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ROL DE CATEGORIAS 
 
ACCOUNTABILITY: o conjunto de obrigações envolvendo os deveres de informação 

e justificação (motivos) imputáveis aos sujeitos políticos, que está diretamente ligado 

ao valor democrático da transparência na atividade política. Trata-se do dever dos 

representantes políticos de responderem por suas decisões quando questionados 

pelos eleitores ou por outras instituições1. 

 

ACCOUNTABILITY VERTICAL: é aquela em que os sujeitos políticos são 

responsáveis perante os cidadãos2. 

 

ACCOUNTABILITY HORIZONTAL: é aquela em que os sujeitos políticos são 

responsáveis perante instituições e agências governamentais independentes3, 

competentes para supervisão, monitoramento e investigação.  

 

CIDADANIA: É o estatuto jurídico que contém os direitos e obrigações da pessoa em 

relação ao Estado4. 

 

CONSTITUCIONALISMO: movimento destinado a recuperar o limite do poder político 

- pela ordem jurídico-constitucional -, e consagrar as garantias indispensáveis à 

efetivação dos direitos fundamentais dos administrados5. 
                                            
1 Conceito operacional elaborado pela orientanda com base nos seguintes autores: DIAMOND, Larry; 

MORLINO, Leonardo (eds). Assessing the Quality of Democracy. Baltimore, EUA: The Johns 
Hopkins University Press, 2004. p. xix. No original: “Information on the political actions of politicians 
or branches of government is indispensable for holding them accountable; justification refers to the 
reasons furnished by the governing leaders for their actions; and punishment or compensation is the 
consequence imposed by the elector or some other authoritative body following an evaluation of the 
information, justification, and other aspects and interests behind the political action”. 

2 Conceito operacional elaborado pela orientanda com base no seguinte autor: O 'DONNELL, Guillermo. 
Accountability horizontal e novas poliarquias. Revista Lua Nova, São Paulo, n. 44, ano 1998. p. 98.. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n44/a03n44.pdf, Acesso em: 13 maio 2017 

3 Conceito operacional elaborado pela orientanda com base no seguinte autor: O 'DONNELL, Guillermo. 
Accountability horizontal e novas poliarquias. Revista Lua Nova, São Paulo, n. 44, ano 1998. p. 98.. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n44/a03n44.pdf, Acesso em: 13 maio 2017.  

4 Conceito operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra: MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de política jurídica. Florianópolis. Ed. OAB/SC, 2000, p. 20. 

5 Conceito operacional por composição da Doutoranda, baseado na obra CANOTILHO, J. J. Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1997. p. 45; e NOVAIS, Jorge 
Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Coimbra, 2006. p. 33. 



 
CRIME: conduta que encontra tipicidade numa determinada norma penal, desde que 

ilícita e dotado o seu agente de culpabilidade.  
 
CRIME DE RESPONSABILIDADE: são condutas que atentam contra a Constituição 

da República, suscetíveis de serem praticadas por determinados agentes políticos, 

em razão dos cargos públicos que ocupam e não sancionadas com penas de natureza 

penal6.  
 
DEMOCRACIA: forma de organização representativa do corpo político e de gestão 

substancial do poder, mediante processo, regrado de escolha organizado e legitimado 

pela atividade eleitoral7. 

 
DEVIDO PROCESSO LEGAL: garantia prevista constitucionalmente, “interessada na 

consecução dos direitos e garantias fundamentais através de um processo 

materializado num procedimento regularmente desenvolvido, com compulsória 

concretização de todos os direitos corolários, e num prazo razoável”8.   

 
DIREITOS POLÍTICOS: “determinadas faculdades que a lei confere aos cidadãos, 

como as referentes ao exercício do voto e das funções públicas9”.  

 
ELEIÇÃO: ato de escolha, por meio do voto, de um candidato para exercer a 

representação política. Ápice do fenômeno democrático e crítico instrumento da 

democracia ao representar um mecanismo de responsabilidade política10. 

                                            
FIORAVANTI, Maurizio. Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Trad. Manuel Martínez 
Neira. Ed. Trotta, Madrid, 2001, p. 85. 

6 Conceito operacional elaborado pela Orientanda, com base no texto de: BARROSO, Luís Roberto. 
Impeachment – Crime de Responsabilidade – Exoneração do Cargo. Revista de Direito 
Administrativo, vol. 212, p. 174, 1998. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47174/45642>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

7 Conceito operacional elaborado pela Orientanda a partir de BOBBIO, Norberto. O futuro da 
democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2000. Título original: Il 
futuro dela democrazia. p.18. 

8 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Devido processo legal e tutela jurisdicional. São 
Paulo: RT, 1993, p. 19. 

9 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica, p. 32 
10 Conceito operacional elaborado pela doutoranda com base no trecho de POWELL Jr., G. Bingham. 



ESTADO: Ordem jurídica criada pela Sociedade que possui a finalidade de organizar 

e coordenar as diferentes relações entre os indivíduos, realizando, valorizando e 

defendendo o interesse coletivo11. 

 
IMPEACHMENT: instrumento processual, empreendido pelo Parlamento, que serve 

de providência para afastar o agente político da gestão dos negócios públicos, em 

decorrência da constatação da existência de Crime de Responsabilidade e possui o 

fito de evitar o desvirtuamento do exercício das atribuições inerentes ao cargo12. 

 
INFRAÇÃO: procedimento contrário a lei, praticado por agentes políticos, relativo a 

assuntos específicos da administração pública. 

 
JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: é quando questões relevantes do ponto de vista 

político, social e moral são decididas pelo Poder Judiciário13. 

 
LEGITIMIDADE: “correspondência entre algo e os anseios/valores de seu 

destinatário”14. 

 

                                            
Elections as Instruments of Democracy. New Haven: Yale University Press, 2000. p. 4. No original: 
“Elections are not the only instruments of democracy. They must be helped by other organizations 
and by rules that encourage communication and cooperation. But elections seem to be the critical 
democratic instruments. They claim to establish connections that compel or greatly encourage the 
policymakers to pay attention to citizens. There is a widespread consensus that the presence of 
competitive elections, more than any other feature, identifies a contemporary nation-state as a 
democratic political system”.  

11 Conceito operacional composto principalmente a partir de: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 
Trad. João Batista Machado. 5.ed. São Paulo : Martins Fontes, 1996. p. 321. DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de Teoria geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 101.CRUZ, Paulo 
Márcio. Fundamentos do Direito constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. p. 39-50.  

12 Conceito operacional por composição da Doutoranda, baseado nas seguintes obras: BUZAID, 
Alfredo. Impeachment: conceito e finalidade. ordem. natureza jurídica. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 355, n. 54, p. 42-60, maio 1965; REALE, Miguel. Impeachment: conceito jurídico. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, p. 67-83, maio 1965; BROSSARD, Paulo. O Impeachment: 
Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da República. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 76-
88. 

13 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 241.  

14 PASOLD, César Luiz. Função social do estado contemporâneo. 4 ed. revista e ampliada. Itajaí, 
Univali, 2013, p. 27; e PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre o Poder e o Direito. 2. ed. 
Florianópolis: Estudantil, 1988. p. 25.  

  



LIABILITY: obrigação matriz da Responsabilidade do Poder Político que sujeita o 

agente político a sanções por inobservância das demais matrizes: Accountability e 

Responsibility15. 

 
MANDATO POLÍTICO: “Poder de representação para o exercício de atividades 

governamentais e legislativas, por tempo determinado, que os agentes políticos 

recebem por meio de eleições populares”16. 

 
MOÇÃO DE DESCONFIANÇA: “a destituição do ministro pela simples falta de 

confiança política do Parlamento, sem a necessidade de que o mesmo tenha cometido 

crime de qualquer natureza para que o poder legislativo o destitua. Trata-se de 

responsabilidade política pura, que se tornou comum no sistema parlamentarista de 

governo”.17  

 
PRESIDENCIALISMO: “Sistema de governo no qual as funções de chefe de Estado 

e de governo são exercidas por uma única pessoa, ficando as demais funções do 

Estado – legislativa e judiciária – resguardadas e independentes”18. 
 
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: fenômeno “cujo núcleo consiste num processo de 

escolha dos governantes e de controle sobre sua ação através de eleições 

competitivas”19. 

 
REPÚBLICA: “é o regime político em que os exercentes de funções políticas 

(executivas e legislativas) representam o povo e decidem em seu nome, fazendo-o 

                                            
15 Conceito operacional elaborado pela Doutoranda com base em: LOMBA, Pedro. Teoria da 

Responsabilidade Política. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 12. 
16 CASSEB, Paulo Adib et al. DIMITRI, Dimoulis (Org.). Dicionário Brasileiro de Direito 

Constitucional: [verbete: mandato político]. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 424. 
17 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo. Curitiba, Juruá, 

2016, p. 24. 
18 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano et al. DIMITRI, Dimoulis (Org.). Dicionário Brasileiro de Direito 

Constitucional: [verbete: mandato político]. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 424 
19COTTA, Maurizio. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 

de Política. Trad. Carmen C.; Varriale et. Elli. 5a. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, 
p. 1106. 



com responsabilidade, eletivamente e mediante mandatos renováveis 

periodicamente”20. 
 
RESPONSABILIDADE DO PODER POLÍTICO: processo multifacetário, que surge 

com o Estado Constitucional e Democrático, o qual compreende um complexo 

esquema de relações e obrigações a que os titulares de cargos políticos estão 

sujeitos21. 
 
RESPONSIBILITY: matriz obrigacional da responsabilidade do poder político que 

envolve o cumprimento dos deveres inerentes ao cargo; a responsabilidade funcional 

(role responsibility) do sujeito político de atender todas as atribuições constitucionais 

da função que desempenha22. 

 
SISTEMAS DE GOVERNO: “são técnicas que regem as relações entre o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo no exercício das funções governamentais”23. 
 
SOBERANIA POPULAR: origem e exercício da autoridade política legítima que 

consolida a unanimidade (a vontade geral) como um valor moral, social e político24. 

                                            
20 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 13. 
21 Conceito oeracional elaborado pela Doutoranda a partir da obra de LOMBA, Pedro. Teoria da 

Responsabilidade Política. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 106. “O processo de 
responsabilidade constitui um circuito político-jurídico de apreciação e valoração de condutas 
jurídicas assente sobre dois elementos estruturais: um, estático, é a particular relação (ou relações 
constitucionais) que liga os sujeitos responsável e responsabilizador; outro, dinâmico, corresponde 
ao feixe de obrigações jurídicas concretas de actuação que podem recair sobre o sujeito responsável, 
em função das circunstâncias dos factos políticos que provocaram o][[[[ dever de responder. Essas 
obrigações de conduta resultarão da aplicação de esquemas mais ou menos procedimentalizados 
que garantem ao sujeito responsabilizador um poder de acção sobre o sujeito responsável. A ideia 
de processo permite ainda dar a importância necessária à dimensão institucional e convencional que 
atravessa a responsabilidade política”. 

22 Conceito operacional elaborado pela Doutoranda, com base nos textos de: HART, H.L.A. Punishment 
and Responsibility. 2a ed. Reino Unido: Oxford University Press, 2008 e; LOMBA, Pedro. Teoria da 
Responsabilidade Política. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 106.  

23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 505.  

24 Conceito elaborado a partir do texto de ROSANVALLON, Pierre. Democratic Legitimacy: 
Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton e Oxford: Princeton University Press, 2011, p. 17. 
“Democratic regimes eventually adopted the principle of majority rule as a practical procedural 
necessity, since numerical unanimity was virtually impossible to achieve. Yet at the same time they 
remained under the sway of this older idea of substantive unanimity. Substantive unanimity is a less 
reductive concept than numerical unanimity”.   
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RESUMO 

A tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa: Principiologia Constitucional 
e Política do Direito e é resultado das pesquisas desenvolvidas no curso de pós-
graduação stricto sensu em nível de Doutorado em Ciências Jurídicas na 
Universidade do Vale do Itajaí ́ – UNIVALI, na área de concentração 
Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, com apoio financeiro 
da Capes através da Bolsa de Doutorado Sanduíche desenvolvida na Espanha e da 
Universidade de Alicante (Espanha). Por se tratar de trabalho em dupla titulação, 
ressalta-se que a tese também corresponde à linha de pesquisa Argumentación y 
Constitucionalismo, do Doctorado en Derecho, da Universidad de Alicante. A sua 
composição teórica tem como objetivo geral identificar como o descumprimento das 
Obrigações Matrizes da Responsabilidade Política representaram infrações aptas a 
ensejar a instauração e a condenação dos Presidentes Fernando Collor e Dilma 
Rousseff em seus respectivos Processos de Impedimento. Para a consecução deste 
objetivo, a pesquisa foi subdividida em quatro objetivos, distribuídos, cada qual, nos 
quatro capítulos e na seguinte forma: O primeiro objetivo específico é estudar os 
Sistemas de Governo e Separação dos Poderes para, neste contexto, analisar o 
desenvolvimento histórico e conceitual dos fundamentos do Presidencialismo, 
abordando sua origem, seus elementos determinantes, sua configuração institucional 
predominante no Brasil e na América Latina; o segundo objetivo específico é 
desenvolver um escopo doutrinário acerca da Responsabilidade Política, como a 
mesma é implementada para apurar infrações políticas do Chefe do Poder Executivo 
no Sistema de Governo Presidencialista e qual a lógica institucional que enseja sua 
judicialização. Para tanto, far-se-á uma incursão inicial na ideia de Republicanismo 
como origem do ideal de Responsabilidade Política e serão identificados os 
mecanismos de apuração desta espécie de Responsabilidade nos Sistemas de 
Governo Presidencialista e Parlamentarista; o terceiro objetivo específico é 
analisar o Impeachment no Brasil, seu histórico, conceito, natureza jurídica, causas 
que podem ensejar sua instauração e verificar os limites de atuação do Poder 
Judiciário nos Processos de Impedimento sofridos por Fernando Collor e Dilma 
Rousseff. O quarto objetivo específico é demonstrar como os Processos de 
Impedimento a que foram submetidos os Presidentes Fernando Collor e Dilma 
Rousseff resultam de infrações às Obrigações Matrizes da Responsabilidade do 
Poder Político. Quanto à Metodologia observa-se que o relato dos resultados é 
realizado na base lógica indutiva.  
 
Palavras-chave: Responsabilidade do Poder Político, Impeachment, Accountability, 
Responsibility, Liability. 
 



 

 

ABSTRACT 

A PHD thesis is included in the research area: Constitutional Principles and Law 
Politics and is the result of several researches developed during the post-graduation 
course sctricto sensu with a PHD level in Law Science at the “Universidad do Vale do 
Itajaí” – UNIVALI, (Brazil) in the area of Constitutionalism, Transnationalism and Law 
Production, with the economic support of Capes through the scholarship developed in 
Spain and the “Universidad de Alicante” (Spain). As this piece of work has the aim of 
obtaining a double certification, it is highlighted the fact that this thesis is also directed 
to the research of the Line of Argument and Constitutionalism, of the PHD in Law of 
the “Universidad de Alicante”. Its theoretical composition has its main aim to identify 
how the lack of fulfillment of the Main Obligations of the Political Responsibility, 
represents enough failures which can derive in the conviction of the Presidents 
Fernando Collor and Dilma Rousseff through their corresponding Impeachment 
Processes. To accomplish this, the research was divided in four parts, distributed, each 
of them, in four Chapters as follows: The first specific object is to study the different 
Government Systems and the Separation of Power, in this context, analyze the 
historical and conceptual development of the Presidential basements, analyzing its 
origins, its determined elements and its main institutional composition in Brazil and 
Latin America; the second specific object is to develop a doctrinaire object about 
Politic Responsibility, how it is implemented to qualify the political infractions of the 
Chief of the Executive Power in a Presidential Government system, and which would 
be the institutional procedure to judge them. To do this, there will be done an approach 
in the Republicanism idea as the origin of the ideal Political Responsibility, and there 
will be identified the mechanisms which will improve this kind of Responsibility in the 
Presidential and Parliamentary Government Systems; the third specific object is to 
analyze the Impeachment in Brazil, its history, concept, juridical nature, causes that 
can lead in its instauration and to verify the limits the Judicial Power should have had 
during the Impeachment Process suffered by Collor and Dilma Rousseff. The fourth 
specific object is to demonstrate that the Impeachment Process, which Presidents 
Fernando Collor and Dilma Rousseff suffered, were due to infractions to the Main 
Obligations of the Political Power Responsibility. As for the Methodology the results 
were obtained through the inductive logical base. 
 
Key words: Political Power Responsibility, Impeachment, Accountability, 
Responsibility, Liability. 
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 RESUMEN 

La presente Tesis de Doctorado - El IMPEACHMENT DE LOS EX-

PRESIDENTES DILMA VANA ROUSSEFF Y FERNANDO COLLOR COMO 

RESULTANTES DE INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES MATRICES DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL PODER POLÍTICO - está insertado en la línea de 

búsqueda – Principios Constitucionales y Política del Derecho y es el resultado de las 

investigaciones realizadas en el Curso de Posgrado strito sensu en nivel de Doctorado 

en la “Universidade do Vale do Itajaí” – UNIVALI (Brasil), con apoyo financiero de 

Capes por intermedio de Becas de Doctorado sándwich desarrollada en España y en 

la Universidad de Alicante (España), considerando que este trabajo es el producto de 

acuerdo de Doble Titulación entre dos universidades. 

El objetivo institucional es la obtención del grado de Doctorado en 

Ciencia Jurídica del Curso de Doctorado en Ciencia Jurídica – CDCJ/UNIVALI, 

vinculado al Programa de Posgrado stricto sensu – PPCJ – “Universidade do Vale do 

Itajaí” / UNIVALI (Brasil) y el título de Doctor en Derecho por la Universidad de 

Alicante, en España, como el acuerdo firmado entre estas instituciones.  

El objetivo general de la investigación es identificar el incumplimiento 

de las Obligaciones Matrices de la Responsabilidad del Poder Político como la 

infracción jurídico-política apta para posibilitar la instauración y condena de los 

Presidentes Fernando Collor de Mello y Dilma Roussef en sus respectivos procesos 

de Impeachment.  

Los objetivos específicos serán distribuidos, cada uno, en  cuatro 

capítulos y de la siguiente forma: El primer objetivo específico es explayarse acerca 

de las ideas del Sistema de Gobierno y Separación de los Poderes para, en este 

contexto, analizar el desarrollo histórico, jurídico y conceptual de los fundamentos del 

Presidencialismo, así como su configuración institucional predominante en Brasil, en 

Latinoamérica, en especial, la noción de “Presidencialismo de Coalición”; el segundo 
objetivo específico es desarrollar un ámbito doctrinario acerca de la Responsabilidad 

del Poder Político, cómo la misma es implementada para investigar infracciones 

políticas del Jefe del Poder Ejecutivo Federal en el Sistema de Gobierno 
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Presidencialista y cuál la lógica institucional que motiva su judicialización; el tercer 
objetivo específico es trazar un panorama general del Proceso de Impeachment en 

Brasil, su historia, concepto, naturaleza jurídica, qué causas pueden motivar la 

apertura de un Proceso de Impeachment e, igualmente, analizar la actuación del 

Poder Judicial en los procesos de Impeachment sufridos por Fernando Collor y Dilma 

Rousseff; el cuarto objetivo específico es explayarse acerca de las Obligaciones 

Matrices de la Responsabilidad del Poder Político y, alcanzado el objetivo de la Tesis 

propuesta, demostrar cómo los Procesos de Impeachment a que fueran sometidos los 

Presidentes Dilma Rousseff y Fernando Collor resultan de infracciones a estas 

Obligaciones Matrices. 

Para lograr este objetivo, el trabajo constará de cuatro capítulos, el 
Capítulo 1 de la presente Tesis Doctoral se propone proveer un estudio acerca de la 

idea de Sistema Presidencialista de Gobierno. En un primer momento, es abordada la 

noción de Sistema de Gobierno en sí. Cabe destacar que los Sistemas de Gobierno 

tienen la función de designar una estructura horizontal de poder, que divide éste entre 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el mismo nivel de organización constitucional, en 

oposición a la estructura vertical de poder, que involucra la división de autoridades en 

diferentes niveles gubernamentales (federal, estatal y municipal) 

Fue con la publicación, en 1748 de la obra Espírito de las Leyes de 

Montesquieu, que se expuso la teoría de la división tripartita de los poderes, que 

reconoce que la persona imbuida del poder tiende a abusar de él, anteviéndose, por 

lo tanto, que las funciones divididas entre diferentes personas u órganos podría 

funcionar como control de ese poder entre sí, más tarde lo que denominaríamos como 

sistema de frenos y contrapesos. 

Posteriormente, con el surgimiento de la idea de que la Constitución es 

el ordenamiento jurídico máximo de un Estado, que dispone sobre la organización 

política y asegura los Derechos del pueblo, esta división es elevada a la condición de 

principio constitucional, el cual define la constitución de poderes diferentes y el 

contenido y el alcance del referido principio, que deben ser estudiado bajo el punto de 

vista de la distinción entre las funciones de la institución del propio derecho, como así 

también el establecimiento de la ejecución, de la jurisdicción, de la prohibición de 
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ejercerse funciones que son asignadas a otro poder (separación de poderes) y del 

control y regulación recíproca de los poderes (equilibrio de los poderes). 

Esta es la idea fundamental de la división de los poderes estatales, o sea, 

el principio constitucional que visa garantizar la libertad individual al mismo tiempo en 

que organiza y limita institucionalmente las funciones del Estado, así como también 

tiene por función principal atender los anhelos del pueblo detentor de la voluntad que 

lo legitima democráticamente.  

Con respecto al Poder Ejecutivo, éste es estructurado en diversas formas 

que pueden ser encontradas en los ordenamientos jurídico-constitucionales positivos 

de cada Estado, pudiéndose trazar un delineamiento estructural significativo entre el 

Poder Ejecutivo en los Sistemas de Gobierno Presidencialistas y Parlamentaristas. 

Eso porque, en los Sistemas de Gobierno Presidencialistas, las funciones 

del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno son acumuladas en un mismo cargo – el de 

Presidente de la República (a ejemplo de lo que ocurre en Brasil, Estados Unidos y 

México) – mientras, en los Sistemas de Gobierno Parlamentaristas, la función de Jefe 

de Gobierno es atribuida a un Primer-Ministro y la función de Jefe de Estado es 

atribuida a un Monarca (a ejemplo de lo que ocurre en Japón, Reino Unido y España) 

o a un Presidente (a ejemplo de lo que ocurre en Francia).  

El Poder Ejecutivo es identificado primariamente con la aplicación práctica 

de las leyes emanadas del parlamento, de modo de buscar los objetivos 

constitucionalmente catalogados como siendo de interés público, por intermedio de la 

realización de actos jurídicos que buscan concretar referidos anhelos populares en el 

ámbito de la actividad público-administrativa.  

Así, a partir de mediados del siglo XX, la idea de gobierno está asociada al 

Poder Ejecutivo, que amplió su capacidad normativa para legislar y también para 

ejecutar políticas de planificación macroeconómica en el ámbito interno, así como 

también maximizó la importancia de su actuación internacional, aspectos estos que 

afectan directamente la configuración de la división de funciones con la prominencia 

del Poder Ejecutivo. 

Otro factor relevante en la distinción entre los Sistemas de Gobierno 
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Parlamentaristas y Presidencialistas es el procedimiento de responsabilización 

política del Jefe del Poder Ejecutivo Federal. En los Sistemas de gobierno 

Parlamentaristas en que el Jefe de Estado es un monarca, éste no es susceptible de 

cualquier responsabilización política, pero, en estos sistemas, el Jefe de Gobierno, a 

su vez, puede responder a la moción de censura, promovida por el parlamento y ser 

destituido del cargo. Ya en los Sistemas de Gobierno Parlamentaristas en que el Jefe 

de Estado es un Presidente, éste será criminalmente responsable por actos 

practicados en la detención de su cargo y clasificadas como crímenes graves. En 

estos sistemas, la responsabilización política del Jefe de Gobierno funciona de forma 

similar a aquellos Sistemas de Gobierno Parlamentaristas en que el Jefe de Estado 

es un monarca (moción de censura), con la diferencia de que el Primer-Ministro es 

responsable frente al Presidente de la República y es por éste destituido. 

A su vez, en los Sistemas de Gobierno Presidencialistas la 

responsabilización política del Presidente de la República tiene por implicancia lógica 

tanto la responsabilización del Jefe de Gobierno como la responsabilización del Jefe 

de Estado, una vez que ambas funciones están concentradas en el mismo agente 

político. 

En Latinoamérica, el Presidencialismo es una forma predominante de 

gobierno y se presenta en formato notablemente distinta al modelo clásico. El 

Presidencialismo latinoamericano puede ser caracterizado por atribución de funciones 

principalmente legislativas al Presidente de la República, como la competencia 

privativa para la propuesta de proyectos de ley que versen sobre determinadas 

materias y la decretación de la intervención federal. A lo largo del Capítulo 1 de la 

presente Tesis, será demostrada la relación entre este modelo de Sistema de 

Gobierno Presidencialista y el populismo, como así también el fenómeno del 

“Presidencialismo de coalición” peculiar en Latinoamérica. 

En Brasil, la experiencia constitucional luego de la proclamación de la 

República es esencialmente presidencialista. Después de la proclamación de la 

independencia de Brasil, el régimen monárquico entonces instituido por la 

Constitución Política del Imperio de Brasil de 1824 persistió hasta el surgimiento del 

golpe militar engendrado con el intento de establecer la forma republicana de gobierno 

en el país, en ejemplos similares a los cuales se puede verificar actualmente. 
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El único momento en que el país vivenció el Sistema de Gobierno 

Parlamentarista fue a través de la Enmienda Constitucional nro. 04 de 1961, a fin de 

enfrentar la grave crisis institucional que siguió luego de la renuncia de Jânio Quadros 

y la toma de João Goulart, siendo que en ese momento el poder ejecutivo pierde su 

carácter unipersonal y pasa a ser ejercido de forma dividida entre el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros, siendo que a éste le fue atribuida la conducción 

política del gobierno, así como también la responsabilidad por la administración 

federal. 

A partir de 1946 la presidencia se tornó un medio para prácticas populistas 

con incipiente desarrollo. Con el golpe militar de 1964 hasta el período de transición 

democrática, la presidencia fue monopolizada por una casta interesada en la 

distribución de favores entre sí a precio de la violación de libertades y garantías 

democráticas, fenómeno que alcanzó su ápice con el Decreto del Acto Institucional 

nro. 5, en 1968, el cual atribuyó al Presidente de la República el poder de decretar el 

receso del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas y de las Cámaras de 

Concejales (Art.2º.), decretar la intervención en Estados y Municipios, sin las 

limitaciones previstas en la Constitución (Art.3º.), suspender los derechos políticos de 

cualquier ciudadano por el plazo de 10 años, y destituir mandatos electivos federales, 

estatales y municipales (Art. 4º.), así como suspendió la garantía de habeas corpus 

(Art.10). 

Actualmente, el Poder Ejecutivo Federal está controlado en la Constitución 

de la República de 1988 en los artículos 76 a 91 y dictaminó que el Poder Ejecutivo 

será ejercido en forma unipersonal por el Presidente de la República, por voto directo, 

universal y secreto e, inicialmente, fijó el plazo del mandato de 5 años, vedada la 

reelección, texto que fue alterado por la Enmienda Constitucional nro.16 de 1997 que 

redujo el período del mandato presidencial para cuatro años, permitida la reelección 

por un único período subsecuente. 

Dicho sistema, sin embargo, es vulnerable a un fenómeno sociológico-

político denominado Presidencialismo de Coalición, constatable en las democracias 

presidenciales multipartidistas – con miras a la duración prefijada del periodo de 

mandato y la inexistencia de mecanismos directos de concesión de confianza 

parlamentar – en las cuales, entre el inicio y el término del mandato, surge la casi 
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dependencia de los Presidentes del apoyo político de otros partidos.  

En este ámbito político en que el Presidente de la República negocia para 

formar mayorías en el Congreso Nacional, los partidos aliados se distancian 

ideológicamente de sus propuestas políticas, lo que no sucede en el Sistema de 

Gobierno Parlamentarista, en el cual las agremiaciones partidarias electas al poder 

operan de forma efectivamente ideológica, lo que les es posibilitado principalmente 

por tener la prerrogativa de elegir el Jefe del Poder Ejecutivo (Jefe del Gobierno), el 

cual por su vez, tendrá un programa de gobierno compatible con la ideología de 

aquella mayoría parlamentar que lo eligió, en el cual su acción será fundamentada. 

Una variante del Sistema de Gobierno Presidencialista destacada en el 

Capítulo 1 de la presente Tesis es aquella que estableció llamar de 

Semipresidencialismo y consiste básicamente en la configuración institucional 

mencionada anteriormente, en la cual la función del Jefe de Estado es atribuida a un 

Presidente. Específicamente en el ejemplo del Semipresidencialismo francés, el 

Poder Ejecutivo es compartido entre un Jefe de Estado electo popularmente y un Jefe 

de Gobierno responsable a la vista de una legislatura popularmente electa, sistema 

que echa raíces en el objetivo perseguido por los constituyentes franceses de buscar 

colaboración orgánica entre los poderes. 

El Capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral se propone a proveer un estudio 

acerca de la idea de Responsabilidad Política y de la intervención del Poder Judicial 

en respectivos procedimientos de su investigación. La forma de gobierno republicana 

es, por excelencia, el régimen de la responsabilidad de aquellos que ejercen función 

política y se caracteriza por electividad (instrumento de representación), periodicidad 

(alternancia del poder) y Responsabilidad Política. 

A pesar de que ideas como Democracia, República e independencia de los 

poderes, difícilmente encuentran correspondencia práctica de manera eficaz, la 

presente Tesis tendrá como foco esa concepción de Republicanismo, por guardar 

mayor relación con la idea de vedar a la arbitrariedad en el ejercicio del poder político, 

conforme se eplicará a continuación. 

La República moderna, moldeada por las revoluciones democráticas de 

fines del siglo XVIII, con anhelos primariamente liberales, acabaron por producir las 
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formas jurídicas de protección de los derechos individuales que legitiman, 

simultáneamente, las formas jurídicas de transmisión y titularidad de riquezas 

patrimoniales (las normas legales esenciales para la fluencia de la circulación 

mercantil) y la evolución de la noción de ciudadanía para la categoría de condición 

indispensable para el reconocimiento del ser humano como tal, dotado de dignidad 

inherente a su propia existencia. Este modelo de reglas jurídicas permitió mayor 

operatividad comercial más allá de los segmentos de la industria local y acabó por 

provocar el fenómeno económico, sociológico y político conocido como globalización. 

Así, la idea de ciudadanía no se presta, de forma direccionada, a servir 

como fator de exclusión de determinados grupos de personas susceptiles de 

características vulnerables (como, por ejemplo, en Brasil, exclusión de mujeres del 

derecho de voto hasta el surgimiento de la Constitución de los Estados Unidos de 

Brasil de 1946 y de los analfabetos hasta el surgimiento de la Constitución de la 

República de 1988). De esta forma, la ciudadanía republicana moderna no se 

manifiesta meramente como prerrogativa o ejercicio de un derecho legal, 

presentándose, por lo tanto, radicalmente más inclusiva: la ciudadanía republicana se 

preocupa en asegurar la participación política de grupos minoritarios por medio de 

representación en situaciones deliberativas en el sentido de fomentar la inclusión y 

reconocimiento público de esas demandas. Fue en la Constitución de la República de 

los Estados Unidos de Brasil de 1891, que se estableció en el país la Forma de 

Gobierno Republicana y el Sistema de Gobierno Presidencialista a la moda 

norteamericana, siendo que la división cuadripartita del poder vigente en la 

Constitución Imperial fue reemplazada por la división tripartita de los poderes 

(inspirada en Montesquieu), que pasaron a equilibrarse entre sí en un sistema de 

frenos y contrapesos. 

En este sistema de control recíproco de los poderes estatales constituidos 

y necesidad de legitimación popular para el ejercicio funcional de sus respectivos 

mandatarios surge la necesidad de estructuración jurídico-constitucional para que 

este control recíproco pueda ser instrumentado. Además, este control necesita, a su 

vez, ser dotado de criterios para su ejercicio, el cual, aunque sirve a finalidades 

eminentemente políticas, no puede estar ajeno a los principios fundamentales que 

rigen el Estado Democrático de Derecho, que resalta la separación de los poderes 

(como es el caso de la Constitución para los Estados Unidos y del Fixed-term 
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Parliaments Act 2011 para el Reino Unido, por ejemplo).  

Como resultado de esta dinámica de relaciones interinstitucionales entre 

los poderes estatales constituidos, la Responsabilidad Política se muestra 

exactamente con este criterio, para que el control recíproco sea ejercido en el sistema 

de frenos y contrapesos, y consiste en la premisa de que, siendo los representantes 

electos por el pueblo, de este son mandatarios y en sus intereses deben actuar, 

prestando cuentas y atendiendo sus demandas. 

La Responsabilidad Política compone así, igualmente, uno de los más 

importantes valores del Estado Democrático de Derecho (Rule of Law), buscando 

vedar el ejercicio arbitrario del poder y, de esta forma, institucionalizar procedimientos 

que busquen la atenuación de la posibilidad de un uso arbitrario del poder político, 

siendo que, tanto ejercer el poder de forma no prevista, como ejercerlo sin tener en 

cuenta de qué forma esto afectará los individuos sobre los cuales es impuesto, son 

arbitrariedades, las cuales amenazan la libertad de aquellos sujetos ante la autoridad 

estatal y los torna desprovistos de expectativas consistentes en relación a ésta. 

En este punto, insta delinear una necesaria distinción entre limitación y 

control recíproco del poder. La limitación del poder busca proteger al individuo de las 

arbitrariedades del poder estatal, confiriéndole, en virtud de este Derechos 

Fundamentales subjetivos y necesarios (vida, libertad, igualdad, seguridad y 

propiedad), con vistas a cohibir sus respectivas violaciones. A su vez, el control 

recíproco de los poderes es un mecanismo que instrumenta la adecuación funcional 

y/o la punición del desvío de conducta constitucionalmente legítima de los 

mandatarios de cargo público, notablemente de aquellos que son electos. 

En lo que se refiere al mecanismo de investigación de la Responsabilidad 

Política del Jefe del Poder Ejecutivo Federal en el Sistema de Gobierno 

Parlamentarista, los mecanismos de apuración que se muestran, en general, 

comúnmente presentes en los regímenes jurídico-constitucionales de los países 

adeptos a esta forma institucional de organización política son: la moción de censura 

y la disolución parlamentar. Aquella es el procedimiento de remoción del Primer-

Ministro que no  atiende más las expectativas funcionales del parlamento que lo 

designó para el cargo, mientras la última es una consecuencia de aquella, ya que, 
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aprobada una moción de censura, una elección general parlamentar anticipada debe 

ocurrir y en determinado periodo después del día en que la referida moción fuera 

aprobada y el parlamento pase una nueva moción, esta vez de confianza. Existe 

también la posibilidad del propio parlamento aprobar una resolución convocando a 

elecciones generales anticipadas. 

En el Sistema de Gobierno Presidencialista, la Responsabilidad Política del 

Presidente de la República tiene como presupuesto el cometimiento de un Crimen de 

Responsabilidad, que consiste en una conducta que atenta contra la Constitución de 

la República, susceptible de ser practicada por determinados agentes políticos, en 

razón de los cargos públicos que ocupan y no sancionada con penas de naturaleza 

penal. Dicha infracción puede dar lugar a la instauración, por la Cámara de los 

Diputados, del procedimiento constitucionalmente estatuido para su investigación, que 

en Brasil, se convino llamar de Proceso de Impedimento (en inglés, Impeachment), 

sometido al juzgamiento de naturaleza política por el Senado Federal. 

Curiosamente, el Impeachment – como institución típica del Sistema 

Presidencialista – surgió en el parlamentarismo inglés como instrumento político-

constitucional de responsabilización de los ministros del Rey por el parlamento. Más 

aún, aunque el Impeachment provenga de la historia constitucional británica, es 

necesario recordar que los mecanismos de responsabilización política siempre 

existieron, incluso en la historia griega como los casos de Temístocles, que fue exiliado 

por la Asamblea popular de Atenas, y de Publio Escipión, también exiliado de Roma 

dentro de la misma Italia, responsabilizado por el uso irrestricto del dinero público. 

Al contrario de los Sistemas de Gobierno Parlamentaristas, no es 

fácilmente distinguible (por ausencia de delimitación constitucional y legal), en el 

Sistema de Gobierno Presidencialista, cuando un Presidente de la República 

responde a un Proceso de Impeachment por infracción política en su calidad de Jefe 

de Estado o en su calidad de Jefe de Gobierno. Pero, dado a las funciones 

clásicamente atribuidas a cada uno de estos cargos, es posible vislumbrar que es 

posible promoverlo en ambos casos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Brasil, 

el Presidente de la República comete Crimen de Responsabilidad si atenta contra la 

seguridad interna del País (cuya protección diplomática y/o armada está íntimamente 

ligada a cuestiones de Derecho Internacional Público y, por lo tanto,  a las funciones 
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del Jefe de Estado), así como si atentase contra la ley presupuestaria (cuya gestión 

consiste en actividad típicamente administrativa íntimamente ligada a cuestiones de 

Derecho Administrativo y, por lo tanto, a las funciones del Jefe de Gobierno).  

Sin embargo, a pesar de la naturaleza jurídico-política del instituto, tal vez 

más fundamentalmente, Impeachment y criminalidad insisten en parecer asociados, y 

hasta vinculados, porque los casos concretos de Impeachment en el Derecho 

Constitucional contemporáneo no se iniciaron en debates políticos en el Congreso, 

pero sí con la intervención del poder judicial y/o a través de un equipo de fiscales 

federales que condujeron una investigación criminal contra el Presidente y sus 

asociados (véase el caso Richard Nixon en los Estados Unidos y el caso Fernando 

Collor en Brasil). 

Parte de la doctrina estadunidense defiende la naturaleza eminentemente 

política del procedimiento (lo que, en tesis, debería impedir la actuación del poder 

judicial en el deslinde de la cuestión y decisión del Senado) observando, por ejemplo, 

que los senadores reunidos juzgan “cómo un tribunal” con poderes, inclusive, para 

“anular” las determinaciones legales hechas por el Chief Justice, que preside el juicio. 

El enfoque americano, sin embargo, al precisar como pasibles de 

Impeachment actos que caracterizan "altos crímenes y contravenciones" (high crimes 

and misdemeanors) y crímenes federales como traición (treason) y soborno (bribery) 

no fue una elección vacía y acabó por dar forma al proceso de Impeachment con 

carácter esencialmente político, el que también es objeto de crítica doctrinaria, 

teniendo en cuenta que este escenario, sumado a la exigencia constitucional de una 

“súper mayoría” para que pueda ser definida la remoción de un Presidente de la 

República de su cargo y a la imposibilidad de revisión por otros poderes en caso de 

cometerse alguna equivocación, hace con que los parlamentares americanos sean 

altamente cautelosos al promover procesos de Impeachment. 

Las razones por las cuales se adopta un estándar flexible para caracterizar 

la responsabilidad política en un sistema presidencialista se justifica, pues sería 

imposible prever todos los actos pasibles de Impeachment – especialmente 

considerando que ese instituto no se aplica solamente a presidentes de la república, 

sino también a varios otros agentes públicos de los demás poderes institucionales. El 
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Capítulo 2 de la presente Tesis auxiliará en la demostración de esta aseveración, 

explicando la historia de los Procesos de Impeachment ocurridos en los Estados 

Unidos desde la promulgación de la Constitución de 1787. La naturaleza jurídico-

política del Impeachment es objeto de mayor inmersión teórica en el Capítulo 3 de la 

presente Tesis. 

En Latinoamérica, dentro los motivos más frecuentes que posibilitaron 

acusaciones e instauraciones de procesos de Impeachment contra los Presidentes 

Latinoamericanos, tres son más evidentes, inclusive por la peculiaridad del 

Presidencialismo Latinoamericano, que son: la insatisfacción de la sociedad civil con 

las políticas económicas y sus resultados; acusaciones de corrupción vinculadas a la 

figura del propio presidente o a sus subordinados directos y presidentes que contaban 

con minoría representativa en el Congreso.  

El Capítulo 2 de la presente Tesis es finalizado con consideraciones acerca 

de la judicialización de la política, inclusive de Procesos de Impeachment. Ocurre que, 

simultáneamente con la adquisición de los ya mencionados derechos individuales, 

Tribunales Constitucionales fueron dotados de amplios mecanismos de Control de 

Constitucionalidad, lo que les permitió ser demandados rutinariamente para atender 

las exigencias no cumplidas por los otros poderes constituidos. Este es el fenómeno 

que es convencionalmente llamado de Judicialización de la Política. Sin embargo, 

estas demandas se extendieron a la exigencia de cumplimientos de preceptos 

constitucionales atinentes a la actividad política en sí, como es el caso del Proceso de 

Impeachment del entonces Presidente de Corea del Sur Roh Moo-hyun, notorio por 

ser el primer caso del Constitucionalismo moderno en que un Presidente es, de forma 

impositiva, reconducido al cargo por una Corte de Justicia después de ser removido. 

Sin embargo, hay en esta situación la dificultad de desplazar decisiones 

primariamente atribuidas a una estructura política representada por mandatarios 

elegidos para un órgano jurisdiccional que no es políticamente responsable ante el 

pueblo de forma directa a través del voto. 

El capítulo 3 de la presente Tesis pretende señalar las característica 

esenciales del instituto del Impeachment, su naturaleza jurídica, su concepto y cómo 

ocurre la intervención del Poder Judicial en este procedimiento. El instituto del 

Impeachment aparece por primera vez en el ordenamiento jurídico brasilero con la 
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Constitución Imperial de 1824, con fuerte inspiración en el modelo británico 

mencionado anteriormente. La Ley del 15 de octubre de 1827 reglamentaba los 

dispositivos constitucionales pertinentes al especificar las acciones de cada infracción 

y previendo la sanción respectiva, que podría ser muerte natural, pérdida de confianza 

de la nación, inhabilitación perpetua para ocupar empleos de confianza, prisión, multa, 

remoción de la corte hasta la reparación del daño.  

A diferencia de lo que ocurrió en la Constitución Imperial, el modelo de 

Responsabilidad Política adoptado por la Constitución Republicana fue directamente 

influenciado por el constitucionalismo norteamericano, pero limitado a determinados 

agentes políticos y reglamentados por las leyes nro. 27/1892 y nro.30/1892. 

La Constitución de 1934, a su vez, incrementó el número de Crímenes de 

Responsabilidad y estableció un procedimiento complejo para la formalización del 

Proceso de Impeachment. El Impeachment seria manejado por un tribunal especial 

mito, pues entre los nueve jueces, tres serían senadores, tres diputados, tres ministros 

de la Corte Suprema, bajo la presidencia de la Suprema Corte responsable por la 

decisión final, lo que retrocedió en la Constitución de 1937, con el cierre del Congreso 

Nacional, la ausencia de responsabilización por atentado a los derechos individuales, 

la seguridad interna y las leyes presupuestarias. Y por primera vez es estipulada la 

irresponsabilidad presidencial por actos extraños al ejercicio de sus funciones. 

Superado el periodo dictatorial del Estado Nuevo, la Constitución de la 

República de 1946 trajo una configuración del mecanismo de responsabilidad 

presidencial bastante parecida con el modelo hoy vigente, siendo la admisibilidad de 

la acusación decidida por la Cámara de los Diputados y el juicio realizado por Senador 

Federal, por un rol de Crímenes de Responsabilidad expresamente previstos. En ese 

periodo fue editada la Ley 1079/50, que pasó a regular el procedimiento constitucional.  

En la misma línea de la Constitución de 1937, la Constitución de 1967 fue 

otorgada durante la vigencia de la dictadura militar, pos golpe del ‘64 y, de la misma 

forma previó un mecanismo de responsabilización presidencial. En la Constitución de 

1967, sin embargo, el Impeachment fue previsto en los mismos lineamientos de la 

Constitución de 1946: juicio de admisibilidad por la Cámara de los Diputados (con 

quórum mayor a 2/3) y juicio por el Senado en los Crímenes de Responsabilidad. 
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Finalmente, en la vigente Constitución de la República de 1988, esta estructura 

procesal fue mantenida, con la previsión de los respectivos Crímenes de 

Responsabilidad y las reglas fundamentales para el proceso de su juicio establecidas 

en los artículos 85 y 86, delimitando las siguientes causas como susceptibles de 

fundamentar la instauración del Proceso de Impeachment: I – la existencia de la 

Unión; II – el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio 

Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; III – el 

ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; IV – la seguridad interna 

del País; V – la integridad en la administración; VI – la ley presupuestaria; VII – el 

cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales. En el Capítulo 3 de la 

presente Tesis se realizan comentarios detallados a la reglamentación legal de cada 

una de estas conductas. 

La ley infra constitucional que reglamenta este procedimiento, nro.1079/50, 

sufrió solamente una única alteración, a través de la Ley nro. 10028/2000, que incluyó 

en el texto original las alteraciones provenientes de la ley de responsabilidad fiscal, 

caracterizando como pasibles de responsabilidad presidencial algunas violaciones de 

sus dispositivos. 

Conjugando las ideas trabajadas en el Capítulo 3 de la Tesis, con respecto 

al concepto de Impeachment y su naturaleza jurídica, considera que el referido 

Instituto se trata de un proceso sui generis de naturaleza híbrida jurídico-política, 

emprendido por el Parlamento, que sirve de medida precautoria para alejar el agente 

político de la gestión de los negocios públicos, comon consecuencia de la constatación 

de la existencia de Crimen de Responsabilidad y posee el objetivo de evitar la 

distorsión del ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, restaurando la 

confianza y el aprecio del pueblo sobre el Sistema de Gobierno vigente.  

Un sector de la doctrina sostiene que la posibilidad de intervención judicial 

en el Proceso de Impeachment, teniendo en cuenta un análisis comparativo de los 

textos constitucionales de Brasil y de Estados Unidos, debería partir del texto 

constitucional, que prevé que la competencia para instruir y juzgar el proceso de 

Impeachment es del congreso y, por lo tanto, cualquier posibilidad de recurso junto a 

la Suprema Corte solo sería posible en el caso de violaciones de la ley que pudieran, 

eventualmente, ocurrir durante el proceso parlamentar. 
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Así, en el caso específico de violación formal, podría el Poder judicial, a 

pedido de la parte lesionada, disolver la decisión condenatoria, por incumplimiento in 

fraganti de dispositivo constitucional y, procediendo así, no habría invasión por parte 

del Poder Judicial en la competencia del Legislativo, una vez que la Constitución de 

la República de 1988 atribuye expresamente al Supremo Tribunal Federal la 

competencia para su custodia. 

De esta forma, es probable concluir que no corresponde al Poder Judicial 

intervenir en el Proceso de Impeachment, ni hacer juicio y mérito de los motivos de la 

acusación, salvo en el caso específico de analizar la legalidad formal del 

procedimiento en el órgano político y si, por lo tanto, se verifica el incumplimiento 

formal que conlleva una lesión al derecho individual corresponderá al poder judicial 

juzgar la reparació. 

Cuando fue la Judicialización del Proceso de Impeachment el entonces 

Presidente Fernando Collor de Mello, la primera cuestión judicializada a ser decidida 

por el plenario del Supremo Tribunal Federal fue objeto del Mandato de Seguridad n. 

21564, acerca del plazo de defensa y otras cuestiones procesales. 

En cuestión de orden suscitada por el Relator, Ministro Octávio Gallotti, se 

concedió entonces, una preliminar en parte, sólo para conceder el aumento del plazo 

para la defensa de cinco a diez sesiones, bajo el fundamento de la garantía del debido 

proceso legal, de la amplia defensa y del contradictorio. 

En esa ocasión, inclusive, la Corte entendió como recibido el art. 223, de la 

Ley n. 1079/50, que prevé votación abierta y nominal en las sesiones deliberativas 

que motivan el Impeachment. 

En situación posterior, con el Proceso de Impeachment ya instaurado ante 

el Senado Federal, nuevamente el Reo Fernando Collor, alejado de sus funciones, 

requirió Mandato de Seguridad, decretado nro 21623, por informe del Ministro Carlos 

Velloso, sustentando el cercenamiento de la defensa y el impedimento y sospecha de 

Senadores. El writ fue conocido y rechazado por el Supremo Tribunal Federal. 

Collor al renunciar intentó evitar la condena por entender que tal acto 

tendría la posibilidad de extinguir el proceso de Impeachment, por lo que no habría 
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que considerarse la aplicación de la pena e inhabilitación para el ejercicio de función 

pública. Cuando el Senado la aplicó, el ex Presidente renunciante impuso el Mandado 

de Seguridad nro. 21689, el cual fue igualmente conocido y rechazado por el Supremo 

Tribunal Federal.  

En esta ocasión, el Supremo Tribunal Federal decidió que el Impeachment 

posee dos penas distintas, independientes y no accesorias, que son la pérdida del 

cargo y la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de función pública. Ya que la 

renuncia al cargo cuando ya se había presentado en la sesión de juicio no tendría la 

posibilidad de paralizar el proceso.  

Con relación a la judicialización del Proceso de Impeachment de la ex 

Presidente Dilma Rousseff, ésta se dio de forma aún más intensa, viniendo el 

Supremo Tribunal Federal a manifestarse sobre una diversidad considerable de 

tópicos acerca del tema, que son debidamente explotados en mayor detalle y 

minuciosamente en el Capítulo 3 de la presente Tesis. Inicialmente, por intermedio de 

dos Mandados de Seguridad (33.387 y 33.838), fueron discutidas: la votación secreta 

para la comisión; candidaturas aisladas y no indicación proporcional entre los partidos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la propuesta argumentada de 

Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 378, el Tribunal Supremo Federal fue 

convocado a resolver controversias sobre: (a) Deliberación por mayoría y papel de la 

Cámara de Diputados y Senadores Federales en el Proceso de Impeachment, 

quedando definido que a la Cámara solo le corresponde el juicio de admisión de la 

acusación, lo que puede ser repetido en el Senado Federal; (b) Imposibilidad de 

Presentación de Candidaturas u otras postulaciones, la contabilización de la 

Proporcionalidad y la necesidad del Voto Abierto para la Formación de la Comisión 

Especial; (c) Imposibilidad de la Aplicación Subsidiaria de las Hipótesis de 

Impeachment y Suspensión al Presidente de la Cámara; (d) Ausencia del Derecho a 

la Defensa Previa y al Derecho a la Defensa de Manifestarse luego de la Acusación; 

(e) Posibilidad del ejercicio de la Función de Acusación por los Senadores, 

Interrogatorio como Acto Final de la Instrucción Probatoria y Posibilidad de la 

Aplicación Subsidiaria de los Reglamentos Internos de la Cámara y del Senado. 

De la misma manera que en el caso de Collor, todo el processo de 
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Impeachment – que se quiera en un primer momento estipular esa premisa en un 

ámbito formal -, que culminó en el alejamiento de la ex-Presidente Dilma Rousseff, 

transcurrió dentro de la legalidade y de los límites constitucionales, sin ninguna ruptura 

al orden constitucional o Estado Democrático de Derecho o cualquier revuelta social 

con motivo de su reversión. 

Pese al análisis del Proceso de Impeachment, vivido en Brasil entre los 

años 2015 y 2016, que cesó el mandato de la ex-Presidente de la República Dilma 

Vanna Roussef, quedó dividido entre dos narrativas; la tesis de la naturaliza político-

jurídica del procedimento y su legitimidade constitucional y la narrativa del “Golpe de 

Estado”/”Golpe Parlamentario” en teoría sufrido por la ex-Presidente de la República. 

De esta forma, el Capítulo 4, promoviendo el desarrollo de la presente 

tesis, demostrará cómo ambos casos analizados son consecuencia de infracciones a 

las Obligaciones Fundamentales de la Responsabilidad del Poder Político, como así 

también definirá estas obligaciones en forma conceptual y doctrinaria. 

La noción de la existencia de múltiples Obligaciones Fundamentales de la 

Responsabilidad del Poder Político presupone una diversidade de facetas por las 

cuales la falta de atención de las expectativas políticas por un agente político puede 

ser constatado, son las siguientes: accountability, responsability y liability  

Responsability, es la faceta obligatoria de la responsabilidad del poder 

político que incluye el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, accountability 

el deber de los representantes políticos de responder pos sus decisiones cuando 

fueran cuestionados por los electores o por otras instituciones, y finalmente, liablility 

que es la sujeción a las sanciones. 

La infracción a la obligación principal de la acountability, proviene de uma 

deficiencia en la respuesta a las demandas de los electores de aquel agente político, 

como así también de los demás cuerpos constitucionales a los cuales éste debería 

atender adecuadamente cuando fuera invocado para eso. La obligación fundamental 

de la accountability proviende de uma deficiencia en la respuesta efectiva a las 

demandas de los electores de aquel agente político, como así también de los otros 

cuerpos constitucionales a los cuales éste debería atender adecuadamente cuando 

fuera invocado para eso. La obligación principal de la accountability, a su vez, posee 
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cuatro dimensiones que le son accesorias, explicadas en mayor detalle en el Capítulo 

4 de la presente tesis: dimensión de la answerability, dimensión de la sanción, 

dimensión del argumento y dimensión de la información. 

La Obligación Principal de la Responsability, a su vez, es igualmente 

dotada de múltiples dimensiones. La primera, se trata de uma dimensión de la 

rendición de cuentas y, por lo tanto, asociado a la ya mencionada correlación entre la 

legitimidad democrática atribuída al agente político y a la condición de ser um 

mandatario del pueblo, cuyo interés debe perquirir en los términos de los objetivos 

constitucionales que delinean su actuación pública. La segunda dimensión enfoca un 

elemento del espectador, en la medida en que el agente político debe estar preparado 

para rendir cuentas de forma apropiada bajo la continua vigilancia popular. La tercera 

dimensión guarda relación con la segunda, teniendo en cuenta que limita la referida 

rendición de cuentas a las cuestiones de la “alta política” y no de meros trabajos 

administrativos y cotidianos inherentes al cargo ocupado. Finalmente, la cuarta 

dimensión impone un deber de verdad al agente político, considerando la desilusión 

política que puede ocurrir en caso de encubrimiento de hechos. 

La Obligación Principal de la liability es la faz de las Obligaciones 

Fundamentales de la Responsabilidad Política que guarda mayor relación con el 

objeto de estudio de la presente Tesis de Doctorado: la imposición de sanciones en 

caso de incumplimiento de las dos obligaciones más arriba descriptas. Lo más 

importante para destacar con relación a esta última faz es que no se trata de sanciones 

en la misma perspectiva de aquellas adoptadas en relación a las sanciones causadas 

por la incidencia de normas penales. Esto es porque la Obligación Principal de la 

liability integra un cuerpo autónomo de normas jurídicas que se refieren a la 

organización del poder político, y al contrario de lo que sucede en el Derecho Penal, 

no es posible establecer una tipificación taxativa de las conductas que pueden dar 

lugar a la imposición de sanciones como consecuencia de la Obligación Principal de 

la liability. 

Considerando la situación económica-financiera totalmente inestable y 

prejudicial que el gobierno de Collor no tuvo éxito em solucionar, la confiscación 

selectivamente classista engendrada de los activos depositados em cuentas de 

ahorro, el aumento desenfrenado de la inflación y la falta de apoyo partidário en el 
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Congreso Nacional, se observa que, al ser demandado por el Pueblo y sus 

representantes, el Presidente Collor falló en dar una respuesta positiva a las 

expectativas sociales, políticas y económicas de aquellos, lo que causó la pérdida 

substancial de su Acountability gubernamental de modo de dejarlo vulnerable a la 

instauración y posterión condena en el Proceso de Impeachment que lo removió del 

cargo de Jefe del Poder Ejecutivo Federal. 

De la misma forma, la intensa presión popular bajo la cual el Gobierno de 

Dilma fue sometido en virtud de la herencia simbólica de un Partido Político ligado a 

esquemas de corrupción que se volvieron noticias de Primera Plana a nivel nacional, 

combinada también con un escenario económico generador de una extrema 

desigualdad social que ocasionó un movimiento popular origen igualmente nacional y 

más ausaciones de desvío de fondos públicos nuevamente ligados al partido de la ex-

presidente, datos obtenidos por intermedio de la Operación Lavado de Dinero, se 

mostraron como un componente altamente destructivo de la accountability de su 

gestión, sufidiente para resultar en que se promueva el Proceso de Impeachment y 

futura destitución del cargo de Presidente de la República en su contra. 

En el ámbito de la responsibility, la participación del Presidente Collor en 

conductas calificadas omo corrupción conectadas al ex-tesorero de su campaña 

electoral, sumado a la intensa divulgación de los hechos descriptos por tales 

conductas por los medios de comunicación, generó una crisis política de dimensión 

nacional, que culminó en la instalación de una CPI encargada específicamente de 

descubrir la operación de estas conductas, imposibilitando al entones Presidente, de 

elaborar una defensa plausible en virtud de las acusaciones que le fueron hechas, 

dando motivo a su destitución en base al Proceso de Impeachment. 

De la misma forma, en el caso de Dilma Rousseff, se denota que la 

presencia de la infracción a la obligación matriz responsibility fue funamentada de 

forma concreta y basada en datos provenientes del Tribunal de Cuentas de la Unión 

(Apertura de Créditos Suplementarios por intermedio de Decreto Presidencial y 

Contratación de Operaciones de Crédito con Instituciones Financieras Controladas 

por la Unión), y a pesar del contexto político altamente desfavorable en que se 

encontraba el Gobierno de Dilma, desesperado por tomar acciones sociales con la 

expectativa de crear una base popular para mantenerse en el poder, a pesar de 



38 
 

 

carecer completamente de disponibilidad en el presupuesto público para ello. 

La Obligación Principal de la liability fue impuesta al ya renunciante 

Presidente Fernando Collor el 30 de diciembre de 1992, por intermedio de la 

aplicación de la sanción de pérdida del cargo de Presidente de la República e 

inhabilitación para el ejercicio de cargo públio por 8 (ocho) años, cuando el mismo fue 

juzgado y condenado en el Proceso de Impeachment instaurado en su contra, según 

lo dispuesto en la respectiva sentencia25: “Habiéndose extinguido, por la renuncia, el 

mandato presidencial del acusado, se da por concluido en el Senado, el proceso de 

Impeachment” (art. 52, párrafo único, de la Constitución Federal). 

Sin más, alcanzado por un quorum de dos tercios, por la condena del 

acusado, declaró el Senado su condena e inhabilitación, por ocho años, para el 

ejercicio de función pública, bajo los términos de la misma norma constitucional. 

En este punto, la posición asumida por el Tribunal Supremo Federal en lo 

que se refiere a la extinción, o no, del Proceso de Impeachment en razón de la 

renuncia del Presidente de la República, está fundamentada en la sólida construcción 

doctrinaria y coherente con la naturaleza política del Proceso de Impeachment, que 

no apunta solo a la remoción del infractor de un cargo oficial, sino también tiene una 

misión constitucional de asegurar el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal en los 

términos que la Constitución le impone y, de esta forma se decidió correctamente, que 

la renuncia presentada por el entonces Presidente Fernando Collor no consiguió eludir 

su condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 8 (ocho) años. 

De forma similar, el 31 de agosto de 2016, la entonces Presidente Dilma 

Rousseff fue juzgada y condenada en el proceso de Impeachment, iniciado en su 

contra, conforme la parte dispositiva de la respectiva sentencia26: “El Senado Federal 

entendió que la Señora Presidente de la República DILMA VANA ROUSSEFF cometió 

los críminies de responsabilidad consistentes en contratar operaciones de crédito 

                                            
25 BRASIL. Senado Federal. Congresso Nacional. Autos do processo de "impeachment" contra o 

Presidente da República. 1992. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/518943>. 
Acesso em: 04 ago. 2018. 

26 BRASIL. Senado Federal como Órgão Judiciário. Congresso Nacional. Sentença. 2016. Disponível 
em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-
contra-dilma-rousseff>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
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como institución financiera controlada por la Unión y editar decretos de crédito 

complementarios sin autorización del Congreso Nacional previstos en el art. 85 inciso 

VI, y art. 167, inciso V, de la Constitución Federal, así como en el art. 10, incisos 4, 6 

y 7, y art. 11, incisos 2 y 3, de la Ley nro. 1079, del 10 de abril de 1950, por 61 votos, 

habiendo sido registrados 20 votos en contra y ninguna abstención, quedado de esta 

forma la acusada condenada a la pérdida del cargo de Presidente de la República 

Federal de Brasil”. 

En una votación posterior, el Senado Federal decidió dejar a un lado la pena 

de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, en virtud de no haber obtenido en 

esta votación los dos tercios de los votos constitucionalmente previstos, habiéndose 

verificado 42 fotos a favor de la aplicación de la pena, 36 en contra y tres abstenciones. 

Mientras, por las razones arriba mencionadas y analizadas en mayor 

profundidad en el Capítulo 4 de la presente Tesis, teniendo en cuenta la imnposición 

constitucional de ambas penas conminables a la condenada en el Proceso de 

Impeachment de ser decretadas en forma conjunta, se entiende que fue fiolada la 

Constitución de la República de 1988, especialmente el párrafo único de su art. 52, en 

la parte dispositiva de la sentencia condenatoria del Proceso de Impeachment de 

Dilma Rousseff que “decidió hacer a un lado la pena de inhabilitación para el ejercicio 

de cargo público, en virtud de no haber obtenido en esta votación los dos tercios de 

los votos constitucionalmente previstos”. 

El presente Informe de Investigación culminará con las Considerciones 

Finales, en las cuales son presentados puntos conclusivos destacados. 

En cuanto a la metodología empleada, se registra que en la Etapa de 

Incestigación, se utilizará el Método Inductivo, en la Etapa de Tratamiento de Datos, 

el Método Crtesiano, y en el Informe de los Resultados, expresado en la presente 

Tesis, se aplica la base lógica Inductiva. 

En las diversas etapas de Investigación, fueron aplicadas las Técnicas del 

Referente, de la Categoría, del Concepto Operacional y de la Investigación 

Bibliográfica. 

Es conveniente resaltar, finalmente, que siguiendo las directrices 
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metodologícas del curso de Post Grado Stricto Sensu en Ciencia Jurídica – 

CPCJ/UNIVALI, en el presente trabajo, las Categorías fundamentales son notadas, 

siempre, con la letra inicial mayúscula y sus Conceptos Operacionales presentados 

en forma destacada. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Tese de Doutorado de tema27 “O Impeachment dos ex-

presidentes Dilma Vana Rousseff e Fernando Collor de Mello como resultantes de 

infrações às obrigações matrizes da responsabilidade do poder político” tem por 

objeto28 identificar a presença das Obrigações Matrizes da Responsabilidade do 

Poder Político no âmbito do Processo de Impedimento, tal como previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro, e como os referidos processos que ocorreram no 

Brasil após o advento da Constituição da República de 1988 corresponderam a essas 

Obrigações. 

O objetivo institucional é a obtenção do título de Doutora em Ciência 

Jurídica pelo Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/Brasil, em regime de 

dupla titulação com a UA – Universitat d'Alacant. O tema será desenvolvido na linha 
de pesquisa29 Principiologia Constitucional e Política do Direito, na área de 

concentração Constitucionalidade, Transnacionalidade e Produção do Direito. 

O seu objetivo geral30 é identificar a presença das Obrigações Matrizes 

da Responsabilidade do Poder Político no âmbito do Processo de Impedimento 

estatuído na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como a 

assertiva dos Processos de Impedimento que resultaram na condenação dos 

Presidentes eleitos após a sua promulgação serem, ou não, decorrentes de infração 

a estas Obrigações Matrizes. Com esta constatação, poder-se-á aferir, baseadas em 

referencial teórico, as legitimidades republicana e deliberativa do procedimento de 

                                            
27 “É o assunto a que se dedica o Pesquisador na Pesquisa Científica e sobre o qual será formulado o 

Problema e estabelecida(s) a(s) Hipótese(s)”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 218. 

28 É o “motivo temático ou causa cognitiva que determina a realização da Pesquisa Científica”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 214.  

29 “especificações dos assuntos sobre os quais os alunos dos Cursos de Pós-Graduação podem 
realizar suas pesquisas conducentes ao trabalho de conclusão do curso/programa respectivo.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 211/212.  

30 “[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 162.  
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aplicação da sanção de perda do mandato presidencial e inabilitação política pelo 

prazo de 8 (oito) anos, presente no ordenamento jurídico brasileiro.  

Os problemas31 enfrentados pela presente pesquisa são: 

1) O Processo de Impedimento estatuído na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e regulamentado em lei especial, sanciona infrações às 

Obrigações Matrizes da Responsabilidade do Poder Político? 

2) Os Processos de Impedimento que culminaram na destituição de 

mandato presidencial, ocorridos no Brasil após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, foram resultantes de infrações às Obrigações 

Matrizes da Responsabilidade do Poder Político?  

Para o equacionamento dos problemas, são levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) O Processo de Impedimento estatuído na Constituição da República 

de 1988 busca destituir do cargo de Presidente da República aquele mandatário que, 

no exercício de suas funções, cometeu infrações às Obrigações Matrizes da 

Responsabilidade do Poder Político. 

b) O Processo de Impedimento estatuído na Constituição da República 

de 1988 trata-se de instituto de caráter político, o qual atribui ao Congresso Nacional 

brasileiro o poder de aplicar a pena de perda do mandato presidencial ao mandatário 

que incorreu em infrações políticas genericamente elencadas no artigo 85, caput e 

incisos, da referida Lei Maior. 

c) O Processo de Impedimento estatuído na Constituição da República 

de 1988, por ter suas raízes últimas na monarquia inglesa, em que só se poderia 

cogitar a remoção de cargo de ministro indicado pelo Rei em face da imputação de 

                                            
31 “é a questão pertinente ao tema objeto da Pesquisa Científica, a ser investigada, equacionada e 

solucionada pelo Pesquisador, considerada(s) a(s) Hipótese(s) especificada(s)”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 
216.  
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um crime, trata-se de instituto de caráter penal, regendo-se pelas ideias e princípios 

que orientam a interpretação e aplicação de normas penais. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue. 

A construção deste trabalho inicia no primeiro capítulo com um resgate 

teórico das bases e formas do Presidencialismo para a demonstração da importância 

da Responsabilidade do Poder Político como ideal central do referido Sistema de 

Governo, que nesse ponto estabelece critério diferenciado no que concerne à relação 

entre o poder executivo e o poder legislativo. Assim, apresenta-se sua evolução 

histórica institucional, através da atribuição de competências constitucionais próprias 

do Chefe do Poder Executivo ao Presidente da República e suas respectivas 

restrições, às quais igualmente se encontram as previsões de sanção em caso de 

abuso ou cometimento de Crime de Responsabilidade em seu exercício. 

Parte-se do princípio de que a legitimidade do Poder Político se funda 

na Responsabilidade Constitucional que lhe é imputada, de forma a garantir o 

exercício deste Poder nos moldes estabelecidos pela mesma Constituição. Assim, um 

Sistema de Governo que se diga democrático deve prever mecanismos de controle 

dos atos praticados pelo Chefe de Governo, que no caso do Presidencialismo é o 

Presidente da República. 

Busca-se atestar que a efetividade do regime democrático deliberativo, 

constituído sob a forma de República, depende da fiscalização constitucional, por 

parte daqueles mandatados para tanto (no caso do Brasil, o Congresso Nacional), que 

tenha por finalidade manter sob a vigilância do ideal de Estado representativo a 

atividade de concretização das expectativas do povo na forma da Lei, por intermédio 

da ação do Poder Executivo. Não obstante, esse papel fiscalizatório exercido pelo 

legislativo, a bem demarcada separação entre este e o poder executivo enseja 

questões importantes quando da aferição da Responsabilidade Política do Presidente.  

Desta forma, no segundo capítulo busca-se explicar a ideia de 

Responsabilidade do Poder Político em si, ao demonstrar seus fundamentos e origens 

históricas e filosóficas, nos quais se confere destaque à ideia de República como 
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consequência desta Responsabilidade do(s) detentor(es) do(s) poder(es) pela coisa 

pública (res publica). 

No âmbito da evolução institucional da Responsabilidade do Poder 

Político, encontra-se a história do Impeachment, originado na Inglaterra e lá utilizado 

até ser substituído pela moção de censura. Resgatado, todavia, como foi, pelas 

colônias americanas e incorporado na Constituição dos Estados da América de 1787 

como forma de remoção do Presidente da República de seu cargo em face do 

cometimento de high crimes and misdemeanors e utilizado em quatro ocasiões contra 

quatro Presidentes distintos. 

Demonstra-se, inclusive, que em alguns casos, nos quais o regime 

constitucional vigente assim permite, o processo de Impeachment se encontra dentre 

aquelas questões políticas que, contemporaneamente, acabam, eventualmente, por 

serem submetidas ao crivo do poder judiciário, parte do fenômeno denominado 

“Judicialização da Política”.  

Nesta senda, o terceiro capítulo foca no regime do Processo de 

Impedimento estatuído na Constituição da República de 1988 e regulamentado pela 

Lei n. 1079/50.  

São pesquisados os fundamentos teóricos da natureza deste Instituto 

para averiguar se tratar o mesmo de sanção política ou criminal, buscando, para tanto, 

respaldo na própria evolução histórico-institucional do Processo de Impedimento nas 

constituições brasileiras, e legislações esparsas que cuidaram de regulamentar este 

procedimento, definir os atos que configurariam os assim chamados “Crimes de 

Responsabilidade”. 

Na sequência, é realizado um resgate da Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal em matéria de Impeachment, com o objetivo de se demonstrar, em 

âmbito nacional, quais são as hipóteses em que o Poder Judiciário se entende 

autorizado a intervir em procedimentos desta natureza e quais as formas jurídicas que 

devem revestir a tramitação do Processo de Impedimento do Presidente da República, 

tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Neste capítulo ainda, são 

detalhadas, com base na doutrina nacional, as condutas que se configuram como 
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Crime de Responsabilidade nos termos da Lei n. 1.079 de 1950 e dos incisos do artigo 

85 da Constituição da República de 1988. 

Por fim, no quarto capítulo, são elencadas e conceituadas as 

Obrigações Matrizes da Reponsabilidade do poder Político: Accountability, 

Responsibility e Liability; e demonstra-se como as condenações dos Presidentes 

Fernando Collor e Dilma Rousseff em sede de Processo de Impedimento decorreram 

de infrações a estas Obrigações Matrizes. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre o atual estado da arte do 

Impeachment no Brasil, o qual indubitavelmente necessita de revisão urgente, de 

forma a garantir que o mecanismo disponível para a responsabilização do Presidente 

da República não seja sempre um empecilho à estabilidade das instituições e da 

própria democracia. 

O Método na fase de Investigação é o indutivo, na fase de Tratamento 

dos Dados o Método Cartesiano; e no Relatório da Pesquisa, a base indutiva. Nas 

diversas fases da Pesquisa, são acionadas as Técnicas do Referente32, da 

Categoria33, do Conceito Operacional34 e da Pesquisa Bibliográfica35. 

                                            
32 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma Pesquisa” 
(grifo no original). In. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 13 
ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Conceito Editorial, 2015. p. 65. 

33 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia” (grifo no original). 
In. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. ampl. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2015. p. 36. 

34 “[...] é uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos [...]”. In. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Conceito Editorial, 2015. p. 50. 

35 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. In. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2015. p. 215. 
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Nesta tese de Doutorado, as categorias principais estão grifadas com a 

letra inicial em maiúscula e os conceitos operacionais são apresentados em glossário 

inicial. 
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Capítulo 1  

 
O SISTEMA PRESIDENCIALISTA DE GOVERNO 

1.1 SISTEMAS DE GOVERNO36 

Ainda melhor designação para compreender os Sistemas de Governo – 

que se baseiam na doutrina da separação dos poderes – seria designar como 

“estrutura horizontal” de poder, que divide esse entre executivo, legislativo e judiciário 

no mesmo nível de organização constitucional, em oposição à “estrutura vertical” de 

poder, que envolve a divisão da autoridade em diferentes níveis governamentais 

(federal, estadual e municipal)37.  

A separação dos poderes – independentemente do Sistema de Governo 

escolhido para organizar essa estrutura horizontal dos poderes – sempre foi a escolha 

                                            
36 Importante frisar que ainda existe divergência acerca das expressões “Forma de Governo” e “Sistema 

de Governo” para tratar de Presidencialismo e Parlamentarismo, que ora aparecem como Institutos 
do primeiro, ora do segundo. Portanto, neste trabalho, utilizaremos a expressão “Sistema de 
Governo” para diferenciar os diferentes Institutos, tendo em vista ser esse o termo escolhido pelo 
legislador constituinte, conforme artigo 2o, caput, do ADCT, que prevê: “No dia 7 de setembro de 1993 
o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o 
Sistema de governo (Parlamentarismo ou Presidencialismo) que devem vigorar no país”, conforme 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 
1988. No mesmo sentido Silva diferencia: “Sistemas de governo são técnicas que regem as relações 
entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no exercício das funções governamentais. O modo 
como se estabelece esse relacionamento, de sorte a preponderar maior independência ou maior 
colaboração entre eles, ou a combinação de ambos numa assembleia, dá origem aos três sistemas 
básicos: o presidencial (presidencialismo, que é o sistema de governo da União e do Brasil), o 
parlamentar (parlamentarismo) e o convencional (de assembleia)”, conforme SILVA, José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 505. Em sentido 
contrário, Ferreira Filho usa o termo “regime” e dessa forma, esclarece a opção: “O termo ‘regime’ 
neste estudo designa uma situação de fato, um arranjo institucional combinado com uma prática 
política de facto. Prática e arranjo estes que podem não coincidir com o que deflui do corpo de normas 
constitucionais, da Constituição, escrita ou formal”, conforme FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
O Parlamentarismo. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 3. Também em sentido contrário Pasquino usa a 
designação de “formas de governo”: “A BIPARTIÇÃO CLÁSSICA. — A bipartição clássica distingue 
a Forma de Governo parlamentar e a Forma de Governo presidencial. É preferível manter estas 
expressões a usar, em vez delas, a distinção entre república parlamentar e república presidencial, 
uma vez que, enquanto o presidencialismo é apenas típico de um sistema republicano, a Forma de 
Governo parlamentar se encontra tanto no âmbito dos sistemas monárquicos quanto no dos sistemas 
republicanos”. PASQUINO, Gianfranco. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. Trad. Carmen C.; Varriale et. Elli. 5a. Ed. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1998, p. 517. 

37 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Cap. 26, p. 548. 
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constitucional preferível nas modernas democracias, pois evita (ou dificulta) a atuação 

de um governo ditatorial, assegurando, assim, a legitimidade das políticas 

governamentais. Não obstante, as democracias modernas optam por diferentes 

“estruturas horizontais” de poder (sistemas de governo) que impactam diretamente na 

forma de inter-relação entre eles. Em um Sistema Presidencialista, por exemplo, há 

flagrante distinção entre a atuação do poder executivo e do poder legislativo, enquanto 

no Sistema Parlamentarista há estreita correlação entre aqueles38. 

Miranda39 inicia sua incursão na ideia de Sistemas de Governo tecendo 

uma diferenciação entre estes e as assim chamadas Formas de Governo40. Esta 

diferenciação consiste na ideia de que algumas Formas de Governo implicam, 

necessariamente, predeterminados Sistemas de Governo (como a monarquia 

absoluta) com os quais guardam relação estrutural lógica já outras não (como a 

república)41. 

Assim, Miranda42 entende que os Sistemas de Governo são “sistemas de 

relacionamento dos órgãos da função política”. Para o autor, referidos sistemas podem 

ser abordados sob duas perspectivas: a visão política e a visão jurídica43. 

Ao explicar a perspectiva jurídica-constitucional atinente aos sistemas de 

governo, Miranda44 assinala três categorias que considera fundamentais: a separação 

                                            
38 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 

Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 548. 
39 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. Lisboa: Pedro Ferreira, 1996. p. 123. 
40 Para o autor, são oito as principais formas de governo modernas: Monarquia absoluta (dominante 

até 1789), Governo representativo clássico ou liberal (que se desenvolve na égide da Revolução 
Francesa e perdura até o século XIX), Democracia jacobina ou democracia radical (desenvolvida por 
Rousseau e expressa na Constituição Francesa de 1789), Governo cesarista (com Bonaparte), 
Monarquia limitada (que surge na primeira época da restauração e que prevalece na Alemanha e na 
Áustria no século XIX), Democracia representativa (forma de governo representativo dominante nos 
países do Ocidente pós segunda guerra mundial), Governo leninista (Revolução Russa de 1917) e 
Governo fascista (sendo o paradigma o Partido Fascista da Itália, o nacional-socialismo alemão e em 
expressões mais atenuadas o salazarismo português e o franquismo espanhol), conforme MIRANDA, 
Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 115-120. 

41 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 124. 
42 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 125. 
43 Nesta pesquisa é relevante estabelecer como ponto de partida o estudo da visão jurídica, sendo que 

em momento de crise/ruptura é o fator jurídico que vai determinar a forma de transição. MIRANDA, 
Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 125. 

44 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 126. 
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de poderes; a relação de dependência, independência ou interdependência dos 

órgãos; e a Responsabilidade Política. 

A primeira consiste, nas palavras do autor, em uma “especialização 

orgânico-funcional, paralelamente à fiscalização ou à colaboração dos vários órgãos 

para a prática de actos da mesma função”45. 

A “dependência, independência ou interdependência dos órgãos” consiste 

em como certo órgão vem a projetar-se na composição do outro. Ou seja, como um 

órgão determina ou escolhe quem ocupará cargos componentes de outros órgãos, 

inclusive com possibilidade de determinar a cessação dessa função46. 

Por fim, trata da Reponsabilidade Política de um órgão ou dos titulares de 

um órgão perante o outro. O autor menciona, inclusive, que o conceito de 

Responsabilidade Política vem adquirindo autonomia e, por tratar-se do tema central 

deste trabalho, terá explanação detalhada no Capítulo 2 desta Tese.  

Tanto no plano jurídico-constitucional como no plano político, a grande 

divisão que precisa ser feita entre os sistemas de governo é a que se dá entre sistema 

com concentração de poderes (monarquia limitada; sistema de governo 

representativo simples) e sistemas com desconcentração de poderes (sistema 

parlamentar; sistema presidencial; sistema directorial; sistema semiparlamentar)47.  

1.2 O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

A origem da doutrina da separação dos poderes pode ser relacionada, 

inicialmente, com as tentativas de compreender as lutas constitucionais que já 

existiam entre o Rei e o parlamento na monarquia inglesa no século XVII. A doutrina 

que se devolve na modernidade e tem como percussor John Locke, em seu Segundo 

Tratado do Governo Civil, de 1689, defendia a necessidade de separar a função 

                                            
45 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 126. 
46 MIRANDA, Jorge. Ciência política: formas de governo. p. 126. 
47 MIRANDA, Jorge. Ciência Política: formas de governo, p. 126-129. Para o autor, nos sistemas de 

governo em que não há separação de poderes, a responsabilidade política se verifica em relação a 
apenas um órgão. Já nos sistemas em que há separação dos poderes e, consequentemente, 
interdependência dos órgãos, a responsabilidade se verifica numa relação de independência 
recíproca.  
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legislativa (produção de leis) da função executiva (aplicação da lei) entre diferentes 

atores governamentais48. 

Muitos outros escritos que perpassaram a Revolução Gloriosa de 1688 

defenderam a mesma necessidade de se determinar a distinção de órgãos para 

exercício das funções governamentais na monarquia inglesa49. Mas foi com a 

publicação, em 1748, da obra Espírito da Leis, de Montesquieu, que se expõe a teoria 

da divisão tripartite dos poderes, com o reconhecimento de que a pessoa imbuída de 

poder tende a abusar dele, antevendo, portanto, que as funções divididas entre 

diferentes pessoas ou órgãos poderia funcionar como controle desse poder entre si, 

mais tarde o que denominaríamos de sistema de freios e contrapesos50.  

Um sistema político é “uma forma de exercer a governabilidade em 

cumprimento com determinadas funções”, enquanto ratifica os valores sociais através 

de suas instituições. O regime jurídico se entende como a forma jurídica eleita para 

governar; e o Estado, a forma de organização social/política soberana formada pelas 

instituições independentes (executivo, legislativo e judiciário), unidos pela 

Constituição51. 

Segundo Hesse – que pesquisa já a doutrina da separação de poderes 

como princípio constitucional – essa divisão é a constituição de poderes diferentes e 

o conteúdo e o alcance do princípio devem ser estudados do ponto de vista da 

distinção entre as funções da instituição do próprio direito, bem como do 

estabelecimento “da execução e da jurisdição” dessas funções, bem como “na 

proibição de exercer funções que são atribuídas a um outro poder (separação dos 

poderes) e no controle e refreamento recíproco dos poderes (equilíbrio dos 

                                            
48 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 

Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 549. 
49 Entre eles: The Bill of Rights Act de 1689; Act of Settlement, de 1701 que, entre outras disposições, 

previram a independência do parlamento e dos tribunais. 
50 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 

Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 550. 
51 REYES, Pamela Lili Fernández. Sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI. 2013. 676 

f. Tese (Doutorado) - Doctorado en Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Cap. 2. Disponível em: 
<https://eprints.ucm.es/21009/1/T34412.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018. 
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poderes)”52.  

A separação dos poderes, agora elevada à condição de princípio 

constitucional, obtém então delineamentos precisos, para além de uma ideia abstrata, 

ao tomar forma organizacional verdadeira com força política real para assegurar com 

a sua prática uma “liberdade política asseguradora de ordem”53. 

Esta ideia, para Hesse54, impõe uma separação entre a ideia de divisão de 

poderes como mero “meio de moderação de um poder estatal primitivamente 

existente” e a noção de que este mecanismo de especialização funcional garante 

liberdade e controle constitucional da atividade pública em todas as suas esferas. 

Isto porque as instituições políticas não são fenômenos naturais, mas sim 

construções humanas, tendentes a se amoldar no sentido do desenvolvimento 

daquele povo que as estabelece55. 

Objeto da divisão de poderes é, antes, positivamente uma ordem de 
colaboração humana, que constitui os poderes individuais, determina 
e limita suas competências, regula sua colaboração, e desse modo, 
deve conduzir à unidade do poder estatal – limitado. Essa tarefa 
requer não só um refreamento e equilíbrio dos fatores de poder reais, 
senão ela é também, sobretudo, uma questão de determinação e 
coordenação apropriada das funções estatais, dos órgãos, aos quais 
é confiado o exercício dessas funções, assim como das forças reais 
que se personificam nesses órgãos56. 
 

Esta é ideia fundamental de divisão dos poderes estatais, ou seja, como 

princípio constitucional que visa garantir a liberdade individual ao mesmo tempo em 

que organiza e limita institucionalmente as funções do Estado – que exerce poder 

sobre o jurisdicionado – e, tem por função precípua, atender aos anseios do povo 

detentor da vontade que o legitima democraticamente. 

                                            
52 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto 

Alegre: Sergio Fabris, 1995. p. 366-370 
53 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. p. 

368. 
54 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. p. 

368. 
55 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. p. 

369. 
56 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. p. 

369. 
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1.2.1 As Funções do Estado 

Para Zippelius57, as funções do Estado são repartidas, horizontalmente, 

nas seguintes tarefas: legislação, governo, administração e jurisdição. 

Essa divisão de funções, nos dizeres do autor, visa propiciar a realização 

dos objetivos do Estado, o que se concretiza por intermédio da decretação de “normas 

jurídicas com força vinculativa geral, ou seja, regulações gerais que designem, 

segundo o seu gênero, as pessoas e situações concretas, produzindo efeitos jurídicos 

em relação a todos afetados”. Esta é a tarefa de regulação estatal a que se dá o nome 

de legislação58. 

À administração do Estado compete aplicar as referidas normas jurídicas, 

sempre que o interesse público assim o demande. Não obstante, a atividade 

jurisdicional tem função corretiva das e nas situações em que forem constatadas 

violações às normas jurídicas predeterminadas59. Para estabelecer uma distinção 

mais precisa entre as atividades administrativa e jurisdicional, Zippelius60 elabora o 

seguinte escopo doutrinário: 

[...] a tarefa típica da jurisdição é a função de garantia do direito. A 
jurisdição diz, em nome da própria realização do direito, o que é justo. 
Diferentemente, a administração, incluindo a administração 
“executiva” estritamente vinculada à lei, faz um uso “instrumental” do 
direito na medida em que, para cumprir as tarefas públicas, conforma 
e regula as situações jurídicas e fáticas com critérios de adequação 
material61. 

 
Por fim, há que se destacar a função do Chefe do Estado, incumbido de 

representá-lo no plano internacional, sancionar as leis aprovadas pelo parlamento, 

assinar os tratados de que o Estado deseje fazer parte. Em alguns sistemas 

parlamentares, como Alemanha e Inglaterra, incumbe ao Chefe de Estado nomear o 

primeiro-ministro62. 

                                            
57 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 125. 
58 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 413. 
59 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 413. 
60 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 413. 
61 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 413. 
62 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 415. 
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1.2.2 O Poder Executivo63 

No que concerne ao Poder Executivo, tem-se que em todo sistema político 

existirá a figura do Chefe de Estado e do Chefe de Governo. Essas funções podem 

ser exercidas separadamente (Espanha) ou conjuntamente pela mesmo órgão 

(Brasil). Em ambos os casos, o Presidente do Governo será responsável perante o 

parlamento64. Entre as funções atinentes ao poder executivo, compete a execução 

das leis e gestão direta da administração superior do Estado. 

O "executivo" representa o gigantesco complexo de instituições políticas 

nacionais que não fazem parte do poder legislativo ou do judiciário. Assim definido, o 

executivo inclui tanto o presidente quanto o aparato presidencial e também as 

agências administrativas65. 

No estado administrativo, as legislaturas não governam sem a cooperação 

com outros poderes. O executivo governa, no sentido de que impulsiona a política, 

mesmo onde a cooperação de outros poderes é necessária por razões políticas. A 

fração de tempo que o Congresso dispende ocupado com a agenda do presidente 

tem aumentado constantemente ao longo dos anos (o que no Brasil, pode-se perceber 

pelo uso não racionalizado da medida provisória)66. Além disso, em muitos domínios, 

o executivo - mais drasticamente o Presidente - pode agir por meio de ações 

unilaterais67. 

Ainda mais importante, analistas jurídicos muitas vezes erram ao 

negligenciarem que o "poder presidencial da ação unilateral" é um poder de fato, bem 

como de direito. O executivo - sozinho e apesar das instituições nacionais - tem a 

capacidade de agir no mundo real, e essa ação muda o status quo enfrentado por 

                                            
63 O escopo desse trabalho é identificar as obrigações matrizes da responsabilidade política do Chefe 

do Poder Executivo, notadamente, nos crimes de responsabilidade. Razão pela qual não serão 
analisadas, de maneira pormenorizada, as funções legislativa e judiciária. 

64 REYES, Pamela Lili Fernández. Sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI. 2013. 676 
f. Tese (Doutorado) - Doctorado en Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Cap. 2. 

65 POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. The Executive Unbound: After the Madisonian Republic. 
Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 5-6. 

66 Ao final desse capítulo tratar-se-á do Presidencialismo de coalizão, que bem representa uma situação 
específica do Presidencialismo na América Latina. 

67 POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. The Executive Unbound: After the Madisonian Republic. p. 
11. 
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outras instituições (poderes), sendo mais difícil para essas instituições desfazerem o 

novo status quo que o executivo definiu do que teria sido bloquear a mudança 

inicialmente. Tem-se, desse modo, que o poder da ação de facto unilateral se torna 

altamente consequencial68. 

Azambuja69 ensina que, recentemente, amplia-se o número de atribuições 

e responsabilidades que acometem o Poder Executivo. Como razão disto, o autor 

assinala: (a) “o progresso material e moral da sociedade”; bem como, (b) “as 

profundas perturbações que os povos modernos vêm sofrendo”. 

O Poder ora estudado encontra-se sendo polemicamente discutido no 

âmbito da Ciência Política uma vez que, ao mesmo tempo em que precisa ser limitado, 

“um poder de Direito”, nas palavras de Azambuja70, também necessita de liberdade, 

estrutura e possibilidade material para atender às necessidades que permeiam o 

governo de um Estado moderno. 

Nesta linha, Pasold71 destaca que este é o cenário no qual o Poder 

Executivo ganha proeminência, ao concentrar diversas atribuições em seus órgãos, 

de modo a caracterizar a evolução do Estado moderno para o Estado contemporâneo. 

Francisco72 prossegue mencionando que, dentre esta concentração de 

funções no Poder Executivo, tem destaque a atribuição de competências de natureza 

legislativa. 

As transformações econômicas no contexto da globalização também 
exigem gestão pública flexível, com decisões ágeis [...] para que sejam 
viáveis a regulação e a fiscalização estatal e comunitária, diante da 
dinâmica das relações sociais. Assim, a partir de meados do século 
XX, a ideia de “governo” ou de “poder governamental” está associada 
ao Poder Executivo, que ampliou sua capacidade normativa para 
legislar e também para executar políticas de planificação 
macroeconômica no âmbito interno, bem como maximizando a 

                                            
68 POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. The Executive Unbound: After the Madisonian Republic. p. 

11. 
69 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44. ed. São Paulo: Globo, 2005. p. 190. 
70 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. p. 190. 
71 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4. ed. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 

69. 
72 FRANCISCO, José Carlos. Comentário ao artigo 76. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. 

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 1183. 
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importância de sua atuação internacional [...], aspectos que afetam 
diretamente a configuração da divisão de funções com a proeminência 
do Poder Executivo [...]73. 
 

Esta é uma das características mais marcantes do Sistema de Governo 

presidencialista presente nos países da América Latina, objeto de aprofundamento em 

tópico subsequente. Cumpre salientar que, no Brasil, o regime jurídico do Poder 

Executivo Federal encontra-se estatuído nos artigos 76 a 91 da Constituição da 

República de 1988, tratando do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos 

Ministros de Estado, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional74. 

1.3 EVOLUÇÃO DO PRESIDENCIALISMO75 

1.3.1 Delineamentos Gerais 

O Sistema Parlamentarista76 de governo se origina da monarquia 

constitucional inglesa, na qual existe controle parlamentar do governo do Rei. 

Gradativamente, devido à aproximação dos Ministros do Rei ao Parlamento, começam 

estes a formar-se como um órgão autônomo de governo. A estrutura de um Poder 

Executivo autônomo se perfectibiliza quando exsurge um primeiro-ministro, em favor 

do qual o Rei tem seus poderes substancialmente amenizados. Nesse sistema, o 

parlamento possui poderes relevantes de influência no governo, notadamente: 

interpelações, moções de censura e rejeição do voto de confiança77.  

                                            
73 FRANCISCO, José Carlos. Comentário ao artigo 76. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. 

Comentários à Constituição do Brasil. p. 1183. 
74 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Brasília, DF. 
75 O objetivo é analisar o sistema de governo Presidencialista a partir das ideias dos legisladores 

constituintes norte-americanos, mas não sem olvidar que o Sistema Presidencialista foi idealizado a 
partir do Sistema Parlamentarista, por isso inicia-se o texto a partir do parlamentarismo. Nesse 
sentido: “A história do Presidencialismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787; a 
análise de suas características, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo 
realizada desde os escritos de Jay, Madson e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o 
codinome Publuis, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um 
regime de governo baseado principal e quase unicamente na figura central – o Presidente da 
República”. In: MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 16. 

76 Por Parlamentarismo, entende-se o Sistema de Governo em que o poder político “repousa 
essencialmente sobre a igualdade dos dois órgãos do Estado, o Parlamento e o Governo, sua íntima 
colaboração em toda a atividade do Estado e na ação que exercem um sobre o outro para se 
limitarem reciprocamente”, conforme DUGUIT, Léon. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II. 
Madrid: Ed. Fuentes, 1967, p. 805. 

77 TAVARES, Ana Lucia de Lyra. Nota sobre Sistema Parlamentar. Revista de Ciência Política, Rio 
de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 63-69, 1984. Disponível em: 
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Teve seu início nas convocações de João Sem Terra78 de diferentes 

cavaleiros pertencentes a condados específicos, às quais Simon de Montfort deu o 

caráter de assembleias políticas e que mantiveram regularidade, levando o Rei 

Eduardo I a oficializá-las em 1295. Consolidando, desta forma, a criação do 

parlamento79. 

Cruz80 traz a ideia de “racionalização do poder” fundamento para os países 

europeus, que começaram paulatinamente a adotar o regime parlamentarista de 

governo com o objetivo de sanar a ocorrência de divergências políticas entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo; sendo que, ao fazê-lo, preferiram conferir maior 

proeminência ao Poder Legislativo, por entender que este seria o dotado de maior 

legitimidade democrática para tanto. 

Goulart81 dá grande ênfase à atuação dos partidos políticos no regime 

parlamentarista, ao explicar que, neste sistema, as agremiações partidárias eleitas ao 

poder operam de forma efetivamente ideológica, o que lhes é possibilitado 

principalmente por terem a prerrogativa de escolher o Chefe do Poder Executivo, o 

qual, por sua vez, terá programa de governo compatível com a ideologia daquela 

maioria parlamentar que o selecionou, no qual sua ação será fundamentada82.  

                                            
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/viewFile/60375/58642>. Acesso em: 08 jun. 
2018. 

78 Nesse sentido: “foi durante o reinado de João Sem Terra, na Inglaterra, que surgiu o primeiro traço 
do sistema parlamentarista. Com o Rei Ricardo liderando cruzada contra os árabes, seu irmão, o Rei 
João Sem Terra, perdeu o apoio dos barões, que aprovaram a Magna Carta Libertatum, em 1215, 
retirando poder do Rei e repassando-o para o embrião do que seria o Parlamento, mas que na época 
chamava-se Conselho Privado, formado por nobres e cidadãos influentes do reino”. In: CRUZ, Paulo 
Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, de Portugal, da 
França e da Alemanha, p. 33. 

79 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 228. 

80 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. 2. ed. Itajaí: UNIVALI, 1999. p. 47. 

81 GOULART, Clóvis de Souto. Parlamentarismo: Regime Natural de Governo Democrático. 
Florianópolis: Fundação Nereu Ramos, 1979. p. 45-47. 

82 Acerca da igualdade entre poder legislativo e poder executivo no Parlamentarismo e da colaboração 
entre os dois poderes: “[...] a existência de um gabinete responsável, somando-se na esfera executiva 
à existência do Chefe de Estado, à existência do Chefe do poder executivo. Presença de um gabinete 
que completa assim a dualidade do executivo no regime parlamentarista. Dualidade executiva, sim, 
porque de um lado temos o Chefe de Estado, simbolizando a unidade nacional, encarnando a 
solidariedade política e social do Estado, e, do mesmo passo, afirmando com sua irresponsabilidade 
política, a independência do executivo em face do legislativo, e, de outro lado, dentro dessa mesma 
órbita executiva, o ministério responsável, o ministro como segunda arma do poder executivo, como 
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As características mais essenciais do Sistema Parlamentarista de governo 

são a moção de censura e a dissolução parlamentar83. 

A moção de censura representa a responsabilidade política do Chefe do 

Poder Executivo perante o Parlamento, o qual lhe escolhe. Nessa linha, o Chefe do 

Poder Executivo não tem um período determinado de mandato, persistindo este 

enquanto igualmente lhe persistir a maioria parlamentar de apoio político-partidário e 

aprovação de seu governo ou não lhe sobrevier o voto de desconfiança84. 

Por tratar-se de forma da organização democrática do poder político, o 

Parlamentarismo busca compatibilizar as garantias, liberdades e direitos subjetivos 

em face da ação do Estado com a concessão de Poder Político dividido de forma 

tripartite, prevenindo a monopolização do mesmo em um único órgão85. 

No Parlamentarismo, também se destaca a técnica da dissolução 

parlamentar, a qual, segundo Goulart86, consiste no poder de destituir um parlamento 

de tal forma que os membros deixem de exercer o cargo e novas eleições sejam 

necessárias87. 

Assim, como uma forma de contraponto político ao absolutismo, o 

Parlamento surge como órgão mandatado para a expressão da vontade popular, 

                                            
seu complemento mais importante, como sua ramificação política por excelência. Responde o 
gabinete perante o Parlamente e traduz, com sua própria existência, a grande ênfase, a nota tônica 
da origem democrática do poder, do funcionamento efetivo das instituições representativas”, 
conforme BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 129. 

83 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. p. 48. 

84 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. p. 48. 

85 BRADLEY, Anthony; PINELLI, Cesare. Parliamentarism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 
2012. Cap. 30, p. 653. 

86 GOULART, Clóvis de Souto. Parlamentarismo: Regime Natural de Governo Democrático. p. 50-51. 
87 “Num sistema parlamentar, o Governo tem geralmente o direito de solicitar a dissolução do 

Parlamento, ou mais, especificamente, aquela assembleia que é eleita por voto direto, secreto e 
universal, perante o qual o Gabinete é responsável. A dissolução está muitas vezes sujeita a certas 
limitações. Umas destinadas a evitar que a representação nacional esteja sujeita a dissoluções 
demasiado repetidas, o que tem criado intervalos de tempo mínimos entre uma dissolução e outra, 
com outras tendendo a impedir, simplesmente, que o Governo utilize o instituto da dissolução, como 
é o caso da França, nas Constituições de 1875 e 1946, onde a dissolução está ligada ao Chefe de 
Estado”, conforme CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os 
modelos da Inglaterra, de Portugal, da França e da Alemanha. p. 48. 
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tomando-a como soberana e declarando-a por intermédio da Lei, que representa, de 

forma concreta, a representação dos anseios do povo como prioridade a ser 

alcançada pelas estruturas políticas88. 

Bonavides89 assinala três princípios que norteiam a ideia de legitimidade 

do Sistema de Governo Parlamentarista: o princípio da igualdade entre o poder 

executivo e o poder legislativo, o princípio da colaboração de poderes e, por fim, os 

meios de ação que cada um desses poderes desenvolve sobre o outro. 

A igualdade entre os poderes executivo e legislativo consiste, em síntese, 

na existência de Chefes distintos para os poderes executivo e legislativo e na 

irresponsabilidade política do Chefe de Estado, o que “manifesta a afirmação da 

independência do poder executivo em presença do poder legislativo”90. 

O princípio da colaboração entre os poderes, por sua vez, visa evitar que o 

executivo e o legislativo se hostilizem ou se ignorem reciprocamente. Desta forma, o 

gabinete, como “arma do poder executivo dentro do ordenamento parlamentar, 

compõe o traço de união, aparece como órgão que aproxima os dois poderes, 

juntando os dois membros do organismo soberano, e permitindo a comunicação de 

ideias”91. 

Por fim, não obstante presente o princípio da colaboração entre os poderes 

executivo e legislativo no sistema parlamentar, também cumpre analisar as relações 

recíprocas de controle entre esses poderes. Bonavides92 menciona que esses meios 

de ação são “aqueles que a doutrina parlamentarista legitimamente confere: a 

responsabilidade ministerial, instrumento e arma de controle do Parlamento sobre o 

                                            
88 BRADLEY, Anthony; PINELLI, Cesare. Parliamentarism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András 

(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, p. 653. 
89 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 128. 
90 “Antes de mais nada, um chefe do executivo, cuja autoridade não se confunde com a do legislativo, 

assevera Burdeau. Em segundo lugar, a irresponsabilidade política do Chefe do Estado, e esta 
irresponsabilidade do Chefe de Estado, em termos políticos, não é gratuita, tem razão de ser. No 
mecanismo parlamentar genuíno manifesta a afirmação da independência do poder executivo em 
presença do poder legislativo”, conforme BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 129. 

91 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 129-130. 
92 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 130. 
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ministério, sobre o gabinete, e o poder de dissolução, atribuído a poder executivo”93 

como forma de impedir o excesso das assembleias, como resposta a crises políticas. 

Assim, a organização política da União, tal como a dos Estados, diz-se 

diretamente inspirada em Montesquieu: cada poder não só produzindo os atos 

inerentes à sua função, mas também interferindo em atos de outros órgãos, 

contribuindo para a produção dos seus efeitos ou impedindo que eles ocorram94. 

Como dito, o Sistema de Governo Parlamentarista, inspirado nos ideais 

liberais da Revolução Francesa, a partir da Magna Carta Inglesa de 1215, foi criado 

como mecanismo de controle do chefe do Poder Executivo95. A partir de 1691, 

contexto em que o poder de países como a Inglaterra estava dividido entre o Rei e o 

Parlamento, aquele detinha o que hoje chamaríamos de Administração Pública, as 

relações exteriores e as forças armadas, enquanto este detinha o poder de formar a 

lei, o de consentir em novos tributos, o de tomar contas dos dispêndios por meio do 

que se insinuava o controle político96. 

Acerca do controle político exercido pelo Parlamento, destaca Ferreira 

Filho97: 

Também gozava o parlamento do poder de processar e julgar 
autoridades, através de ações que o impeachment é exemplo, 
inclusive impondo penas corporais, como a decapitação. [...] 
Compunha-se este Parlamento de duas câmaras – a dos Lords, 
representativa da nobreza e do alto clero, e a dos Comuns, 
representativa do povo. Esta última era eleita pelo voto majoritário, em 
eleições distritais uninominais. Consistia no elemento “democrático” 
do governo, embora as restrições à participação, de ordem censitária, 
fizessem dela uma Casa em que a baixa nobreza rural e a grande 
burguesia das vilas predominavam. 

 

Por via de consequência, no século XVIII, já foi possível verificar o início do 

que seria mais tarde desenvolvido como o princípio da separação dos poderes, tendo 

                                            
93 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 130. 
94 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Preliminares. O Estado e os Sistemas 

Constitucionais. 8. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. t. 1, p. 144. 
95 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 16-19. 
96 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 4. 
97 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo. p. 4-5. 
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em vista a divisão funcional do poder que já se operava no sistema inglês de 

monarquia limitada98. Destarte, para Ferreira Filho99, esse “arranjo institucional, essa 

constituição, é o ponto de partida da evolução que resultou no Parlamentarismo”, 

sendo o modelo a partir do qual se idealizou, posteriormente, o Presidencialismo100. 

Scheuerman101 explica que, na história conhecida, a monarquia é uma 

regra, ao passo que a Democracia, por sua vez, é uma rara exceção, recente, a esta 

regra. A ideia de monarquia está ligada à necessidade da satisfação de necessidades 

humanas intelectuais e emocionais, destacando-se o fato de que, inclusive por 

intermédio de leis e tradições, o respeito à monarquia se deu inicialmente em face do 

temor por represálias divinas, enquanto o Rei era visto com um ser dotado de poderes 

especiais, como curar doentes, por exemplo. 

O autor sustenta que parte das propostas de Alexander Hamilton (um dos 

Pais Fundadores dos Estados Unidos da América) permeia o desenho institucional do 

Presidencialismo americano na forma estabelecida pela Constituição daquele país. A 

proposta original de Hamilton, que possuía muito de um retrato na monarquia 

britânica, não foi aceita pelos Delegados da Convenção de Filadélfia. Ainda assim, 

Hamilton teria esclarecido à Convenção que muito do poder e independência que fora 

proposto para o Executivo seria pouco. Isto porque faltariam ali várias características 

fundamentais da monarquia inglesa102. 

                                            
98 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo. p. 5. 
99 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo. p. 5. 
100 Por Presidencialismo entende-se o Sistema de Governo que se assenta “na independência 

recíproca, quanto à subsistência dos titulares, do órgão de poder executivo e do órgão de poder 
legislativo”, no qual “o único órgão constitucional do poder executivo é o Presidente, apenas 
coadjuvado por certos colaboradores”, conforme MIRANDA, Jorge. Ciência Política: formas de 
governo. Lisboa: Pedro Ferreira, 1996, p. 130. 

101 SCHEUERMAN, William. American Kingship?: Monarchical Origins of Modern 
Presidentialism. Revista Latinoamericana de Política Comparada, Bogotá, v. 7, p. 99-126, jul. 
2013. Disponível em: <http://gabrielnegretto.com/wp-
content/uploads/2016/04/Los_origenes_del_presidencialismo_en_Ame.pdf>. Acesso em: 11 ago. 
2018. 

102 SCHEUERMAN, William. American Kingship?: Monarchical Origins of Modern 
Presidentialism. Revista Latinoamericana de Política Comparada, Bogotá, v. 7, p. 99-126, jul. 
2013. 
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Desta feita, Scheuerman103 defende que parte das características da 

monarquia inglesa foram incorporados ao Presidencialismo americano, uma vez que 

várias das instituições fundamentais deste teriam sido resultado de uma “interpretação 

estilizada da monarquia inglesa”. 

Por fim, o autor evidencia sua tese a partir da indicação de elementos da 

monarquia inglesa presentes no presidencialismo americano, que seriam: (a) a forma 

altamente indireta de eleição presidencial, juntamente aos poderes de veto e 

concessão de indulto; e (b) a divisão da política externa entre a presidência da 

República e o Senado. 

A Constituição americana de 1787 estabeleceu, pela primeira vez, o 

Sistema Presidencialista de governo104, pois configurou um novo tipo de relações 

entre os poderes executivo e legislativo que levou ao estabelecimento do regime 

presidencial clássico.  

Na visão de Dallari105, ao contrário do Parlamentarismo, o Presidencialismo 

não foi construção teórica, mas sim criação americana em oposição à monarquia e 

surgiu na Constituição dos Estados Unidos, na qual encontrou aplicabilidade e eficácia 

enquanto sistema organizacional de poder.  

Dallari106 trata do desenvolvimento do Presidencialismo norte-americano 

como corolário dos ideais democráticos, dos princípios da liberdade e igualdade e do 

valor da soberania popular que permearam o século XVIII, mas também como reação 

                                            
103 SCHEUERMAN, William. American Kingship?: Monarchical Origins of Modern 

Presidentialism. Revista Latinoamericana de Política Comparada, Bogotá, v. 7, p. 99-126, jul. 
2013. 

104 REYES, Pamela Lili Fernández. Sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI. 2013. 676 
f. Tese (Doutorado) - Doctorado en Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Cap. 2. Disponível em: 
<https://eprints.ucm.es/21009/1/T34412.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018. 

105 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 228-236. 
106 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 236. No mesmo sentido 

aponta Miranda quando se refere ao desenvolvimento do Presidencialismo norte-americano como 
reação direta à monarquia inglesa: Para lá da influência dos doutrinários, alguns fatores históricos 
explicam bem a sua instauração: a experiência colonial, com governadores nomeados pela Coroa 
britânica e assembleias eletivas; a tendência natural para conceber o Presidente à imagem do Rei 
da Inglaterra [...]; a vontade dos pais da Constituição de evitarem tanto o despotismo de um homem 
só como os vícios das assembleias soberanas. In: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional: Preliminares. O Estado e os Sistemas Constitucionais. t. 1, p. 146. 
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direta à monarquia inglesa e à experiência colonial dos criadores do Estado 

Americano. Assim, aqueles iluministas idealizaram um sistema de governo que 

assegurou a soberania popular com um governo limitado, que aplicou com rigor o 

princípio dos freios e contrapesos, base da doutrina da separação dos poderes. 

O Presidencialismo do modelo norte-americano foi adaptado por outros 

países, tanto no século XIX na América Latina quanto no século XX no continente 

africano, e se mostrou o sistema ideal para os países recém-independentes e em 

desenvolvimento. Não obstante, diferentemente do desenvolvimento do 

Presidencialismo norte-americano, o surgimento de governos autoritários ou 

ditatoriais na maior parte dos outros países se deve (um dos fatores) à adoção do 

Sistema Presidencialista antes do estabelecimento de um regime democrático 

estável107.  

Em linhas gerais, quando da sua origem108, a essência do Presidencialismo 

norte-americano se compunha de três premissas: 1) O Presidente representa tanto a 

Chefia de Estado como a Chefia de Governo; 2) É eleito pelo povo por um período 

previamente determinado; 3) É independente do parlamento (representantes 

legislativos)109. 

Para Goulart110, “o traço mais característico do governo presidencialista é 

a separação rígida dos poderes, que se traduz na independência e harmonia dos três 

ramos fundamentais em que se desdobra, dinâmica e estruturalmente, o poder 

político”, fator essencialmente mais acentuado na Constituição norte-americana. 

                                            
107 FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, 

Andras (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2012. Cap. 29, p. 631. 

108 Em termos da evolução histórica da teoria das Formas de Governo, podemos dizer que o 
Presidencialismo se desenvolve na forma de Governo Republicana em oposição à Monarquia e, 
após, quando já constituído numa ordem republicana este se desenvolve com uma dimensão 
democrática em oposição a uma ordem aristocrática, FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, 
Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, Andras (Ed.). The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law. Cap. 29, p. 628-629. 

109 FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, 
Andras (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 29, p. 631. 

110 GOULART, Clóvis de Souto. Formas e Sistemas de Governo: Uma Alternativa para a Democracia 
Brasileira. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1995. p. 120. 
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Todavia, Goulart111 critica a tendência a que estão submetidas algumas das 

ideias fundamentais da noção de Constitucionalismo em Sistemas de Governo 

presidencialistas – cujo desenvolvimento é essencialmente calcado na ideia de um 

Estado Liberal, tais como os “direitos do homem”, que, em sua visão, teriam se 

transformado em “simples lição ou mero exercício retórico”, e o positivismo jurídico, 

que se mostraria como elemento desafiador dos “alicerces de uma extraordinária 

filosofia política que se desenvolveu respaldada nos direitos humanos”. 

Ao criticar também a negativa da ideia de que não se deve vincular a 

consolidação da democracia à escolha de determinado Sistema de Governo, bem 

como a noção de que, em tese, a presença de duas legitimidades, presidencial e 

congressual, no Sistema presidencialista dos Estados Unidos da América o 

distanciaria de características dos Sistemas parlamentares europeus, Goulart112 

explica que, não obstante tenha o Sistema de Governo Presidencialista ter sido 

elaborado com base na monarquia parlamentar inglesa, “cuja tradição de liberdade, 

de respeito mútuo entre os poderes constituídos, àquela época, já se refletia na 

dignidade e no prestígio de suas instituições”, também não se constata que o 

desenvolvimento dos Estados Unidos da América como nação tenha se dado apenas 

pela adoção de Sistema de Governo presidencialista, mas também pela “formação 

sociocultural de seus fundadores”, que tinham em mente, acima de tudo, a busca pela 

liberdade113. 

Goulart114 destaca também a forma federativa de Estado como 

componente favorecedor do não desvirtuamento do Sistema de Governo 

presidencialista nos Estados Unidos da América. Isto porque, naquele país, as 

Unidades Federativas possuem grau relativamente alto de autonomia organizacional 

                                            
111 GOULART, Clóvis de Souto. Formas e Sistemas de Governo: Uma Alternativa para a Democracia 

Brasileira. p. 121. 
112 GOULART, Clóvis de Souto. Formas e Sistemas de Governo: Uma Alternativa para a Democracia 

Brasileira. p. 121-123. 
113 “Os ‘Pais da Constituição’ americana de Filadélfia eram gênios políticos. O código constitucional que 

elaboraram consagrou aquela técnica, conscientemente concebida, racionalmente formulada, 
cientificamente preparada na solidão das leituras e reflexões de gabinete, com relativa tranquilidade, 
e proposta depois ao debate tempestuoso da Convenção, onde imperava, porém, a unanimidade 
ideológica do liberalismo, que facilmente consentiu em edificar uma pátria modelo das novas ideias”, 
conforme BONAVIDES, Paulo. A Crise Política brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p. 71-72. 

114 GOULART, Clóvis de Souto. Formas e Sistemas de Governo: Uma Alternativa para a Democracia 
Brasileira. p. 123-125. 
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em face da União, contando, inclusive, com “direito de defesa dos Estados-membros 

contra as arremetidas centralizadoras do governo da União”, de forma a prevenir a 

concentração de poder decisório-administrativo em âmbito nacional em um único ente 

detentor de exclusividade para a prática de atos jurídico-constitucionais cujo interesse 

é de todo um povo. 

Todavia, não se pode ignorar que, como ensina Tocqueville115, “os 

legisladores americanos tinham uma tarefa difícil a cumprir: eles queriam criar um 

poder executivo que dependesse da maioria e que, não obstante, fosse forte o 

bastante por si mesmo para agir com liberdade em sua esfera”. Nesse sentido, 

arremata: 

Fez-se do presidente o único representante do poder executivo da 
União. Evitou-se inclusive subordinar sua vontade à de um conselho – 
meio perigoso que, ao mesmo tempo que debilita a ação do governo, 
diminui a responsabilidade dos governantes. O senado tem direito de 
tomar sem efeito alguns atos do presidente, mas não poderia forçá-lo 
a agir nem partilhar com ele o poder executivo116. 
 

Contudo, Tribe117 assinala que uma das tarefas primordiais da convenção 

de Filadélfia foi reter a atividade presidencial aos ditames da lei, o que considera 

particularmente difícil devido ao fato de o Presidente ser, ao mesmo tempo, uma 

pessoa e uma instituição e, como tal, uma vez que eleito(a) por toda a nação, fica 

encarregado(a) de representá-la perante o mundo todo e tomar as aspirações do povo 

como suas. Assim, para o autor, “apenas por um triunfo extraordinário de imaginação 

constitucional que o Chefe do Poder Executivo é concebido como comandado pela 

Lei”118-119. 

                                            
115 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 1998. v. 1. p. 

136. 
116 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. v. 1. p. 137. 
117 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. 3. ed. New York: Foundation Press, 2000. v. 1. 

p. 631. 
118 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. v. 1. p. 631. 
119 “A desatualização do presidencialismo decorre, por sua vez, da rigidez que tolhe a fácil comunicação 

dos poderes e dificulta no exercício político do regime o relacionamento do Executivo com o 
Legislativo. Os dois ramos mais importantes do poder estatal tendem a isolar-se e a hostilizar-se, 
conforme nos dão testemunho as grandes crises do passado. Um reflexo institucional negativo então 
se produz patenteando a inconveniência daquela separação, ou seja, a incomunicabilidade típica do 
sistema presidencial, cuja resultante é sem dúvida um Legislativo vassalo, interiormente fechado, 
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Nesse sentido, Tocqueville120 compara a posição do Presidente dos 

Estados Unidos da América com a de um rei europeu. Em uma inicial e sumária 

descrição teórica o autor sinaliza que, a despeito da transição de um regime 

monárquico para outro de caráter republicano, ainda assim atribuições relevantes 

conferidas ao Poder Executivo são mantidas, ao passo que, supostamente quando já 

instaurada a República, o poder mostrar-se-ia simples, “uno e modesto em suas 

maneiras, como se já não se elevasse acima de todos”121. 

Assim, Tocqueville122 passa a elencar pontualmente traços de distinção 

entre os regimes jurídicos a que se submetem o Presidente dos Estados Unidos da 

América e o rei da França, entre os quais, para a presente Tese, insta destacar: a 

prerrogativa de o rei da França propor leis, faculdade que não assiste ao Presidente 

dos Estados Unidos da América, e o fato de que “o presidente dos Estados Unidos é 

responsável por seus atos”, enquanto “a lei francesa diz que a pessoa do rei da França 

é inviolável”. 

1.3.2 Delimitação e distinção conceitual 

Em ordem de estabelecer critérios para diferenciar os dois Sistemas, 

tendo em vista o objetivo dessa pesquisa – a análise da Responsabilidade Política no 

Sistema Presidencialista, dois critérios foram escolhidos: O primeiro é a fonte de 

legitimidade do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e o segundo são os principais 

poderes atribuídos (especificamente, as formas de controle) a cada um desses 

poderes. 

                                            
desprovido de prerrogativas básicas, a funcionar como assembleia de fachada e não como órgão de 
soberania”, conforme BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 170. 

120 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. v. 1. p. 138. 
121 “Não se diga, entretanto, que o presidencialismo é obra originária dos constituintes americanos. 

Antes, sim, uma adaptação republicana da monarquia constitucional britânica implantada pela 
Revolução de 1688. Por aquela parte, a Grã-Bretanha inaugurava uma monarquia limitada, atribuindo 
a cada órgão do Estado funções específicas. Assegurando a independência da Magistratura, atribuía 
ao Parlamento a função legislativa e ao monarca a administração, a defesa e a política estrangeira. 
Instaurava os princípios da “separação de poderes” que seriam sistematizados por Montesquieu em 
seu De l’espirit des lois, em 1784, conforme MARTINS, Ives Gandra da Silva. Parlamentarismo e 
Presidencialismo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BASTOS, Celso Ribeiro. Parlamentarismo 
ou Presidencialismo? 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 75. 

122 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. v. 1. p. 139-140. 
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Ocorre que, no Presidencialismo, os cidadãos elegem diretamente tanto 

os membros do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, que se constituem 

assim, institucionalmente e organicamente, independentes um do outro. Emerge um 

Governo de dupla legitimidade123, sendo que cada Poder poderá reclamar a sua 

porção de legitimidade e gozar de independência política. Segue-se disso que assim 

como os legisladores não poderão destituir o Presidente, através do voto de 

desconfiança, este não poderá dissolver o Congresso124 e convocar eleições 

gerais125. 

Como consequência do princípio da separação dos poderes 

institucional, emerge um complexo sistema de checks and balances126 que no 

Presidencialismo deverá atuar até o final do tempo fixado para o exercício dos poderes 

e seus eleitos, sem possibilidade de antecipar a participação popular na tomada de 

decisões (ou ainda novas eleições)127. 

                                            
123 FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; 

SAJÓ, András. The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, p. 630. E ainda: LINZ, Juan 
J. Democracy: Presidential or Parlamentary does it make difference? 1985, p. 13. 

124 Na Reino da Espanha, que se constitui uma monarquia constitucional Parlamentarista, o premiê 
espanhol, Mariano Rajoy, lastreado pela Constituição Espanhola, em 27 de outubro de 2017, 
dissolveu o parlamento catalão e afirmou que as eleições catalãs seriam antecipadas para 21 de 
dezembro, quando estavam previstas apenas para o fim de 2019, contexto no qual as representações 
catalãs no exterior, que servem como espécie de embaixadas, foram destituídas por Rajoy, 
conforme  BERCITO, Diogo. Premiê espanhol destitui governo catalão e convoca eleições 
regionais. Folha de S.Paulo. São Paulo, 27 out. 2017. Mundo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/10/1930840-premie-espanhol-destitui-governo-catalao-
e-convoca-eleicoes-regionais.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2017. 

125 FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; 
SAJÓ, András. The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, p. 630-631. 

126 Para Montesquieu, o fato de a força da lei “no primeiro, e no segundo, o braço do príncipe sempre 
erguido, tudo regula e tudo contém”, se confirma “em todo o curso da história, e está muito conforme 
à natureza das coisas. Porque é claro que, em uma monarquia, onde quem manda executar as leis 
se julga acima destas, necessita-se menos virtude que em um governo popular, no qual aquele que 
manda executar leis sente que ele próprio a elas está submetido, e o peso delas terá de suportar”, 
conforme MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis: texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 
35. 

127 FIX-FIERRO, Héctor; SALAZAR-UGARTE, Pedro. Presidentialism. In: ROSENFELD, Michel; 
SAJÓ, András. The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, p. 630-631. 
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Já no que tange à proeminência do Poder Executivo no Estado 

Contemporâneo128, Pasold129 assevera que somente a associação de corretas noções 

de Liberdade e Igualdade (na sua condição de Valores Fundamentais) “permitirá a 

esperança de que o Poder Executivo atue sob o princípio da Legitimidade e, assim, 

cumpra de modo efetivo sua importante missão no Estado Contemporâneo”. 

Por sua vez, a essência do Parlamentarismo130 nas constituições 

modernas é que o Poder Executivo é exercido pelo Primeiro-Ministro, com o auxílio 

de outros ministros, lastreado pela confiança do Poder Legislativo. Caso essa 

confiança seja retirada, o Primeiro-Ministro perde a autoridade do governo e deverá 

comunicar o Chefe de Estado (monarca ou presidente) que novas eleições precisam 

ser convocadas ou ainda que deverá renunciar o cargo para que um diferente seja 

formado com o aval e suporte da maioria do parlamento131. 

Pelos critérios que foram adotados nesta Tese para diferenciar 

Presidencialismo e Parlamentarismo, pode-se verificar que o Parlamentarismo foi 

idealizado mais conectado com os ideais liberais do século XIX do que com a 

Democracia, visto que sua legitimidade se concentra na busca de consenso, que pode 

ser determinado por um grupo de pessoas. De outro lado, a Democracia requer uma 

identidade entre a lei e a vontade popular, com o propósito de manter a 

homogeneidade interna, mesmo que com o risco de se manter um ditador no poder 

independentemente de eleições populares132. 

                                            
128 Estado Contemporâneo neste ponto entendido como sendo aquele que se comporta “sob a égide 

da primazia do humano, submetendo o econômico à força social”, conforme PASOLD, Cesar 
Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4. ed. Itajaí: UNIVALI, 2013, p. 52. 

129 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo, p. 70. 
130 A recente onda de (re)democratização engendrou a expansão do Parlamentarismo, 

especificamente, após a segunda guerra mundial os novos Estados Democráticos se estabilizaram 
através de constituições escritas com a previsão de um Sistema de Governo Parlamentar (incluindo 
Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Índia, alguns Estados da África e Caribe). Não obstante na 
América Latina, significativo número de jovens democracias optou por estabelecer Governos 
Presidenciais e, no caso da Guiana Francesa, Semipresidencial, conforme BRADLEY, Anthony W; 
PINELLI, Cesare. Parlamentarism. In: ROSENFELD, Michel and SAJÓ. The Oxford Handbook of 
Comparative Constitucional Law, p. 657. 

131 BRADLEY, Anthony W; PINELLI, Cesare. Parlamentarism. In: ROSENFELD, Michel and SAJÓ. 
The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, p. 651. 

132 BRADLEY, Anthony W; PINELLI, Cesare. Parlamentarism. In: ROSENFELD, Michel and SAJÓ. 
The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, p. 655. Nesse sentido ainda a crítica Carl 
Scmitt ao Parlamentarismo racionalizado de Mirkine-Guetzevitch e ao Parlamentarismo enquanto 
Instituição, conforme SCHMITT, Carl. Sobre el Parlamentarismo. Estudio preliminar de Manuel 
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Daí se pode extrair que os institutos que caracterizam o 

Presidencialismo são: a eleição direta do Presidente da República e a 

Responsabilidade do Presidente da República e dos demais integrantes do 

governo133. 

1.3.3 Responsabilidade Política no Sistema de Governo presidencialista 

Em países como Brasil, Estados Unidos da América e Argentina, nos quais 

se encontra constitucionalmente estabelecido um Sistema de Governo 

presidencialista, por intermédio do Impeachment (na linguagem jurídica brasileira, 

conhecido como Processo de Impedimento), dotado de “fases e formas que o 

assemelham ao processo judicial”, apura-se a Responsabilidade Política do Chefe do 

Poder Executivo Federal que, neste Sistema de Governo, também é Chefe de Estado, 

processo este o qual pode resultar na “destituição da autoridade e sua eventual 

desqualificação para o exercício de outro cargo”134. 

A este respeito, Ferreira Filho135 enfatiza que a Constituição da República 

de 1988 “não aplica aos crimes de responsabilidade o princípio ne bis in idem, que é 

essencial ao direito penal”. Salienta também ser possível a incidência simultânea tanto 

desta sanção de caráter político como de outra de caráter penal, destacando que a 

absolvição nesta não invalida eventual condenação naquela, a exemplo do caso 

Collor. 

Referido caso, bem como a noção de Crime de Responsabilidade e a 

                                            
Aragón. Trad. Thies Nelsson y Rosa Grueso. Madrid: Editorial Tecnos, 1996. E ainda: SCHMITT, 
Carl. The Crisis of Parlamentary Democracy. Trad. Ellen Kennedy. Cambridge: The Mit Press, 
1988.  

133 Atualmente tramita no Poder Legislativo brasileiro uma Proposta de Emenda à Constituição que 
estabelece a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo que se 
desfiliarem dos partidos pelos quais forem eleitos, conforme BRASIL. Congresso. Câmara dos 
Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 182, de 2007. Altera os arts. 17, 46 e 55 da 
Constituição Federal, para assegurar aos partidos políticos a titularidade dos mandatos 
parlamentares e estabelecer a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo que se desfiliarem dos partidos pelos quais forem eleitos. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373327>. Acesso em: 
19 nov. 2017. 

134 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 37. 

135 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 197. 
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natureza jurídico-política do Processo de Impedimento serão objeto de maior 

aprofundamento teórico nos Capítulos 3 e 4 da presente Tese. 

1.4 PRESIDENCIALISMO NA AMÉRICA LATINA 

Devido à influência norte-americana, o Sistema presidencial é 

predominante na América Latina136. Esses países são, na sua maioria, países em que 

a democracia se desenvolveu de maneira tardia e tal constatação muitas vezes é 

associada – além de fatores sociais, políticos e econômicos – a falhas na execução 

do Sistema Presidencialista de Governo137. Isso pode ser verificado quando o 

Presidente da República não dispõe do apoio do Parlamento, o que ocasiona a 

imobilização de propostas governamentais, bem como no pluripartidarismo que 

muitas vezes desestabiliza sua continuidade, gerando, muitas vezes, rupturas 

institucionais. 

Para perquirir sobre as falhas na implementação do Sistema 

Presidencialista na América Latina, busca-se, nas diferenças legais entre este e o 

Presidencialismo norte-americano, não obstante, fatores sociais que influem de 

maneira significativa. Na América Latina, no decorrer do século XX, os poderes do 

Presidente foram ampliados de maneira significativa138, como: iniciativa de leis 

(algumas privativas, como é o caso do Brasil), poder de veto, indicação de altas 

autoridades do Poder Judiciário e Tribunal de Contas, a possibilidade da decretação 

de intervenção federal e estados emergenciais139.  

Em ordem de verificar fenômenos peculiares do desenvolvimento do 

Presidencialismo na América Latina, necessária se mostra uma breve recapitulação 

                                            
136 Países na América Latina que adotam o Presidencialismo: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. (Belize, ainda colônia britânica e alguns 
outros países caribenhos possuem o Sistema Parlamentar). Conforme: MARTINEZ, Jenny S. 
Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 554. 

137 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 554. 

138 Não se pretende aqui tratar dos períodos ditatoriais que fogem completamente do objeto do que se 
pretende aqui relacionar que é a ampliação dos poderes do Presidente da República em constituições 
democráticas (mesmo que incipiente materialmente). 

139 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 26, p. 554. 
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sobre o Populismo140, como característica peculiar. Prado141 delimita os seguintes 

governos latino americanos como de caráter populista, até 1986: 

De forma geral, denominam-se populistas os governos de Getúlio 
Vargas (1930-1945/1951-1954) e o de João Goulart (1961-1964) no 
Brasil, o de Juan Domingo Perón (1946-1955) na Argentina, o de 
Lázaro Cárdenas (1934-1940) no México, o de Victor Paz Estensoro 
(1952-1956/1960-1964) e Hernán Siles Zuazo (1956-1960) na Bolívia, 
o de José Maria Velasco Ibarra (1934-1935/1944-1947/1952-
1956/1961 e 1968-1972) no Equador, além de também serem 
considerados como populistas os movimentos políticos apristas 
(APRA-Peru, liderado por Victor Raul Haya de la Torre) e o gaitanismo 
(Colômbia, liderado por Jorge E. Gaitán), que nunca chegaram ao 
poder. 
 

Com o objetivo de explicar o populismo na América Latina, Prado142 se 

utiliza do pressuposto de que o fenômeno do populismo acontece em situações de 

“transição”, épocas nas quais uma determinada sociedade avança do modelo de 

produção essencialmente rural para o industrial (êxodo rural), contexto no qual 

exsurgiria assincronia143. 

Destarte, a autora prossegue realizando a distinção entre este tipo de 

transição realizado na América Latina e aquele realizado na Europa, que consistiria, 

fundamentalmente, na intensidade da ruptura política – enquanto na Europa ocorreu 

uma “integração através de canais políticos legalizados pelo sistema vigente”, na 

América Latina “a mobilização prematura das massas, gerando pressões sobre o 

aparelho político, não encontrou amadurecidos os canais de participação política 

                                            
140 Populismo neste ponto entendido como surgindo “historicamente ligado a uma crise do discurso 

ideológico dominante que é, por sua vez, parte de uma crise social mais geral”, conforme LACLAU, 
Ernest. Política e Ideologia na Teoria Marxista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 182-183. 

141 PRADO, Maria Lígia. O populismo na América Latina. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 9. 
142 PRADO, Maria Lígia. O populismo na América Latina. p. 10. 
143 Nesse sentido esclarece Abranches: “O avanço do capitalismo industrial, no Brasil, é, assim, 

caracterizado por forte ‘assincronia’, associada a seu caráter retardatário em relação à ordem 
capitalista mundial e à heterogeneidade histórica de suas estruturas internas. As forças do progresso 
atingem desigualmente esta malha díspar, determinando ritmos diversos e conjunturas 
estruturalmente diferenciadas. As decisões de investimento e as opções distributivas sancionam ou 
exacerbam este movimento. O desenho e o funcionamento das instituições o convalidam ou, mais 
grave ainda, procuram simplificá-lo artificialmente, determinando transbordamentos incontroláveis de 
insatisfações e frustrações, que reduzem drasticamente os limites de sua legitimidade. ABRANCHES, 
Sérgio Henrique. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional Brasileiro. Dados: Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 5-34, 1988. Disponível em: 
<https://politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de-coalizao-
sergio-abranches.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018. 
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exigidos”144. 

Assim, teria surgido a possibilidade de essas massas serem manipuladas, 

o que teria sido tornado viável também pela existência simultânea de características 

ortodoxas e prolixas em suas Constituições, através das “elites defensoras do status 

quo”145. 

Neste ponto, Bonavides146 tece dura crítica ao advento do Presidencialismo 

na América Latina: 

Se deixamos a pátria do presidencialismo e entramos nas áreas que 
lhe copiaram o retrato, o quadro é irremediavelmente doloroso e 
repugnante. Que fez aqui o presidencialismo? Engendrou duas pragas 
da opressão política: o militarismo e o caudilhismo; fez desta parte do 
continente um sombrio quintal do despotismo, onde durante mais de 
século e meio a fome das ambições imperialistas se cevou fartamente, 
no confisco da riqueza colonial, com a intervenção econômica 
estrangeira garantida pelas armas dos povos subjugados. 
 

Nos países latino-americanos que adotam o regime econômico do 

capitalismo, para Ianni147, é constatável que a democracia encontra entraves para sua 

consolidação política, uma vez que, nesses países, este ideal tem sido barrado 

reiteradamente por golpes de Estado. 

Apenas 6,7% dos países do continente americano, incluindo aí a América 

do Norte, não adotam o Sistema de Governo presidencialista – Canadá e países 

caribenhos. Nos últimos 31 anos, todas as demais assembleias constituintes 

culminaram da instituição de um Sistema de Governo presidencialista nos países em 

que operaram: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Nicarágua, Paraguai, Peru e 

Venezuela148. 

Para Cheibub, Elkins e Ginsburg149, na medida em que as constituições 

                                            
144 PRADO, Maria Lígia. O populismo na América Latina. p. 10. 
145 PRADO, Maria Lígia. O populismo na América Latina. p. 10-11. 
146 BONAVIDES, Paulo. A Crise Política brasileira. p. 73. 
147 IANNI, Octavio.  A Formação do Estado Populista na América Latina. São Paulo: Ática, 1989. p. 

129. 
148 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. Rio de Janeiro: 

FGV, 2006. p. 17. 
149 CHEIBUB, Jose Antonio; ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom. Latin American Presidentialism in 

Comparative and Historical Perspective. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, 
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latino-americanas representam uma espécie distinta de presidencialismo, a distinção 

se manifesta no forte poder legislativo que eles investem no presidente. Por poder 

legislativo, os autores querem dizer os poderes de emergência, decreto e o início de 

emenda constitucional e legislação. 

Por iniciativa de lei, os presidentes latino-americanos podem orientar o 

trabalho legislativo do parlamento de acordo com as prioridades de seu programa 

governamental, na medida em que tenham apoio parlamentar suficiente. Ao mesmo 

tempo, por iniciativa de lei, os chefes de estado adquirem a capacidade de orientar os 

gastos públicos e a economia do país em geral150. 

A habilitação legislativa do Presidente da República é uma técnica do 

presidencialismo latino-americano que permite que o Chefe de Estado, se tiver uma 

maioria parlamentar, obtenha a possibilidade de legislar durante seu mandato sobre 

questões permitidas pela Constituição e delimitadas pelo Parlamento. Esta delegação 

de poderes legislativos constitui uma nova forma de procedimento legislativo, com a 

qual o Presidente da República pode intervir especialmente nos domínios econômico 

e administrativo151. 

Os poderes de emergência permitem ao Presidente da República 

suspender as garantias constitucionais, adotar medidas consideradas necessárias 

para a continuação da política do governo e obter poderes exercidos pelo Congresso 

atuando como órgão legislativo. Portanto, acabam por permitir que o presidente tenha 

prerrogativas que, como as delegadas a ele pelo poder de legislar, fazem com que 

várias questões da vida nacional sejam resolvidas. Ao mesmo tempo, a definição de 

circunstâncias excepcionais é geralmente bastante vaga e autoriza extensas 

                                            
Chicago, n. 361, set. 2011. Disponível em: 
<https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=public_law_and_l
egal_theory>. Acesso em: 26 jul. 2018. 

150 CHEIBUB, Jose Antonio; ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom. Latin American Presidentialism in 
Comparative and Historical Perspective. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, 
Chicago, n. 361, set. 2011. 

151 CHEIBUB, Jose Antonio; ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom. Latin American Presidentialism in 
Comparative and Historical Perspective. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, 
Chicago, n. 361, set. 2011. 



73 
 

 

interpretações152. 

Esta ambiguidade tem feito com que, na grande maioria dos casos, este 

instrumento seja uma prática comum que, ainda assim, não contraria as Constituições 

dos respectivos países153. 

Outra característica do Presidencialismo latino-americano é o 

Presidencialismo de Coalizão154, categoria que define, contemporaneamente, a 

relação interinstitucional entre os Poderes Executivos e Legislativo nas democracias 

que adotam o Sistema de Governo presidencialista. 

Consiste esta ideia, em suma, na assertiva de que, para governar com 

fluidez, os Presidentes necessitam de maioria, em moldes similares ao que acontece 

nos Sistemas de Governo parlamentarista, precisando, desta forma, negociar 

politicamente para conquistar adesão congressual necessária para os atos que 

pretende praticar. Esta ideia será apresentada de forma mais aprofundada em tópico 

subsequente155. 

1.5 PRESIDENCIALISMO NO BRASIL 

O Sistema de Governo Presidencialista brasileiro inspira-se no sistema 

norte-americano, constituindo-se no Brasil a partir da organização da República, que 

se concretizou com a destruição das instituições monárquicas e concomitantemente 

com a “secularização do Estado”.  Foi nesse contexto que o modelo presidencialista 

foi discutido e desenhado”156. 

                                            
152 CHEIBUB, Jose Antonio; ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom. Latin American Presidentialism in 

Comparative and Historical Perspective. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, 
Chicago, n. 361, set. 2011. 

153 CHEIBUB, Jose Antonio; ELKINS, Zachary; GINSBURG, Tom. Latin American Presidentialism in 
Comparative and Historical Perspective. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, 
Chicago, n. 361, set. 2011. 

154 Esse termo será melhor explicitado no final deste capítulo. 
155 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. p. 131. 
156 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O Presidencialismo Brasileiro: Síntese Histórica e 

Conceitual. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, n. 12, p. 13739-13788, 2013. 
Disponível em: <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/12/2013_12_13739_13788.pdf>. 
Acesso em: 19 nov. 2017. 
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Bonavides157 entende que, no Brasil Imperial, embora estivesse havendo 

progressivo aumento do poder pessoal do Imperador, existia também o começo de 

uma experiência parlamentar de governo “inquestionavelmente segura e séria”. Para 

o autor, a incorporação, no Brasil, do Sistema de Governo Presidencialista similar 

àquele dos Estados Unidos da América, acabou por se tornar em violência 

comprometedora do futuro do país, consistindo em “golpe silencioso” que rompeu com 

a “tradição semiparlamentar do Império”, cuja estabilidade institucional já houvera 

começado a ser notada158. 

Assim, o Presidencialismo no Brasil, assim como a República, foi resultado 

de um golpe militar, como desfecho de uma crise mais ampla: econômica, social e 

política – o que não diminuiu o peso do Exército na decisão final159. 

Segundo Chacon160, a “primeira voz a levantar-se contra o 

Presidencialismo, com conhecimento de causa, foi a de Sílvio Romero, em 1893, em 

cartas abertas a Rui Barbosa”. Para o autor, mesmo reconhecendo as limitações do 

Parlamentarismo na Monarquia, o Parlamento do Império tinha sido mais liberal e 

progressista que se prenunciava na República161. Isso porque todos os vícios 

apontados por Silvio162 se tornaram evidentes na constituição do presidencialismo 

brasileiro que foi fortemente marcado pela irresponsabilidade, eleitoralismo e 

militarismo, que culminaram na inoperância de gestão de uma elite incapaz de gestar 

os complexos conflitos163.  

                                            
157 BONAVIDES, Paulo. A Crise Política brasileira. p. 73. 
158 BONAVIDES, Paulo. A Crise Política brasileira. p. 73. 
159 CHACON, Vamireh. Parlamento e Parlamentarismo: O Congresso Nacional na História do Brasil. 

Brasília: Câmara dos Deputados, 1982, p. 91. (Prêmio Poder Legislativo). 
160 CHACON, Vamireh. Parlamento e Parlamentarismo: O Congresso Nacional na História do Brasil, 

p. 100. (Prêmio Poder Legislativo). 
161 CHACON, Vamireh. Parlamento e Parlamentarismo: O Congresso Nacional na História do Brasil, 

p. 101. (Prêmio Poder Legislativo). 
162 Silvio Romero, crítico, ensaísta, folclorista, polemista, professor e historiador da literatura brasileira, 

nasceu em Lagarto, SE, em 21 de abril de 1851, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 18 de julho de 
1914. Convidado a comparecer à sessão de instalação da Academia Brasileira de Letras, em 28 de 
janeiro de 1897, fundou a cadeira nº 17, escolhendo como patrono Hipólito da Costa, conforme 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (Rio de Janeiro). Sílvio Romero: Biografia. Disponível em: 
<http://www.academia.org.br/academicos/silvio-romero/biografia>. Acesso em: 11 mar. 2018. 

163 CHACON, Vamireh. Parlamento e Parlamentarismo: O Congresso Nacional na História do Brasil, 
p. 110. (Prêmio Poder Legislativo). 
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Godoy164 acentua que com o fim da monarquia e em razão da revolução 

republicana, o presidencialismo foi instituído em seção própria na redação aprovada 

da Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e que segue desde então em todas as 

constituições posteriores. Sendo que naquela ocasião “como chefe eletivo da Nação, 

indicou-se o Presidente da República, da então denominada República dos Estados 

Unidos do Brasil”. 

De acordo com o autor, a Constituição Republicana previu os requisitos 

para o exercício do cargo presidencial, as eleições por maioria absoluta e voto direito, 

a substituição no caso de vacância do cargo, o juramento, as competências 

presidenciais, bem como a responsabilidade do chefe do poder executivo. 

Disposições que, em linhas gerais, persistem até o modelo atual165. Não obstante, na 

função legislativa não restou prevista a possibilidade da edição de medidas 

provisórias: 

Competia privativamente ao Presidente, de acordo com nossa 
primeira Constituição republicana, no contexto das atribuições do 
Poder Executivo, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do 
Congresso; bem como expedir decretos, instruções e regulamentos 
para sua fiel execução166. 
 

A Constituição Republicana previu de forma bem delimitada para o 

Presidente tanto as funções de chefia de Estado como a chefia de governo, que 

seriam exercidas de maneira unipessoal.  

A Constituição de 16 de julho de 1934 também dispunha que o Poder 

Executivo era exercido pelo Presidente da República. Mantidas as competências 

privativas da Constituição de 1891, o Presidente também tinha competência para 

nomear e demitir o Prefeito do Distrito Federal167.  

Já a Constituição de 1937, de matriz ditatorial, foi outorgada por Getúlio 

                                            
164 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O Presidencialismo Brasileiro: Síntese Histórica e 

Conceitual. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, n. 12, p. 13739-13788, 2013. 
165 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O Presidencialismo Brasileiro: Síntese Histórica e 
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Vargas e marcada pelo autoritarismo e por forte concentração de poderes nas mãos 

do Presidente. Dispunha assim sobre a possibilidade de intervenção federal nos 

Estados, mediante a nomeação pelo Presidente da República de um interventor168, e 

ainda previu a possibilidade de o Presidente da República “ser autorizado pelo 

Parlamento a expedir decretos-leis, mediante condições e limites fixados pelo ato de 

autorização”169. Expediente este utilizado com frequência pelo Presidente, que não 

atentava para seu uso em casos excepcionais. 

Exceção havia a algumas matérias, que não poderiam ser tratadas 
pelo Presidente nessas circunstâncias excepcionais, a exemplo de, 
entre outros, nos termos da Constituição de 1937, modificações ao 
texto constitucional; legislação eleitoral; orçamento; impostos; 
instituição de monopólios; moeda; empréstimos públicos; alienação e 
oneração de bens imóveis da União170. 
 

Não obstante, referido texto também consignou que o Presidente da 

República era a “autoridade suprema do Estado”, a ele competindo “coordenar a 

atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirigir a política interna e 

externa, promover ou orientar a política legislativa de interesse nacional, e 

superintender a administração do País”171. Na Constituição de 1937, ampliou-se o 

prazo do mandato presidencial para seis anos, bem como a nefasta proibição de 

eleições diretas, bem como vedava que o Presidente fosse responsabilizado por atos 

estranhos ao exercício de suas funções. 

Com a queda de Getúlio Vargas, por sua vez, a Constituição de 18 de 

setembro de 1946 foi gestada em um contexto democrático e em plena ascensão de 

uma República Populista, e ao final “retomou, na essência, quanto ao 

presidencialismo, a tradição que remontava a 1891”172. O mandato presidencial 

passou a ser novamente de cinco anos, retomaram-se as competências presidenciais 
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constitucionais, bem como o mecanismo de Responsabilidade presidencial. Na 

República Populista, que se desenvolveu nesse período, forte personalismo foi 

atribuído ao Chefe do Poder Executivo: 

A marca pessoal do chefe do Executivo é característica de todos os 
modelos presidencialistas que há. Porque há alto nível de 
concentração de promessas, de planos, de propósitos e de 
responsabilidades, é que, como consequência, cogita-se de uma 
fórmula centrada na unidade do comando. Alguma indicação desse 
personalismo pode ser obtida em excertos e fragmentos de discursos 
de posse, que dimensionam a força de uma retórica de 
comprometimento173. 
 

O debate em torno da opção entre o sistema presidencialista e 

parlamentarista foi retomado na constituinte de 1946, mas restou novamente 

positivado o sistema presidencialista. O único174 momento em que o país vivenciou o 

sistema parlamentarista de governo foi através da emenda constitucional 04 de 1961, 

a fim de enfrentar a grave crise institucional que se seguiu após a renúncia de Jânio 

Quadros e da posse de João Goulart, sendo que nesse momento o poder executivo 

perdeu seu caráter unipessoal e passou a ser exercido divido entre o Presidente da 

República e o Conselho de Ministros, sendo que a esse último foi conferida a política 

de governo, bem como a responsabilidade pela administração federal175. 

Em 1964, João Goulart foi deposto por um golpe militar, que perdurou até 

1985. Após o golpe, pelos militares foi outorgada nova Constituição, em 24 de janeiro 

de 1967, na qual restou extinto o voto direto e popular para escolha da chefia do 

Executivo. Nas palavras de Godoy176, o Presidente “seria eleito por um Colégio 
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Eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal”177. 

O Colégio Eleitoral seria composto por membros do Congresso 
Nacional e por delegados indicados pelas Assembleias Legislativas 
Estaduais. Cada Assembleia Estadual indicaria três delegados e mais 
um por quinhentos mil eleitores inscritos no Estado; no entanto, 
nenhuma unidade da Federação poderia indicar menos do que quatro 
delegados. Mantinham-se as atribuições presidenciais clássicas178. 
 

Em 1968, foi editado o Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968179, 

que suspendia várias garantias democráticas. Mantendo-se a Constituição de 1967, 

o Presidente detinha o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, das 

Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, “por Ato Complementar, em 

estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados 

por ele próprio”180. O AI n. 5, além de assegurar que a autoridade presidencial restaria 

“intocável”, suspendeu a garantia constitucional do habeas corpus e excluiu da 

apreciação do poder judiciário os atos e arbitrariedades do chefe do poder executivo. 

Bem como atribuiu ao Presidente os seguintes poderes: 

Poderia o Presidente também, em nome de um imaginário interesse 
nacional, decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as 
limitações previstas na Constituição então vigente. O Presidente 
estava autorizado a nomear também interventores estaduais. 
Autorizava-se também ao Presidente a suspender os direitos políticos 
de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos 
eletivos federais, estaduais e municipais. E ainda, mediante decreto, 
o Presidente poderia demitir, remover, aposentar ou pôr em 
disponibilidade servidores públicos, assim como empregados de 
autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 
demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das 
polícias militares, assegurados, quando fosse o caso, vencimentos e 
vantagens proporcionais ao tempo de serviço181. 
 
 

A ditadura militar instalada no Brasil começou a decair em face da sua falta 
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de aptidão técnica para administrar as novas situações que surgiram para o destino 

do país (dívida externa, inflação, recessão), na medida em que, diante da nova 

economia globalizada, se fez necessária a substituição do modelo econômico 

dinâmico então vigente, o que leva a nação a precisar de uma nova agenda de 

prioridades, antes mesmo da recessão operada. Assim, ao caminhar no sentido da 

liberalização, inicia-se a transição do país no sentido de voltar à democracia política, 

sob a égide de um governo civil182. 

Essa transição foi lenta e durou todo o mandato do General Figueiredo 

(último presidente militar). O colégio eleitoral, que ainda operava, elegeu Tancredo 

Neves o primeiro presidente civil, que devido ao falecimento, não tomou posse. Sendo 

assim, José Sarney assumiu a presidência da República sob forte pressão popular, 

que redundou na convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, oportunidade 

na qual o debate em torno da opção do sistema de governo (presidencialismo e 

parlamentarismo) foi retomado, sendo que a esse respeito a opção pelo sistema 

presidencialista ocorreu com o compromisso assumido pelos constituintes da 

realização de um plebiscito, que apontou como definitiva a vitória do sistema de 

governo presidencialista183. 

1.5.1 O Presidencialismo na Constituição da República de 1988 

1.5.1.1 Considerações gerais 
Não obstante a primeira constituição imperial, que também tratou da 

separação dos poderes e que concentrou nas mãos do monarca o exercício do poder 

executivo e do poder moderador, é correto afirmar, segundo Francisco184, “que a 

experiência constitucional brasileira é essencialmente presidencialista” e assim 

consagrou-se na Constituição da República de 1988. 
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Para Godoy185, diferentemente do parlamentarismo, em que executivo e 

legislativo atuam em conjunto, notadamente na escolha do Chefe do Poder Executivo 

por esse último,  no Presidencialismo brasileiro atual, tem-se o Sistema em que mais 

se evidencia, na essência, o modelo da tripartição dos poderes, na medida em que o 

executivo opera com maior independência do legislativo, inclusive sem controle 

imediato186 desse último. 

No modelo parlamentarista, por outro lado, os sistemas Executivo e 
Legislativo atuam conjuntamente, quando este último indica o chefe 
daquele primeiro. Porém, a fórmula de iniciativa privativa de algumas 
matérias de lei, em favor do Presidente, subverte novamente o 
modelo, bem como na hipótese de medidas provisórias, mesmo 
depois da promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de 
setembro de 2001. É este o modelo atual187. 
 

O Poder Executivo está disciplinado na Constituição da República de 1988 

nos artigos 76 a 91 e estruturou que o Poder Executivo será exercido de forma 

unipessoal pelo Presidente da República, pelo voto direto, universal e secreto e, 

inicialmente, fixou o prazo do mandato de 5 anos, vedada a reeleição188, texto que foi 

alterado pela emenda constitucional de 1997, que reduziu o período do mandato 

presidencial para quatro anos, permitida a reeleição para um único período 

subsequente. 

As disposições constitucionais que tratam dos direitos políticos e 

organizam o Poder Executivo dispõem que o órgão supremo do governo presidencial 

é o Presidente da República, que será apenas auxiliado por ministros de estado. 

Elenca ainda como condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira, o pleno 

exercício dos direitos políticos, filiação partidária e maior de trinta e cinco anos189. A 

Constituição da República de 1988 “cogita, outrossim, de outras normas reguladoras, 
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como a de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, formalidades de 

posse, subsídios”190. 

Destaca-se que, na evolução do constitucionalismo brasileiro, o 

Presidencialismo foi a escolha política por excelência. De acordo com Godoy, 

percebe-se que se no início da República se vivia um período de incertezas e 

enfrentamentos internos entre grupos majoritários, a partir de 1930 e até 1946 foi 

perceptível uma ampliação dos poderes do chefe do poder executivo – mesmo diante 

da promessa concretizada dos benefícios trabalhistas e assistenciais. A partir de 1946 

– e o que pode ser creditado ao insurgente golpe militar – a presidência tornou-se 

meio para práticas populistas com incipiente desenvolvimento. Com o golpe militar até 

o período de transição democrática, a presidência foi monopolizada por uma casta 

interessada na distribuição de favores entre si ao preço do garroteamento de 

liberdades e garantias democráticas191. A partir de 1988 buscou-se desenvolver um 

modelo presidencialista que respondesse aos anseios populares, notadamente, após 

fracassos governamentais e descrédito popular.  

1.5.1.2 O Presidente e a Presidência da República 
Segundo Ferreira192, o Presidente da República atua com independência 

na condução da administração superior da política nacional e, conforme o disposto na 

Constituição da República, em suas decisões será auxiliado pelos ministros de 

Estado. Tendo em vista a unipessoalidade do sistema presidencialista de governo, a 

escolha dos referidos ministros é livre, bem como as suas destituições. Prossegue o 

autor mencionando que a “estrutura básica jurídico-administrativa da Presidência da 

República se compõe de: a) órgãos constitucionais; b) órgãos essenciais; c) órgãos 

de assessoramento imediato”193. 

Os órgãos constitucionais são o Conselho da República (art. 89), o 
Conselho de Defesa Nacional (art. 91) e o Conselho de Comunicação 
Social (art. 224). São órgãos essenciais o Gabinete Civil e o Gabinete 
Militar. Existem ainda os órgãos de assessoramento imediato ao 
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Presidente, como, entre outros, a Consultoria-Geral da República, o 
Estado-Maior das Forças Armadas, o Alto Comando das Forças 
Armadas etc.194. 
 

Importante fator de máxima influência na atuação da presidência, pontua 

Moraes195, quando atenta para o fato de a Constituição da República de 1988 ter 

disciplinado e positivado os princípios da Administração Pública nos seus artigos 37 a 

43, “consagrando uma verdadeira teoria geral do Direito Constitucional 

Administrativo”. A positivação desses princípios forma um conjunto de normas 

diretivas das condutas governamentais, que, correlatos à manutenção de um Estado 

de Direito, impõe ao Chefe do Poder Executivo seu dever de observância e 

cumprimento. Tal previsão constitucional limita o poder estatal, de todas esferas, e 

condiciona a responsabilização dos agentes públicos “para garantia de transparência 

e probidade na administração e voltados para o combate à corrupção196. 

O constitucionalista destaca que no Sistema Presidencialista é na figura 

presidencial que recai a responsabilidade unipessoal da administração superior e as 

funções político-administrativas mais relevantes, por via de consequência, é no 

Presidente da República que se concentram as expectativas populares de melhora na 

qualidade de vida, notadamente, no que concerne às garantias eficientes de 

segurança, saúde e educação197. 

Como maneira de justificar esse opção histórica pelo presidencialismo, 

esclarece Unger198: 

Há muitos argumentos pseudo-eruditos em favor da implantação do 
regime parlamentarista no Brasil. O motivo mais forte do interesse, 
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porém, é que a eleição presidencial faz a elite brasileira sofrer 
periodicamente susto intolerável. É o conflito eleitoral menos 
controlado e mais imprevisível, sobre o poder mais importante. Eles 
não agüentam mais. Melhor concentrar o poder na classe política e 
negociar soluções consensuais de governo, sem ter de contar com a 
possibilidade de surpresas desagradáveis nem ter de trabalhar para 
contê-las. O eleitorado rejeitou o parlamentarismo porque nele 
percebeu tentativa de confisco da soberania popular. 
 

Dallari199 aponta as vicissitudes do sistema presidencialista que, por ser um 

órgão unipessoal, assim como representante do vínculo moral do Estado, é o 

destinatário principal das esperanças populares na condução da coisa pública 

(chefia). Se no século XVIII, o Estado, na versão liberal, era mero expectador que se 

limitava a executor das leis aprovadas pelo legislativo, no século XIX passa a ser 

demandado como protagonista efetivo na condução da política nacional.  

Moraes200 sustenta que o Poder Executivo, notadamente o Presidente da 

República, passou a atuar de maneira predominante na vida social e na economia 

(através, inclusive, da sua função legislativa atípica) e, sendo constantemente 

chamado a atuar, passou a influir no sentido de gerar e aumentar a instabilidade 

governamental, seja em relação à atuação com os demais poderes, seja com a 

população.  

Destarte, o Presidente da República “deixou de exercer somente um papel 

moderador na República e passou a agir como força motriz na condução do Estado, 

controlado e fiscalizado pelo Congresso Nacional”201, seja através da sua função 

atípica (legislativa) e influência no processo legislativo202, fato esse que, 
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especificamente no caso brasileiro, restou evidenciado no “caso mensalão”203.  Acerca 

da atuação entre os poderes, notadamente no que concerne à Responsabilidade 

Política do chefe do Poder Executivo, será tratado nos próximos capítulos desta Tese. 

Recentemente, foi promulgada Lei n. 13.502 de novembro de 2017, que 

estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 

Ministérios204, nomeadamente: da Casa Civil da Presidência da República; da 

Secretaria de Governo da Presidência da República; da Secretaria-Geral da 

Presidência da República; do Gabinete Pessoal do Presidente da República; do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; da Secretaria 

Especial da Aquicultura e da Pesca; do Conselho de Governo; do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social; do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional; do Conselho Nacional de Política Energética; do Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte; do Advogado-Geral da União; da Assessoria 

Especial do Presidente da República; do Conselho da República; do Conselho de 

Defesa Nacional; e dos Ministérios. 

1.6  PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

O termo “Presidencialismo de Coalizão” surgiu pela primeira vez no 

Brasil num artigo publicado em 1988, por Sérgio Henrique Hudson de Abranches205. 

O momento era de debates em torno da constituinte em que ainda se discutia a 

                                            
dessa natureza”. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil: Arts. 70 a 91. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. t. 2. p. 187-188. 

203 O “escândalo do mensalão”, conforme denúncia apresentada pelo então Procurador Geral da 
República Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, tratou-se de um esquema de corrupção em 
que parlamentares, que compunham a chamada “base aliada”, recebiam recurso do Partido dos 
Trabalhadores – PT para efetivarem seu apoio ao Governo Federal. E ainda: “A crise do chamado 
‘mensalão’ – pretenso esquema de propinas pagas regularmente a parlamentares federais, com 
dinheiro público desviado, para que votassem a favor do governo – foi, provavelmente, a mais 
estrondosa da história da República.” MIGUEL, Luis Felipe; COUTINHO, Aline de Almeida. A crise e 
suas fronteiras: oito meses de "mensalão" nos editoriais dos jornais. Opin. Pública,  Campinas ,v.13, 
n.1, p.97-123, June 2007. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
62762007000100004&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Jan.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
62762007000100004. 

204 BRASIL. Lei nº 13.502, de 1 de novembro de 2017. Estabelece a organização básica dos órgãos da 
Presidência da República e dos Ministérios; altera a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016; e 
revoga a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e a Medida Provisória nº 768, de 2 de fevereiro de 
2017. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 3 nov. 2017. 

205 ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional 
brasileiro. Dados: revista de ciências sociais, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p.5-32, 1988. 
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relação entre poder executivo e poder legislativo desejável para o país. Nesse artigo 

o autor verificava o “dilema brasileiro” que é a necessidade da construção de coalizões 

necessárias entre o poder executivo e o parlamento, que seria mais peculiar e própria 

do parlamentarismo.  

Não se pode deixar de perceber que há um déficit na sustentação do 

Sistema de Governo Presidencialista, quando se observa que os parlamentares de 

base partidária podem criar problemas delicados para os Presidentes, que precisam 

do apoio suprapartidário ou então de esforço, nem sempre legítimo, para convencer 

o Congresso Nacional das suas propostas. Fenômeno que passou a ser designado 

como Presidencialismo de Coalizão206.  

Em importante ensaio sobre o tema, POWER207 pontua que o termo só 

pode ser estudado em sistemas presidencialistas que se caracterizam pelo 

multipartidarismo – fator que não ocorre nos Estados Unidos da América208, por isso 

                                            
206 O conceito de “Presidencialismo de coalizão” ainda é de difícil precisão. Entretanto, neste trabalho, 

optamos por entender que o fenômeno ocorre, especialmente na América Latina, pela junção de dois 
elementos principais: a existência concomitante de um Sistema de Governo Presidencialista com 
coligações partidárias, fazendo com que a Presidência da República ocupe lugar central de 
Responsabilidade pelo equilíbrio entre Executivo e Legislativo, conforme ABRANCHES, Sérgio 
Henrique Hudson de. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados - Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 31, n. 1, 1988. p. 5-38. Timothy Power também reconhece que o 
termo “presidencialismo de coalizão” pode ser creditado ao cientista político brasileiro Sérgio 
Abranches, confome: POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: 
Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, 
Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 2010. Disponível em: 
<http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/power_0.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2018. E ainda acerca 
do termo: Fenômeno peculiar que temos no Brasil, ou seja, o Presidencialismo de coalizão, se 
manifesta-se quando o governo encontra dificuldades constantes para constituir uma maioria 
parlamentar no Congresso Nacional, o que contribui para gerar uma instabilidade política em que o 
Presidente é eleito por maioria absoluta em sufrágio universal e o Parlamento, detentor da “vontade 
geral”, para apoiar o governo, negocia para formar a maioria e, ainda assim, há tensões constantes, 
conforme STRECK, Lenio Luiz. Os Dilemas da Representação Política: O Estado Constitucional entre 
a Democracia e o Presidencialismo de Coalizão. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de 
Janeiro, n. 44, jun. 2014. p. 83-101. Disponível 
em: <http://direitoestadosociedade.jur.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=281&sid=26> . 
Acesso em: 7 ago. 2015. 

207 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 
Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. Disponível em: <http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/power_0.pdf>. Acesso em: 25 jul. 
2018. 

208 Nesse sentido pontua que, no Sistema de Governo presidencialista, as coalizões são menos 
estudadas do que no Sistema de Governo parlamentarista. O autor atribui isto ao fato de que “o 
sistema Presidencial mais estudado, o dos Estados Unidos da América é composto de gabinetes 
unipartidários”. Conforme, POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: 
Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, 
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peculiar apenas no contexto latino-americano, especificamente no Brasil –, e que tal 

fenômeno pode aproximar o sistema presidencialista do sistema parlamentarista209. 

Nesse sentido pontua que, nos sistemas políticos presidencialistas multipartidários, 

mostra-se evidente que o poder executivo pode ser compartilhado, tendo em vista a 

coalizão de partidos, sendo que, em significativa parte da América Latina, os 

Presidentes da República “usam composição de gabinete multipartidária para 

assegurar governabilidade”210. 

No contexto apontado, Amorim Neto211 identifica que, no caso de a 

estratégia governamental do Presidente da República depender, para que se torne 

exequível, em sua maior parte, de aprovações de projetos de lei, então o Presidente 

tende a “optar por nomear um gabinete majoritário, com uma percentagem 

relativamente alta de ministros partidários e uma relativamente alta “taxa de 
coalescência212”. De outra banda, na situação inversa, e que a estratégia 

governamental do Presidente da República é possível de basear-se mais em decretos 

do que em aprovações de projetos de lei, a tendência é que aquele faça nomeações 

de gabinete com caráter minoritário e baixa taxa de coalescência213.  

                                            
Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 2010. Disponível em: 
<http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/power_0.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2018. 

209 E conforme Timothy Power tese essa defendida por Amorim Neto. Nesse sentido: AMORIM NETO, 
Octavio. Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e disciplina legislativa no Brasil. Dados,  Rio de 
Janeiro, v. 43, n. 3, p. 479-519, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582000000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 
12  Set.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582000000300003. 

210 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 
Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. Disponível em: <http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/power_0.pdf>. Acesso em: 25 jul. 
2018. 

211 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. p. 121. 
212 Taxa de Coalescência aqui definida como “uma variável contínua: quanto maior a proporcionalidade 

entre as cotas ministeriais dos partidos e seus pesos parlamentares, mais coalescente será o 
Ministério”. In: AMORIM NETO, Octavio. Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e disciplina 
legislativa no Brasil. Dados,  Rio de Janeiro, v. 43, n. 3, p. 479-519, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582000000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 
12  Set.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582000000300003. 

213 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. p. 121. 
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Nesse sentido e tratando especificamente do caso brasileiro, Amorim 

Neto214 menciona que os Presidentes tendem a formar seus gabinetes com aqueles 

políticos com os quais nutrem um elo pessoal de lealdade. Já em relação às pastas 

ministeriais, preferem distribuir entre parlamentares representantes dos partidos 

políticos de maior expressão e de maneira não-equânime. A longo prazo isso pode 

evidenciar a dissociação entre os partidos e o legislativo, causando instabilidade 

(casos Collor e Fujimori foram exemplos clássicos que ilustram a tese, oriundos de 

partidos pequenos e sem base aliada ampla, acabaram destituídos). E acusa: 

Virtualmente todos concordavam ser caótico e difícil de manejar o 
sistema partidário do país e que os grandes partidos constituíam 
essencialmente uma coalizão de facções regionais, motivada por 
interesses clientelísticos e paroquiais, pouco preocupada com as 
questões nacionais215. 
 

O fenômeno não é recente, mas constituinte da história do 

presidencialismo brasileiro. A respeito do tema, à época da crítica com tom ainda 

atual, Bonavides216 propala: 

O presidencialismo brasileiro continua em 1963 vivendo a mesma 
crise de que redundou o suicídio de Vargas e a renúncia de Jânio 
Quadros: uma disputa mortal entre o Executivo e o Legislativo, uma 
desconfiança capital entre o Presidente da República e o Congresso, 
uma concentração de ódios, como jamais se viu, pondo as reformas 
em termos ideológicos quase inarredáveis. 
 
 

Destarte, tem razão Power217 ao entender que, nas democracias 

presidenciais multipartidárias, considerando a duração pré-fixada do período de 

mandato e a inexistência de mecanismo direto de concessão de confiança 

parlamentar, o “negócio real da política” ocorre entre a formação e o término do 

referido mandato, quando, para o autor, é que surge a quase dependência dos  

Presidentes do apoio político de outros partidos. Nesse sentido a formação do 

mandato, com consequência direta no governo, pode ser travado em um processo de 

                                            
214 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. p. 69. 
215 AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. p. 125. 
216 BONAVIDES, Paulo. A Crise Política brasileira. p. 75. 
217 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 

Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 
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árdua negociação entre executivo e legislativo. E ainda que, dada a independência 

entre executivo e legislativo, o término do mandato não haveria de ter considerável 

relevância, salvo em casos excepcionais e raros de impeachment, que é quando as 

consequências da falta de apoio parlamentar podem gerar uma grave instabilidade 

política218. 

Na visão de Power219, a tese central do Presidencialismo de Coalizão é 

que “os Presidentes devem se comportar como os primeiros-ministros europeus”, com 

o objetivo de, prioritariamente, obter apoio parlamentar majoritário, resultado bastante 

visível, para o autor, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula 

da Silva. E que, claramente, não foi verificado no governo de Dilma Vana Rousseff. 

Aqui, resta importante delimitar o correto uso do termo “presidencialismo 

de coalizão”. Power220 alerta para os usos distintos do termo tanto vulgarmente no 

jornalismo brasileiro, quanto seu uso distinto na ciência política. No estilo jornalístico, 

o uso do termo remonta à tradição brasileira de os presidentes buscarem apoio dos 

demais partidos, mostrarem-se abertos ao diálogo e à composição dos interesses 

partidários (o que é comum ao estilo de governança inclusiva, pragmática e 

conciliadora). Já para a ciência política, o termo é utilizado para responder ao 

problema de que um presidencialismo representativo da minoria precisa buscar reunir 

maiorias parlamentares em torno do seu governo para garantir a governabilidade. 

Contemporaneamente, no Brasil, o termo evoluiu na ciência política 

como para tratar de uma maneira muito mais ampla das relações entre as nossas 

práticas políticas e a sua influência direta com o desenvolvimento institucional da 

                                            
218 Kathryn Hochstetler aponta que, nas décadas de 70 e 80, 23% dos presidentes civis latino-

americanos tiveram o mandato encerrado antes da previsão final. Sendo que, ao analisar as 
motivações das contestações a esses governos, a autora apontou: crises econômicas como resultado 
da adoção de políticas neoliberais, o envolvimento desses presidentes ou de seus subordinados 
diretos em escândalos de corrupção e a ausência de representatividade do partido no Congresso. 
Conforme: HOCHSTETLER, Kathryn. Repensando o presidencialismo: contestações e quedas de 
presidentes na América do Sul. Lua Nova, São Paulo, n. 72, p. 09-46, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452007000300002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 abr. 2018. 

219 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 
Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 

220 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 
Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 
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democracia brasileira. Power221 menciona que o termo pode significar “as formas 

pelas quais a macropolítica se adaptou à Constituição de 1988” e como afeta a prática 

governamental brasileira, incluindo estratégias de aliança entre executivo e legislativo 

e as variáveis reações de adaptação ou não aos incentivos do poder executivo, os 

efeitos colaterais nas eleições e na resposta da sociedade (grau de legitimidade, 

inclusive). Fatores que inclusive serão analisados nos capítulos subsequentes. 

Daí se mostra pertinente reiterar a crítica de Clóvis de Souto Goulart, já 

exposta no item 1.3.1 do presente capítulo, para quem, o Sistema de Governo 

parlamentarista é dotado, nesta característica, de expressiva vantagem em relação 

ao Sistema de Governo presidencialista. Explica-se. 

Nesta conjuntura política em que o Presidente da República negocia 

para formar maiorias no Congresso Nacional, os partidos aliados se distanciam 

ideologicamente de suas propostas políticas222, o que, como dito, não acontece no 

Sistema de Governo parlamentarista, no qual as agremiações partidárias eleitas ao 

poder operam de forma efetivamente ideológica, o que lhes é possibilitado 

principalmente por terem a prerrogativa de escolher o Chefe do Poder Executivo, o 

qual, por sua vez, terá programa de governo compatível com a ideologia daquela 

maioria parlamentar que o selecionou e na qual sua ação será fundamentada. 

As frequentes críticas em relação ao Presidencialismo de Coalizão são: 

a) o efeito lento da eficácia das medidas governamentais, por conta da necessidade 

de grade negociação; b) que, ao contrário de fomentar boas políticas, fomenta a 

corrupção; c) as diferenças ideológicas entre os partidos são muito pequenas, assim 

ora os partidos representam a base aliada, ora oposição; d) se o Presidente da 

República representar um partido pequeno, pouco apoio pode negociar.  

                                            
221 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 

Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 

222 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 
Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 
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1.7 SEMIPRESIDENCIALISMO 

Para além das formas “puras” de Sistemas de Governo 

(Parlamentarismo e Presidencialismo) e devido à intensificação dos estudos das 

relações entre executivo e legislativo após a proliferação de novas constituições com 

a queda do bloco comunista, de acordo com Shugart223, uma teoria de Sistema  de 

Governo “misto” ou “híbrido” foi pensada. Foi Maurice Duverger o percussor da 

proposta desse novo modelo de sistema político conhecido como 

semipresidencialismo, que – como expressão de um poder executivo dual – tem como 

características: a) um Presidente popularmente eleito, com autoridade constitucional 

e b) a coexistência de um Primeiro-Ministro nomeado pelo Parlamento e com 

responsabilidade perante este. 

Dessa forma, o Sistema semipresidencial funciona como um poder 

executivo compartilhado, em que o Presidente eleito não representa apenas a Chefia 

de Estado sem qualquer autoridade política (como na maioria dos casos no Sistema 

parlamentarista), mas também não exerce amplamente a Chefia de Governo, tendo 

em vista a coexistência de um Primeiro-Ministro, que àquele não necessariamente se 

submete. Dependendo de cada país em que esse sistema possa vigorar, pode ocorrer 

uma divisão de poderes tão ampla, que ambos (Presidente e Primeiro-Ministro) podem 

desfrutar de competências constitucionais consideráveis224.  

Dessa forma, resta clara a distinção entre o Sistema Parlamentarista 

(que mantém como autoridade Executiva/Governamental o Primeiro-Ministro 

responsável perante o parlamento, que poderá destituí-lo por meio do voto de 

desconfiança) e o Sistema Presidencialista (em que o Presidente popularmente eleito 

exerce tanto a Chefia de Estado como de Governo e não está subordinado à 

“(des)confiança” parlamentar). Portanto, a autoridade no Sistema Presidencialista 

decorre do voto popular, enquanto no parlamentarismo decorre do parlamento. Em 

                                            
223 SHUGART, Matthew Søberg. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority 

Patterns. French Politics, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 323-351, 30 nov. 2005. Springer Nature. 
http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200087. 

224 REYES, Pamela Lili Fernández. Sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI. 2013. 676 
f. Tese (Doutorado) - Doctorado en Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Cap. 2. 
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um Sistema semipresidencialista, essa autoridade é dividida entre o povo e o 

parlamento225. 

Reyes226, destaca que a opção pelo Sistema semipresidencialista é mais 

comum nas democracias em que as relações entre executivo e legislativo apresentam 

maior grau de ameaças por instabilidades institucionais decorrentes de um sistema 

político multipartidário e, portanto, mais fragmentado. Se é certo que os Sistemas de 

Governo têm em comum a doutrina da separação tripartite dos poderes, é a relação 

de cooperação entre eles que garantirá a maior eficiência do sistema político no 

desiderato de limitação do poder estatal. Nesse sentido, o semipresidencialismo 

combina os elementos existentes de ambos os sistemas “puros”.  

O semipresidencialismo é mais popular em constituições recentes, 

sendo que o modelo adotado na França227228 possui arquitetura constitucional mais 

notória no que tange à adoção deste Sistema político, em que o poder executivo é 

compartilhado entre um Chefe de Estado eleito popularmente e um Chefe de Governo 

responsável perante uma legislatura popularmente eleita229. 

Foi na década de 60 que se começou a engendrar uma reforma 

constitucional no Sistema de Governo vigente na França, com o fito de tornar direta, 

e por intermédio de sufrágio universal, a eleição do Chefe de Estado, o que traria 

maior envergadura à posição deste quando contraposta à do Primeiro-Ministro e à do 

                                            
225 POWER, Timothy. Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional 

Design of Brazilian Democracy. Bulletin of Latin American Research, Oxford, v. 29, n. 1, p. 18-33, 
2010. 

226 REYES, Pamela Lili Fernández. Sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI. 2013. 676 
f. Tese (Doutorado) - Doctorado en Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2013. Cap. 2. 

227 Outros países que adotaram o Sistema semipresidencialista em suas constituições: Bielorússia, 
Croácia, Polônia, Romênia, Rússia e Ucrânia. No entando no caso da Constituição Russa, a extensa 
descrição e ampliação dos poderes presidenciais a aproxima de um “suprepresidencialismo”. 
Conforme:  MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 
2012. Cap. 26, p. 548. 

228 FERNANDES, António José. Os Sistemas Político-Constitucionais Francês e Alemão: análise 
comparativa. Braga: UMINHO, 1985. p. 15 apud CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em 
Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, de Portugal, da França e da Alemanha. p. 
105. 

229 MARTINEZ, Jenny S. Horizontal Structuring. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Cap. 26, p. 558. 
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parlamento230. Portanto, o Sistema de Governo ora descrito deita raízes no objetivo 

perseguido pelos constituintes franceses de buscar “colaboração orgânica” entre os 

poderes231. 

Segundo Cruz232, a Constituição da França “distingue duas categorias 

de poderes do Presidente da República, que são divididos em Poderes Próprios – que 

ele exerce pessoalmente e sem referendo ministerial – e Poderes Compartilhados – 

que são exercidos junto com o Primeiro-Ministro”233. 

Neste ponto, Cruz234 assevera que, com a ausência de isolamento, ao 

Poder Legislativo, da derivação governamental naquele sistema, somada à sua 

atribuição simultânea ao Presidente da República, a atividade pública do Poder 

Executivo “passa a existir oficialmente, sem necessidade [...] de qualquer exigência 

de confiança da Assembleia Nacional”. 

A “presidencialização” do sistema, por fim, decorreu do que os 
franceses denominam “fato majoritário” (fait majoritaire) presidencial – 
ou seja, uma maioria parlamentar estável dá apoio ao presidente, 
permitindo-lhe a execução do programa de governo. O “fato 
majoritário” é definido como a unidade de ação governamental entre 
Executivo e o Legislativo [...] e decorre da coincidência da maioria 
democrática obtida na eleição do chefe de Estado com a maioria na 
Assembleia e, por consequência, acaba por torná-lo verdadeiro 
condutor das ações executivas e, por meio do Governo, das ações 
legislativas no Parlamento. O fenômeno consolida a proeminência do 
presidente e, levado a uma situação aguda, pode vir a submeter o 
Legislativo à sua vontade235. 
 

                                            
230 TAVARES, Marcelo Leonardo. Semipresidencialismo francês. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 55, n. 217, p. 65-83, 2018. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/543086/001123260.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 31 ago. 2018. 

231 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. p. 106. 

232 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. p. 111. 

233 Para o rol completo dos poderes privativos e compartilhados do Presidente da República do Sistema 
de Governo francês, consultar CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados 
Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, de Portugal, da França e da Alemanha. p. 111-115. 

234 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 
de Portugal, da França e da Alemanha. p. 106. 

235 TAVARES, Marcelo Leonardo. Semipresidencialismo francês. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, v. 55, n. 217, p. 65-83, 2018. 
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Entretanto, em casos de divergência entre aquela maioria apoiadora do 

Presidente e outra parcela expressiva da Assembleia, nas palavras de Tavares236, “as 

relações ‘parlamentarizam-se’”, de modo que a formação do Governo pode ser 

imposta, ao Presidente da República, pelo parlamento. Este mecanismo, para o autor, 

visa propiciar soluções a “crises institucionais”. 

Ainda assim, ao tratar das relações entre o Primeiro-Ministro e o 

Presidente, e entre a Assembleia e o Presidente, Tavares237 enfatiza a característica 

da flexibilização, ressalvando que, ordinariamente, é a orientação presidencial que 

prevalece, podendo inclusive ser fundamentada em “interpretação extensiva de suas 

atribuições postas na Constituição”, excetuando-se daí o caso de coabitação, hipótese 

em que haveria restrição na interpretação, de modo a conferir maior espaço de 

atuação ao parlamento e ao Primeiro-Ministro. 

No plano da Responsabilidade Política, tema central da presente Tese 

Doutoral, na França, destaca-se neste Sistema de Governo a dupla responsabilidade 

do Primeiro-Ministro: perante o Presidente (por intermédio da demissão) e perante o 

Legislativo (por intermédio da moção de censura), em decorrência do que determina 

a Constituição da França, sendo que a responsabilidade perante o Presidente é, na 

prática, a de maior relevância238. 

Já Presidente da República perde sua função por morte, demissão, fim 

do mandato ou destituição pelo Tribunal Supremo, desde que acusado de “alta 

traição”, bem como por “impedimento definitivo”, o qual é de competência do Conselho 

Constitucional constatar239. 

O Presidente da República francesa é um Chefe de Estado com 
muitos poderes, e não só a mais alta autoridade moral da República. 
Assim, a Constituição da França diz que o Presidente da República 
deve ser, acima de tudo, o principal protetor da Constituição. Através 
de sua arbitragem, o Chefe de Estado assegura o funcionamento 

                                            
236 TAVARES, Marcelo Leonardo. Semipresidencialismo francês. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 55, n. 217, p. 65-83, 2018. 
237 TAVARES, Marcelo Leonardo. Semipresidencialismo francês. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 55, n. 217, p. 65-83, 2018. 
238 TAVARES, Marcelo Leonardo. Semipresidencialismo francês. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 55, n. 217, p. 65-83, 2018. 
239 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha. p. 110. 
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regular dos Poderes do Estado, assim como a continuidade do Estado, 
além de garantir a integridade do território e o respeito aos acordos e 
tratados legitimamente firmados240. 
 

Denota-se, portanto, que o semipresidencialismo francês foi 

originalmente concebido para dar prevalência ao Presidente sobre o Primeiro-

Ministro. Feito esse aporte, no capítulo 2 será analisada a Responsabilidade Política 

do Chefe do Poder Executivo na república e, especificamente, no Sistema de Governo 

Presidencialista. 

 

 
 
 
 

                                            
240 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha. p. 110. 
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Capítulo 2  

 
A RESPONSABILIDADE DO PODER POLÍTICO E SUA 

JUDICIALIZAÇÃO 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O REPUBLICANISMO 

2.1.1 Noções preliminares 

A forma de governo republicana é, por excelência, o regime da 

responsabilidade daqueles que exercem funções políticas (executivo e legislativo) e 

se caracteriza por eletividade (instrumento de representação), periodicidade 

(alternância do poder) e responsabilidade (que é o “penhor da idoneidade da 

representação popular”241). Portanto, para tratar de responsabilidade política, faz-se 

necessário traçar algumas linhas acerca do republicanismo. 

Na teoria política e na filosofia, o termo Republicanismo pode ser dividido 

em duas vertentes que se inter-relacionam: a primeira noção, conhecida como “teoria 

republicana clássica”, foi desenvolvida pelos precursores do pensamento político 

ocidental (Maquiavel, Milton, Montesquieu; Jefferson, Madison para mencionar as 

linhas tradicionais italiana, inglesa, francesa e americana) e enfatizaram, 

primordialmente, a necessidade do desenvolvimento de uma cidadania participativa e 

a preocupação com as ameaças da corrupção ao Estado de Direito242. Na 

interpretação dessa “teoria republicana clássica”243, pela teoria política e filosofia 

contemporâneas, de roupagem mais liberal e progressista, destaca-se o trabalho 

                                            
241 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 13. 
242 LOVETT, Frank. Republicanism. In: ZALTA, Edward (Ed.). The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Palo Alto, 2018. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/republicanism/>. 
Acesso em: 07 jun. 2018. 

243 LOVETT, Frank. Republicanism. In: ZALTA, Edward (Ed.). The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Palo Alto, 2018. 
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desenvolvido por Skinner244 e Philip Pettit245. Nessa linha, o valor republicano que 

mais apresenta relevância para a pesquisa é a liberdade política como garantidora da 

proteção contra um governo autoritário246.  

A questão da liberdade é central para o programa republicano e ela pode 

ter distintas concepções, mas que se concentram, nas suas variantes, nas 

concepções positiva e negativa da liberdade. Liberdade negativa (como não 

interferência) pressupõe que não há ingerência do poder público na vontade do 

indivíduo, que, portanto, age com capacidade de autocontrole e autodeterminação 

(liberdade positiva)247.  

A visão contemporânea republicana da liberdade é, via de regra, a 

concepção negativa de liberdade no sentido de ausência de determinação estrutural 

do poder exercido de maneira arbitrária. Nesse sentido, a liberdade política só seria 

possível, justamente, a partir da existência dessas instituições, leis e normas pré-

ordenadas, inclusive existentes no sentido de proteger o cidadão do poder arbitrário. 

Portanto, a liberdade política só pode ser realizada em uma república autônoma, 

com cidadãos iguais (livres), sob a égide de um Estado de Direito (com instituições 

fortes, independência de poderes e direitos básicos garantidos) e por aqueles próprios 

legitimado248. Essa é a preocupação republicana central. 

Apesar de que institutos como democracia, república e independência dos 

poderes, dificilmente encontram correspondência prática de maneira eficaz, a 

presente Tese terá como foco essa concepção de “Republicanismo”, por guardar 

maior relação com a ideia de vedação à arbitrariedade no exercício do poder político, 

                                            
244 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1996. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/116147/mod_resource/content/1/Quentin%20Skinner-
As%20funda%C3%A7%C3%B5es%20do%20pensamento%20pol%C3%ADtico%20moderno-
Companhia%20das%20Letras%20%281996%29.pdf>. Acesso em: 05 set. 2018. 

245 PETTIT, Philip. Republicanism. A theory of freedom and government. Oxford, Oxford University 
Press, 1997. 

246 LOVETT, Frank. Republicanism. In: ZALTA, Edward (Ed.). The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Palo Alto, 2018. 

247 LOVETT, Frank. Republicanism. In: ZALTA, Edward (Ed.). The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Palo Alto, 2018. 

248 LOVETT, Frank. Republicanism. In: ZALTA, Edward (Ed.). The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Palo Alto, 2018. 
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conforme se explanará na sequência. 

Outra questão relevante para a teoria política que envolve a forma de 

governo Republicana é relativa à cidadania e à relação/engajamento do cidadão com 

a tomada de decisões, condição para a prática efetiva da liberdade política. A 

república moderna, moldada pelas revoluções democráticas do final do século XVIII, 

que culminou nos desafios inerentes à globalização, é uma sociedade de status único, 

reconhecido a todos de igual maneira em oposição ao seu uso na república clássica, 

cuja atribuição dependia de status social prévio, “como um bem posicional, cujo valor 

dependia de os outros não o terem”249. Ao contrário, nas repúblicas modernas, é a 

cidadania que concede e protege a posição social ao indivíduo. 

A cidadania republicana moderna não se manifesta meramente como 

prerrogativa ou exercício de um direito legal, mas com um tipo particular de “status 

social intersubjetivamente validado”250, apresentando-se, portanto, radicalmente mais 

inclusivo em dois aspectos: num primeiro aspecto, a cidadania republicana preocupa-

se em assegurar a participação política de grupos minoritários por meio de 

representação em situações deliberativas no sentido de fomentar a inclusão e 

reconhecimento público dessas demandas. Num segundo sentido, e ainda como 

representação de inclusão, a cidadania republicana resguarda não só o indivíduo do 

poder do Estado (dimensão vertical), mas também do domínio privado e de grupos 

sociais (dimensão horizontal)251. 

Larbore e Maynor252 elencam quatro contribuições dos republicanos que, 

contemporaneamente, são essenciais para os debates que envolvem a cidadania e 

                                            
249 LABORDE, Cécile; MAYNOR, John. The Republican Contribution to Contemporary Political Theory. 

In: LABORDE, Cécile; MAYNOR, John (Ed.). Republicanism and Political Theory. Oxford: 
Blackwell, 2008. Cap. 1. p. 1-28. Disponível em: 
<https://pdfs.semanticscholar.org/13b5/8178a9af575677af646049863b1a5add3899.pdf>. Acesso 
em: 08 jun. 2018. 

250 LABORDE, Cécile; MAYNOR, John. The Republican Contribution to Contemporary Political Theory. 
In: LABORDE, Cécile; MAYNOR, John (Ed.). Republicanism and Political Theory. Oxford: 
Blackwell, 2008. Cap. 1. p. 1-28. 

251 LABORDE, Cécile; MAYNOR, John. The Republican Contribution to Contemporary Political Theory. 
In: LABORDE, Cécile; MAYNOR, John (Ed.). Republicanism and Political Theory. Oxford: 
Blackwell, 2008. Cap. 1. p. 1-28. 

252 LABORDE, Cécile; MAYNOR, John. The Republican Contribution to Contemporary Political Theory. 
In: LABORDE, Cécile; MAYNOR, John (Ed.). Republicanism and Political Theory. Oxford: 
Blackwell, 2008. Cap. 1. p. 1-28. 
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questões econômicas e sociais. São elas: a) uma dura crítica à não-intervenção do 

Estado na economia, e nesse sentido advertem que os mercados não são “naturais”, 

mas que se movimentam através das instituições políticas, o que pode desencadear 

desigualdades na distribuição e fruição de direitos, sendo necessária a atuação do 

Estado nesse processo para impedir a dominação; b) a necessidade de garantir uma 

renda mínima básica ao cidadão a fim de possibilitar a sua independência; c) primar 

pela redução das desigualdades entre ricos e pobres (privilegiando um ethos 

igualitarista). Sustentam, assim, que, quanto maior a desigualdade, mais estará 

prejudicada a legitimidade do autogoverno e, consequentemente, acentuam-se as 

disparidades de influência política (especialmente na influência do poder econômico 

no processo político, o que ensejaria a necessidade de reformas na política de 

financiamento de campanhas); e por último d) a preocupação com a distribuição, 

produção e condições de trabalho. 

2.1.2 Origem e desenvolvimento  

Skinner253 inicia descrevendo a ideia de República a partir da descrição da 

organização política e social presente no norte da Itália a partir do século XI, contexto 

no qual aquela nação começara a se dividir principalmente em cidades, às quais os 

nobres reconheciam autoridade. No referido contexto, estas cidades passaram a 

desenvolver atividade política que contrapunha a ideia de que a única forma desejável 

de governo seria a Monarquia. Aspiravam, assim, notadamente, à liberdade e 

conforme governadas “pela vontade de cônsules, mais que de príncipes”, sendo 

relevante a periodicidade com que estes se revezavam, anualmente, com a finalidade 

de garantir o controle do poder. 

Já na segunda metade do século XII, o poder dos cônsules foi substituído 

pela implementação de um governo eletivo atribuído, por voto popular, a um ente 

(funcionário) denominado “podestà”, considerado a principal autoridade da cidade, e 

que governava com concentração de poderes, com auxílio dos conselhos, tanto para 

a tomada de decisões administrativas, como enquanto representante da cidade para 

fins diplomáticos. Acerca da responsabilidade política desse “funcionário” na função, 

                                            
253 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 25. 
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menciona Skiner254: 

Contudo, a principal característica a marcá-Io era que sua condição 
sempre foi a de um funcionário assalariado, nunca a de um governante 
independente. Seu tempo de mandato costumava limitar-se a seis 
meses, e por todo esse prazo ele se conservava responsável 
perante o corpo de cidadãos que o elegera. Não tinha o direito à 
iniciativa de decisões políticas, e ao terminar seu mandato, era 
obrigado a submeter-se a um exame formal de suas contas e 
sentenças, antes de obter permissão para deixar a cidade que o 
empregara255. 

 

Neste sentido, Dallari256 também sustenta que o republicanismo surge 

justamente a partir do desejo de se atribuir maior protagonismo ao povo em oposição 

ao poder absolutista característico da monarquia. O desenvolvimento da forma de 

governo republicana se dá pela exigência de participação popular no governo e pelo 

esgotamento da monarquia, que, na forma como é concebida, jamais poderia abarcar 

os anseios populares. Surge, portanto, a República como expressão democrática de 

governo, que o limita e o torna responsável ao mesmo em tempo que assegura a 

liberdade individual257. 

No final do século XVII, as principais cidades do Norte da Itália adotaram 

esta “forma republicana de autogoverno”, embora, juridicamente, continuassem a ser 

vassalas do Santo Império Romano258.  O pano de fundo para o desenvolvimento da 

forma de governo republicana era o desejo de se concretizar a liberdade individual 

contra um poder arbitrário. Essa liberdade consistia na defesa do indivíduo em face 

do Império e de influências externas para capacitar a gestão da sua vida política de 

maneira autônoma259, o que implicaria, igualmente, na proteção de sua soberania e 

Constituições republicanas. 

Conferindo contornos mais precisos à questão, Skinner260 indaga: “Como 

                                            
254 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 26. 
255 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 26. Grifou-se. 
256 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 225. 
257 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 226. Grifou-se. 
258 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 26. 
259 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 28-29. 
260 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 79. 
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se efetivará, na prática, uma tal unidade entre o que é bom para cidade e o que o é 

para os indivíduos que são seus cidadãos?”. Para atribuir solução possível a essa 

problemática, o autor propõe a delimitação de um conceito de “verdadeira nobreza”, 

com o fito de identificar os elementos determinantes de um governante devoto ao bem 

comum. 

Assim, baseado nas ideias de Marsílio e Bartolo, Skinner261 individualiza 

estes elementos em três: (a) o primeiro consiste na regra de que “para a suficiência 

da vida civil, é absolutamente melhor para a república que cada monarca seja 

nomeado por meio de uma nova eleição, e não segundo uma sucessão hereditária”; 

(b) o segundo é que “a nenhum governante será autorizado exercer discrição superior 

à que for estritamente necessária à aplicação da lei”; e, por fim, (c) o terceiro consiste 

em “um complexo sistema de controles a impor a todos os magistrados e senados, a 

fim de garantir que continuem sempre atentos aos desejos dos cidadãos que os 

elegeram”. 

Esse terceiro elemento resulta no estabelecimento constitucional de 

processos tendentes a erigir o Parlamento (ou conselho geral) como base do sistema, 

o qual é eleito por todos os cidadãos e presidido por um “supremo magistrado”. Esse 

conselho, então, decide quais os funcionários que exercerão as atividades técnicas 

do governo de acordo com sua aptidão262. 

O objetivo dessa proposta é constituir um sistema que reúna as 
vantagens da eficácia e da responsabilidade ante seus eleitores. 
Sua eficiência está garantida pelo fato de que a gestão dos negócios 
da cidade se coloca nas mãos de um pequeno número de 
especialistas em administração. Sua responsabilidade é assegurada 
pelo fato de que em última análise o poder de eleger e destituir tanto 
o reitor quanto o conselho de governo reside no Parlamentum, que [...] 
pode ser identificado ao “cérebro do povo”263. 
 

Por fim, para Skinner264, a todas as cidades e novas constituições, a 

vertente republicana estaria fadada a se concretizar como expressão maior da 

                                            
261 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 79-84. 
262 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 84-85. 
263 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 85. Grifou-se. 
264 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. p. 85. 
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soberania popular.  

Foi na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891265 

que se estabeleceu no país a Forma de Governo Republicana e o Sistema de Governo 

Presidencialista à moda norte-americana, sendo que a divisão quadripartita do poder 

vigente na Constituição Imperial foi substituída pela divisão tripartite dos poderes 

(inspirada em Montesquieu), que passaram a se equilibrar entre si num sistema de 

freios e contrapesos266. Esse Sistema permeou a história brasileira, tendo sido 

ratificado na Constituição da República de 1988 e confirmado por plebiscito em 1993.  

2.2 DA IDEIA DE RESPONSABILIDADE POLÍTICA 

2.2.1 Responsabilidade e Governo 

Hodiernamente, um dos desafios afetos ao estudo do direito constitucional tem 

sido o de compreender esse ímpeto de expansão dos poderes (legislativo, executivo 

e judiciário), tanto nas suas funções típicas quanto atípicas e suas consequências. 

Mas, para além de compreender essa expansão, buscar quais são –  e em que medida 

são eficazes – as ferramentas de responsabilização desses atores políticos por seus 

atos passou a ser um desafio ainda maior, tendo em vista que, na prática política 

moderna, a fuga da responsabilidade é recorrente. 

O Presidencialismo, por essência e desde a sua origem na Constituição 

americana de 1787, caracteriza-se por creditar ao Presidente grande concentração de 

poder, justamente, baseado na ideia de que só com um executivo forte estaria 

assegurada a boa gestão do Estado. A contrapartida pela eventual má gestão, como 

                                            
265 Acerca do advento da República e a influência americana na referida Constituição, destacamos: 

“Foram os militares, sob a Chefia de Deodoro da Fonseca, que promoveram o movimento que 
resultou na Proclamação da República. Neste movimento, praticamente não houve participação 
popular. O povo não passou de mero expectador atônito dos acontecimentos de novembro de 1889. 
[...]. A Constituição de 1891 era a encarnação, em texto legal, do liberalismo republicano e moderado 
que havia se desenvolvido nos EUA. Importaram-se dos Estados Unidos as instituições e os valores 
do liberalismo, para uma sociedade que nada tinha de liberal: o exemplo acabado de ‘idealismo na 
Constituição’. O pensamento de Ruy Barbosa se impusera quase integralmente na Constituinte, 
diante de outras correntes de pensamento, como o positivismo, que tinha então grande força na 
sociedade brasileira. A influência norte-americana foi sentida até na mudança do nome do país, que 
passou a se chamar oficialmente de ‘Estados Unidos do Brasil’. [...]. O sistema de governo escolhido 
foi o Presidencialista, mais uma vez decalcado do constitucionalismo americano”, conforme SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 
de trabalho. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 109-111. 

266 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 78-79. 
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já visto acima em regimes republicanos, seria a responsabilidade política do chefe do 

poder executivo267. 

O dever do agente político de prestar contas ao eleitorado e de se sujeitar à 

responsabilidade por seus atos (accountability) é base estrutural da governança e da 

gestão pública. A forma como se dará a responsabilização por atos que afrontem a 

constituição ou os princípios de boa gestão pode variar entre os sistemas políticos, 

mas sempre haverá um instituto através do qual os cidadãos possam, 

democraticamente, responsabilizar tais agentes políticos (diretamente ou através de 

representantes eleitos). Os propósitos da accountability ou da prestação de contas 

com a consequente responsabilização por eventual má gestão, seriam os de: a) limitar 

o poder da autoridade e impedir seu uso arbitrário; b) garantir o uso legal das receitas 

públicas e que satisfaça o princípio da eficiência; e por último c) a promoção 

pedagógica da melhoria da própria gestão268.  

A responsabilização pública não representa apenas o fundamento da 

governança democrática, mas sua condição. A soberania popular, num regime 

democrático representativo, pressupõe essa “transferência” de poder do povo a 

representantes, tanto na esfera do poder executivo como legislativo. Uma das 

principais funções, portanto, da existência de um mecanismo para se apurar e, 

eventualmente, punir a responsabilidade dos agentes públicos é a de promover o 

controle democrático, no sentido de “controlar” o exercício desses poderes 

transferidos. Em segundo lugar, a existência de mecanismos de responsabilização 

pressupõe a melhor integridade da atuação governamental, funcionando como 

inibidor de tentativas de abuso de poder, corrupção, nepotismo, abusos etc. E a 

terceira função da responsabilização política seria a de fomentar a melhoria do 
desempenho administrativo. Juntos, esses três aspectos fornecem ainda elementos 

para concluir que os mecanismos de responsabilidade são necessários para manter 

                                            
267 ROCA, Javier García. Del Principio de la división de poderes. Revista de Estudios 

Políticos, Madrid, n. 108, p. 41-75, 2000. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27611.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 

268 AUCOIN, Peter; HEINTZMAN, Ralph. The Dialectics of Accountability for Performance in Public 
Management Reform. International Review of Administrative Sciences, Thousand Oaks, v. 66, n. 
1, p. 45-55, 1 mar. 2000. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852300661005?journalCode=rasb>. Acesso em: 
21 dez. 2017. 
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ou aumentar a legitimidade da governança pública e a confiança pública no 

governo269. 

É o princípio da publicidade dos atos administrativos e a transparência na 

gestão dos negócios públicos que fornecem, tanto aos representantes políticos quanto 

aos eleitores, os insumos necessários para julgar a justiça e a eficácia da governança. 

Não obstante, os critérios utilizados para o julgamento político, em qualquer sistema 

de responsabilidade, são frequentemente contestáveis e contestados a depender da 

cobertura da mídia e da formação de coalizões partidárias em virtude da oportunidade 

política270. Esse aspecto será melhor abordado no último capítulo desta Tese.  

2.2.2 Contextualização Conceitual 

Barra271 conceitua “Responsabilidade” como uma “relação causal entre a 

adopção consciente e voluntária de um comportamento lesivo de valores socialmente 

relevantes – e, por isso, merecedores de proteção – e as consequências reprováveis 

resultantes de tal comportamento”. Segundo o autor, a atribuição de Responsabilidade 

ao ente público estatal decorre da positivação constitucional dos direitos 

fundamentais, que o vinculam juridicamente. 

A “Responsabilidade” do Estado, então, se concebe de formas diversas e 

nos seguintes matizes: a) responsabilidade civil decorrente de prejuízo causado; b) 

responsabilidade disciplinar; c) responsabilidade penal; e d) responsabilidade política, 

decorrente do exercício da função pública272. Por se tratar da espécie de 

Responsabilidade objeto da presente Tese, o trabalho focará em discorrer acerca da 

Responsabilidade pelo exercício da função política. 

                                            
269 BOVENS, Mark. Public Accountability. In: FERLIE, Ewan; LYNN JUNIOR, Laurence; POLLITT, 

Christopher (Ed.). The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press, 
2005. Cap. 8. p. 182-208. 

270 BOVENS, Mark. Public Accountability. In: FERLIE, Ewan; LYNN JUNIOR, Laurence; POLLITT, 
Christopher (Ed.). The Oxford Handbook of Public Management. 2005. Cap. 8. p. 182-208 

271 BARRA, Tiago Viana. A responsabilidade dos poderes públicos pela violação dos direitos 
fundamentais. Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v. 71, n. 4, p. 1157-1224, 2011. 
Disponível em: <https://portal.oa.pt/upl/%7B8c19becc-7b5c-4c14-ab22-8e245421e268%7D.pdf>. 
Acesso em: 09 set. 2018. 

272 BARRA, Tiago Viana. A responsabilidade dos poderes públicos pela violação dos direitos 
fundamentais. Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v. 71, n. 4, p. 1157-1224, 2011. 
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De acordo com Holmes273, o conceito de Responsabilidade Política é algo 

veementemente inexplorado no âmbito acadêmico. Para a autora, a falta de claridade 

nesse conceito acarreta duas consequências graves: (a) o cinismo popular, que ocorre 

quando há grave falha do exercício do poder político e a Responsabilidade por tal 

falha não é devidamente atribuída a qualquer titular de cargo público, eletivo ou não; 

e (b) mesmo quando assumida, se a sanção decorrente da identificação do 

politicamente Responsável é mínima, o instituto tem sua credibilidade depreciada274. 

Isto decorre, para Holmes275, da falta de importância atribuída à palavra 

“política” no termo “Responsabilidade Política”, o que acaba por fazê-la ser confundida 

com aquelas responsabilidades de cunho moral, jurídico e criminal. Assim, a autora 

destaca que, para se chegar a uma ideia concreta de “Responsabilidade Política”, 

primeiro há que se definir qual conteúdo será atribuído ao termo 

“Responsabilidade”276. 

Nesse ponto, Santos277 entende que a avaliação da Responsabilidade 

política, diferentemente da criminal ou administrativa, atende a critérios de 

oportunidade, e não estritamente legalidade. Isto porque “não procura punir um 

culpado, mas sim ratificar a ideia de que quem governa tem a obrigação de fazê-lo no 

interesse do povo”. 

Como visto anteriormente, a essência do republicanismo é a submissão 

dos agentes públicos à responsabilidade pelos seus atos. Nesse sentido, pontua 

Ataliba278: “a simples menção ao termo república já evoca um universo de conceitos 

intimamente relacionados entre si, sugerindo a noção do princípio jurídico que a 

                                            
273 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
274 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
275 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
276 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
277 SANTOS, Iván de La Garza. La responsabilidad política de los servidores públicos en el 

sistema presidencial mexicano: el juicio político. 
278 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 65. 
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expressão quer designar. Dentre tais conceitos, o de Responsabilidade é essencial”. 

Em um governo democrático calcado na soberania popular, o agente 

político desempenha função não em “direito próprio”, mas em função de mandato 

recebido do titular do poder. Nesse sentido, a responsabilidade para Ataliba279, “é a 

contrapartida dos poderes em que, em razão da representação da soberania popular, 

são investidos os mandatários. É lógico corolário da situação de administradores, lato 

sensu”, afinal, se a coisa pública “pertence ao povo, perante este todos os seus 

gestores devem responder”. E arremata: 

A responsabilidade política é comum assim aos investidos em função 
executiva como legislativa, pela simples razão de que tais funções são 
essencialmente políticas [...]. Na natureza política da função estão sua 
majestade, grandeza e dignidade. E correlatas responsabilidades, de 
proporcional magnitude280. 
 

Ataliba distingue a responsabilidade dos agentes políticos que operam na 

função executiva dos da função legislativa. Dessa forma, a distinção entre as 

diferentes funções e conteúdo dos mandatos justificaria a diversidade dos tipos de 

responsabilidade a que estão submetidos. O chefe do poder executivo responderia 

politicamente, penalmente e civilmente. Diante do considerável poder atribuído ao 

Presidente da República e a potencialidade do dano que a má gestão pode acarretar 

ao patrimônio público e às instituições, a Constituição da República prevê, que nessa 

ocasião, o Presidente responde em todos os matizes281 perante o poder legislativo e 

o poder executivo. 

Em relação aos agentes que exercem a função legislativa (formulação de 

normas e fiscalizatória) a responsabilidade se afigura política e disciplinar, sendo que 

o caráter da responsabilidade é eminentemente político (para Ataliba não há que se 

falar em responsabilidade administrativa ou civil, sendo a penal de caráter pessoal)282. 

Comum aos mandatários investidos na função executiva ou legislativa é a 

responsabilidade política. Como essência do regime democrático e republicano, a 

                                            
279 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, p. 66. 
280 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, p. 66-67. 
281 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, p. 66-70. 
282 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, p. 66-67. 
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responsabilidade, pelos abusos cometidos, infidelidade aos compromissos assumidos 

e pelos desvios no exercício do mandato, se resolveria em dois momentos: a) nas 

urnas, pelo rechaço do povo e abandono do próprio partido; e b) pelos processos 

políticos normais, previstos juridicamente no texto constitucional e leis 

infraconstitucionais283. 

Acerca da responsabilidade política dos mandatários de funções públicas, 

pontuou Brossard284: 

Desde que as autoridades políticas desempenham funções, não por 
direito próprio, mas como agentes e servidores da nação [...] da qual 
derivam seus títulos para o exercício dos cargos políticos, seja por 
eleição, seja por outra forma legal de provimento; desde que se não 
admita a irresponsabilidade outrora consagrada nas antigas 
Monarquias, quando os grandes servidores eram ministros da coroa 
que do país, e apenas perante o rei respondiam, como este respondia 
somente a Deus, único juiz a que prestava contas [...] a disciplina da 
responsabilidade do governo converteu-se num dos problemas 
básicos da organização estatal, não tendo faltado quem visse na 
possibilidade de aplicar-se aos governantes o princípio da 
responsabilidade, o traço distintivo do Estado moderno. 
 

Nas democracias republicanas, portanto, a cidadania calcada na 

liberdade e na igualdade pressupõe a existência de um poder limitado e instituições 

capazes de garantir a responsabilização dos agentes públicos. São critérios 

fundamentais da Democracia: Eleições e Responsabilidade285. É inegável, portanto, 

a necessidade de instrumentos constitucionais para a apuração da Responsabilidade 

do chefe do Poder Executivo, pois também é desses instrumentos de freios e 

contrapesos que depende a Democracia. 

Desta feita, pode-se concluir que a ideia de responsabilidade política 
surge, na forma republicana, para evitar que o conflito entre poder executivo e 

legislativa seja dirimido via, exclusivamente, da responsabilidade legal (ou criminal 

aqui entendida). 

                                            
283 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, p. 67-68. 
284 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 4. 
285 PILLA, Raul. Catecismo Parlamentarista. Porto Alegre: Assembleia Legislativa, 1992. p. 30. 
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2.2.3 Responsabilidade nos Sistemas de Governo 

Para Krygier286, um dos mais importantes valores da Rule of Law287 é 

aquele que busca a vedação ao exercício arbitrário do poder e, desta forma, 

institucionalizar procedimentos que busquem a atenuação da possibilidade de uso 

arbitrário do poder político, sendo que, tanto exercer o poder de forma não-prevista 

quanto exercê-lo sem ter em conta de que forma isto afetará os indivíduos sobre os 

quais é imposto, são arbitrariedades as quais ameaçam  a liberdade daqueles sujeitos 

ante a autoridade estatal e os torna desprovidos de expectativas consistentes em 

relação a esta. 

Como já salientado na presente Tese, uma das principais características do 

Sistema de Governo Parlamentarista é a Responsabilidade Política direta do Primeiro-

Ministro em face do Parlamento que o designa, contexto no qual, não a função de 

governar, mas sim a de controlar o governo, incumbe ao Parlamento, retirando 

daqueles governantes que não mais sejam de sua confiança e indicando seus 

sucessores288. 

Partindo-se da premissa de que o Parlamentarismo surge como uma 

reação ao absolutismo, de forma equivalente ao seu papel legiferante, neste sistema, 

a função de controle do Parlamento se faz evidente, ainda que tendo em conta o fato 

de o Primeiro-Ministro ser escolhido por uma maioria Parlamentar. Esse poder de 

controle varia de acordo com a estrutura constitucional-parlamentarista insculpida na 

Constituição de cada país289. 

                                            
286 KRYGIER, Martin. Rule of Law. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.). The Oxford 

Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. Cap. 10, p. 
241. 

287 Para o autor, Rule of Law designa o valor fundamental do princípio da legalidade e do próprio Estado 
de Direito, nesse sentido seria: “A base fundamental para comunidades de oportunidade e equidade... 
o predicado para a erradicação da pobreza, violência, corrupção, pandemias, e outras ameaças à 
sociedade civil”. (Tradução livre da autora). Conforme: “the rule of law is the foundation for 
communities of opportunity and equity... the predicate for the eradication of poverty, violence, 
corruption, pandemics, and other threats to civil society”. KRYGIER, Martin. Rule of Law. In: 
ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional 
Law.  Cap. 10, p. 241. 

288 BRADLEY, Anthony; PINELLI, Cesare. Parliamentarism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 30, p. 652-653. 

289 BRADLEY, Anthony; PINELLI, Cesare. Parliamentarism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 30, p. 667. 
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Em tom crítico, Kokott e Kaspar290 sustentam que os mecanismos 

parlamentares de controle do poder executivos não se mostram eficientes para 

garantir a eficácia de direitos de natureza constitucional se estiverem ligados a uma 

demanda por maioria político-partidária. E, para tanto, propõem a seguinte reflexão: 

A primeira opção para fortalecer os direitos de controle parlamentar 
reside na introdução dos direitos das minorias e no estabelecimento 
de requisitos superminoritários apenas para iniciar tais direitos de 
controle: direitos de controle, como o direito de iniciar uma audiência 
ou investigação parlamentar, o direito de interpelação e 
questionamento. membros do executivo ou - quando aplicável - o 
direito de apresentar um processo de revisão legal perante o tribunal 
constitucional291. 

 

Nesta senda, Santos292 destaca a necessidade de fazer distinção entre as 

ideias de limitação do poder e controle do poder, entendendo que, ao passo que a 

limitação corresponde à garantia de direitos fundamentais em face de um Estado 

soberano, o controle do poder consiste no efetivo modo de cumprimento desses 

direitos. O autor exemplifica a ideia narrando a possibilidade de um decreto executivo 

exacerbar limites legais em suas previsões, hipótese na qual o poder legislativo teria 

então a consequente faculdade de promover a sustação desse decreto293.  

No Parlamentarismo, o fato de não haver eleição direta para o Chefe do 

Poder Executivo Federal torna muito mais visível a noção de Responsabilidade 

Política deste, pois se encontra diretamente ligada à sua confiança parlamentar, que 

dá sustentação ao governo294.  

Já no Presidencialismo, essa Responsabilidade, apesar de compreender 

método jurídico-político próprio para sua apuração (processo de impedimento), não 

                                            
290 KOKOTT, Juliane; KASPAR, Martin. Ensuring Constitutional Efficacy. In: ROSENFELD, Michel; 

SAJÓ, András (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 37, p. 800. 
291 KOKOTT, Juliane; KASPAR, Martin. Ensuring Constitutional Efficacy. In: ROSENFELD, Michel; 

SAJÓ, András (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Cap. 37, p. 800. 
292 SANTOS, Iván de La Garza. La responsabilidad política de los servidores públicos en el 

sistema presidencial mexicano: el juicio político. Disponível em: 
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2990/11.pdf>. Acesso em: 07 set. 2018. 

293 SANTOS, Iván de La Garza. La responsabilidad política de los servidores públicos en el 
sistema presidencial mexicano: el juicio político. 

294 SANTOS, Iván de La Garza. La responsabilidad política de los servidores públicos en el 
sistema presidencial mexicano: el juicio político. 
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se apresenta tão nítida, mesmo que as constituições republicanas estabeleçam um 

processo parlamentar para caracterizar tal responsabilidade.  

Diferentemente do Sistema Parlamentarista, no Presidencialismo, a 

separação política entre o poder executivo e legislativo é muito mais acentuada, 

inclusive, permite que o Presidente se afaste das linhas programáticas de seu partido 

e, eventualmente, se posicione contra o partido. Isso não o exime da responsabilidade 

política por seus atos perante o povo e o parlamento. Como se verá na sequência. 

2.2.4 Mecanismos de apuração da responsabilidade política 

Os Sistemas de Governo Parlamentarista e Presidencialista são alvos 

de estudos comparativos frequentes no sentido de identificar qual Sistema assegura 

maior qualidade ao Regime Democrático295, ou seja, qual deles promove melhor 

Efetividade e estabilidade à Democracia. Nesse sentido, o Instituto Constitucional pelo 

qual se apura a Responsabilidade do chefe do Poder Executivo e das altas 

autoridades do Estado deveria ser alvo de estudo crítico na análise da qualidade da 

Democracia e da possível Instabilidade na relação entre os poderes. 

Assim, ao passo que a “qualidade da democracia” se mostra como 

questão mais afeta a ser pesquisada no âmbito da Ciência/Sociologia Política296, as 

nuances relativas ao Processo Jurídico-Político de apuração da Responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, por sua vez, é objeto de estudo da Ciência Jurídica. 

                                            
295 No que concerne aos estudos comparativos já realizados entre Sistemas de Governo e 

sobrevivência de Regimes Democráticos. Amorim Neto pontua: “A variável independente geralmente 
utilizada é a dicotomia Presidencialismo versus Parlamentarismo, sendo a variável dependente a 
duração das Constituições democráticas. De enorme relevância para tal literatura é a hipótese de 
que o presidencialismo é inferior ao parlamentarismo no que concerne à sobrevivência dos 
regimes democráticos, hipótese fortemente advogada por autores como Lamounier; Lijphart; Linz; 
Mainwaring; Stepan e Skach; e Valenzuela. E, de fato, o mais abrangente trabalho empírico feito 
sobre o assunto mostrou que tal hipótese é verdadeira”. “Segundo esses autores, a probabilidade de 
que uma democracia presidencialista morra, em um dado ano, é de aproximadamente 5%, em 
contrapartida esta probabilidade cai para 1,4% para os regimes parlamentaristas. Porém, ainda não 
se sabem precisamente quais são os mecanismos que geram a vulnerabilidade dos regimes 
presidencialistas”. (grifou-se), conforme AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e 
Governabilidade nas Américas. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 18-19. 

296 DUTKA, Joel. Democracia: uma análise da produção acadêmica contemporânea no Brasil. 2016. 
149 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Sociologia Política, Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/174700/345365.pdf?sequence=1&isAllowed
=y>. Acesso em: 17 fev. 2018. 
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No que concerne ao controle e relação entre os poderes, pode-se dizer 

que a accountability do governo, no Sistema Parlamentarista, se expressa e é 

assegurada pelas moções de confiança/desconfiança (com suas diferenças para cada 

país em que o Sistema se consagra). Enquanto no Presidencialismo esta é 

assegurada por eleições diretas e voto popular, sendo que o poder do parlamento 

para destituição presidencial pode ocorrer apenas através de um processo de 

impedimento (impeachment), bem diferente e mais custoso que o voto de 

desconfiança do Sistema Parlamentar. 

No que tange ao mecanismo de apuração da Responsabilidade Política 

do Chefe do Poder Executivo Federal no Sistema de Governo parlamentarista, para 

Cruz297, mesmo com a “imensa variação do Sistema em suas diversas manifestações 

contemporâneas, sempre se pode notar a presença de dois institutos característicos 

do sistema e que emprestam o necessário equilíbrio ao mesmo”, quais sejam, a 

“Moção de Censura como símbolo da responsabilidade política perante o mesmo e 

que só possa exercer o Governo enquanto tiver a confiança deste mesmo 

Parlamento”298. 

Consoante o autor, num sistema parlamentarista – independentemente 

de suas variantes, o Governo é uma representação do parlamento e, a tal ponto 

submetido a esse, que apenas se sustenta na medida em que mantém a confiança 

desse mesmo parlamento, bem como apenas enquanto a maioria parlamentar que 

confia a esse Primeiro-Ministro a chefia de governo prevalecer299. Nesse sentido, 

esclarece: 

O Chefe do Governo, aprovado pelo Parlamento, não tem mandato 
com prazo determinado, podendo permanecer no cargo por alguns 
dias ou por muitos anos, ambas as hipóteses já tendo ocorrido na 
prática [...]. Há dois fatores que podem determinar a demissão do 
Primeiro-Ministro e de seu Gabinete [...]: a perda da maioria 
parlamentar ou o voto de desconfiança. Num sistema bipartidário, 
quando se realizam eleições para o Parlamento, a chefia do Governo 
está sempre em jogo. Se o partido a que pertence o Primeiro-Ministro 

                                            
297 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: Os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha. 2. ed. Blumenau: FURB, 1999, p. 48. 
298 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: Os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha, p. 48. 
299 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: Os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha, p. 48. 
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conseguir manter a maioria parlamentar, ele permanece no cargo300. 
 

Todo instituto de apuração da responsabilidade do chefe do poder 

executivo deve compreender o cuidado de não se converter em um instituto em não 

se tornar um mecanismo arbitrário de destituição da administração superior. 

Especificamente no caso do sistema parlamentarista, Cruz301 destaca a preocupação 

nesse sistema de evitar a destituição de um governo por conta de ação isolada de 

apenas um Ministro. Por isso que, cada vez mais, “os gabinetes de Governo estão 

sob a liderança de um Presidente ou Primeiro-Ministro, em cuja pessoa recai a maior 

parcela de responsabilidade política”, o que evita a queda de um Gabinete por uma 

ação isolada de um Ministro a esse Gabinete subordinado. 

Da matriz norte-americana, o mecanismo para se apurar a 

responsabilidade do chefe do poder executivo no Presidencialismo é o instituto do 

Impeachment.  

Lembra Brossard302 que, embora possa existir a previsão de eleições em 

regimes não democráticos, ao contrário, não há que se falar em democracia sem 

eleição. Nessa senda, embora o mandatário do poder executivo seja eleito pelo voto 

popular, o governo irresponsável não se sustentaria em um Estado de Direito que 

pretenda democrático. Assim, fiel ao princípio de que toda autoridade dever ser 

responsável e responsabilizável, nos Sistemas Presidencialistas, adotou-se um 

processo parlamentar de aferição dessa responsabilidade: o Impeachment. Segundo 

o autor: “a ideia de responsabilidade é inseparável do conceito de democracia. E o 

impeachment constitui eficaz instrumento de apuração da responsabilidade e, por 

conseguinte, de aprimoramento da democracia”303. 

Além desse instrumento, em alguns Sistemas Presidencialistas, adota-se 

                                            
300 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: Os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha, p. 48. 
301 CRUZ, Paulo Márcio. Parlamentarismo em Estados Contemporâneos: Os modelos da Inglaterra, 

de Portugal, da França e da Alemanha, p. 48. E no mesmo sentido: GOULAR, Clóvis de Souto. 
Parlamentarismo: regime natural de governo democrático. Florianópolis: Fundação Nereu Ramos. 
[sem ano], p. 54. 

302 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 3-5. 

303 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República, p. 7. 
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ainda o referendo revogatório de mandato, que nos Estados Unidos da América se 

designa recall. “Trata-se da revogação de mandatos eletivos de forma antecipada, 

quando o eleitorado demonstra razoável insatisfação com as condutas dos agentes 

públicos eleitos e pretende vê-los fora do exercício das funções correspondentes”304. 

Em linhas gerais, por não ser objeto específico desse estudo, para o recall se exige 

uma petição pública de acusação ao agente público (não necessariamente por 

conduta de natureza criminal), ao que após será convocado referendo no qual os 

eleitores decidirão pela aprovação (revogação do mandato) ou rejeição (manutenção 

do mandato)305. Não existe previsão de recall no ordenamento jurídico brasileiro, que 

apenas admite a destituição de agentes públicos através do Impeachment ou eleição 

ao término do mandato. 

A abordagem de Pérez-Liñán306 sobre o tema enfoca a ocorrência do 

Instituto em termos de um fracasso político. O Impeachment presidencial 

representaria o fracasso político que transforma a sorte de um presidente em um 

modelo de derrota. “Os presidentes são privados de sua honra e poder, ignorados por 

antigos aliados e eleitores, perseguidos como cidadãos ordinários, e muitas vezes, 

encarcerados ou forçados ao exílio”307. 

                                            
304 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016, 

p. 39. 
305 Não existe previsão de recall no ordenamento jurídico brasileiro, que apenas admite a destituição 

de agentes públicos através do Impeachment ou eleição ao término do mandato. O recall é mais 
comum em países do chamado novo constitucionalismo latino-americano (Colômbia, Venezuela, 
Equador e Bolívia). Nesse sentido: “Na Colômbia, a Constituição de 1991 prevê a ‘revocatoria del 
mandato’ como mecanismo de participação popular em seu art. 103. [...]. Na Constituição da 
Venezuela de 1999, o art. 72 prevê a possibilidade de que todos os agentes públicos eleitos que 
estejam cumprindo mandato possam tê-lo revogado, inclusive o presidente, sendo exigida petição 
pública subscrita por pelo menos 20% do eleitorado para obrigar a realização de recall e não podendo 
ser utilizado mais de uma vez no mesmo mandato do agente questionado. [...]. No caso do Equador, 
a Constituição de 2008 estipula, em seu art. 105, que o mandato pode ser revogado mediante a 
convocação de pelo menos 10% do eleitorado, número aumentado para 15% no caso de recall 
presidencial, estipulando o art. 106 que a revogação do mandato só poderá ser aprovada por maioria 
absoluta do eleitorado. [...]. A Constituição boliviana de 2009 também permite, em seu art. 240, a 
‘revocatoria del mandato’, deixando à lei ordinária sua regulamentação, do mesmo modo que a 
colombiana suprarreferida”. Conforme: GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo 
contemporâneo, p. 39-42. 

306 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 

307 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 
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Assevera Pérez-Liñán308 que os episódios de Impeachment ocorridos na 

América Latina inauguraram uma nova forma de instabilidade política na região309. Até 

então, as crises da América Latina tinham sido tratadas isoladamente, e não como 

uma tendência da região. A concentração de múltiplas crises políticas que 

desencadearam Processos de Impedimento em poucos anos, entretanto, abriram 

questões importantes e difíceis de ignorar310. 

Consoante Pérez-Liñán311, a falta de uma teoria do Impeachment complica 

a busca de resposta para as questões mais intrigantes que cercam o Instituto. Como 

os Impeachments são eventos razoavelmente raros, a literatura tradicional da América 

Latina sobre o tema, em sua grande parte, os desconsidera. 

No Brasil quase todas as Constituições, com exceção da Constituição 

Imperial de 1824312, passaram a prever o instrumento para se apurar a 

                                            
308 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 

America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 
309 Insta salientar que a previsão do Impeachment se dá também para os casos de má gestão. 

Entretanto, na maior parte dos casos, especialmente na América Latina, os Presidentes afastados 
estão envolvidos em algum escândalo de corrupção. Em pesquisa realizada por Kathryn Hochstetler, 
observou-se que, desde a redemocratização dos países da América Latina, 23% dos Presidentes 
civis eleitos foram obrigados a deixar o cargo antes do final de seus mandatos. E conclui que: “após 
o exame do conjunto completo, considero que os presidentes destituídos do poder tinham uma 
tendência maior a estarem pessoalmente implicados em escândalos, a seguirem políticas neoliberais 
e a não terem maioria no Congresso do que seus congêneres não contestados”. HOCHSTETLER, 
Kathryn. Repensando o presidencialismo: contestações e quedas de presidentes na América do 
Sul. Lua Nova, São Paulo, n. 72, p. 09-46, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452007000300002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 out. 2017. 

310 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 

311 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 

312 Diz-se que todas as Constituições preveriam o Instituto para a apuração da Responsabilidade 
Presidencial. Porém, o Impeachment não surgiu com a primeira Constituição Republicana, mas sim 
encontrou sua primeira previsão na Constituição Imperial. Por certo que a pessoa do Imperador não 
estava sujeita à responsabilidade alguma, mas o Ministros de Estado sim. Nesse sentido, esclarece 
Brossard: “Quando as cortes de Lisboa se reuniram, desta vez com a presença ruidosa de deputados 
brasileiros, estavam difundidas as ideias que arderam com a Revolução Francesa”. Assim, a 
Constituição de 25 de março já é fruto das ideias liberais do constitucionalismo. Acerca da previsão 
de Responsabilidade de altas autoridades, continua o autor: “Certo, ‘a pessoa do Imperador é 
inviolável e sagrada: ele não está sujeito à responsabilidade alguma’. (art. 99). Mas os Ministros de 
Estado, pelos quais o Imperador exercitava o Poder Executivo, são responsáveis ‘por traição, por 
peita, suborno ou concussão, por abuso do poder, pela falta de observância da lei, pelo que obrarem 
contra a liberdade, segurança ou propriedade dos cidadãos, e por qualquer distinção dos bens 
públicos”, conforme BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da responsabilidade política do 
presidente da república. p. 18-19 
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Responsabilidade Política do Presidente, estabelecendo as condutas que 

constituiriam o Crime de Responsabilidade e a necessidade da sua regulamentação 

por lei especial. Contudo, o Impeachment “é apenas o sintoma. Sintoma de que o 

desperdício e a corrupção se tornaram demasiado dispendiosas para a sociedade 

brasileira e uma reforma política séria se faz urgente”313. 

O descrédito das instituições decorre do distanciamento das oligarquias 
políticas da vontade popular, fundamento da democracia. O descrédito 
atinge os políticos profissionais de maneira geral. Nesse contexto, a 
legitimação pela legalidade não assegura a continuidade do sistema314. 

Pilla315 bem denuncia que, no sistema presidencial, a responsabilidade é 

“incompleta, rudimentar e ineficiente”, autor este para quem, neste regime, não há “o 

que se chama de responsabilidade política: os ministros são, em tal regime, meros 

agentes de confiança do Presidente da República”. 

Assim, a Constituição de 24 de fevereiro de 1891 declarava expressamente 
a irresponsabilidade dos ministros perante o Congresso, ou perante os 
Tribunais, pelos conselhos dados ao Presidente da República. As 
constituições de 1934 e 1946 atenuaram aparentemente tal 
irresponsabilidade, ao admitirem o comparecimento dos ministros ao 
Congresso, a fim de dar explicações. Na prática, porém, continuaram os 
ministros tão irresponsáveis como antes, pois do arbítrio do Presidente da 
República, exclusivamente, continua a depender a sua permanência no 
poder316. 

Atenção mais aprofundada ao instituto do Impeachment será conferida 

ainda neste capítulo, em tópico subsequente. 

Realizadas estas necessárias considerações, cumpre agora fazer a devida 

distinção entre as ideias de Responsabilidade Política e Penal, para se verificar os 

elementos determinantes e o âmbito de aplicação de cada uma. 

                                            
313 DELEITO, Hilda Baião Ramirez. O Impeachment seria uma Ruptura Democrática? Revista 

Eletrônica do Mestrado em Direito da UFAL, Maceió, v. 7, n. 2, p. 34-45, 2016. 
314 DELEITO, Hilda Baião Ramirez. O Impeachment seria uma Ruptura Democrática? Revista 

Eletrônica do Mestrado em Direito da UFAL, Maceió, v. 7, n. 2, p. 34-45, 2016. 
315 PILLA, Raul. Catecismo Parlamentarista, p. 31-33. 
316 PILLA, Raul. Catecismo Parlamentarista, p. 33. 
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2.2.5 Responsabilidade Política e Responsabilidade Penal 

Para Morillo317, a ideia de Responsabilidade Política advém como fruto de 

evolução civilizatória, ao se buscar evitar que, na falta de outros meios para que se 

obrigue o governante a atender aos anseios do povo que o elegeu, conflitos desta 

natureza tenham de ser resolvidos na esfera criminal. 

Isto porque, no âmbito do regime anterior ao advento da monarquia 

constitucional parlamentar inglesa, a remoção de ministros indicados por um 

imperador dotado de poder absoluto só poderia efetivar-se mediante a acusação de 

cometimento de um crime. Posteriormente, com o deslocamento daquele poder para 

o parlamento, que passa a escolher os ministros, a Responsabilidade Política destes 

perante o corpo que os designa exsurge como exigência institucional da estabilidade 

e fins do governo instituído318. 

Assim, é possível trabalhar com um meio-termo em que não existe a árdua 

necessidade de se manter um incompetente no exercício das funções políticas 

inerentes a um cargo de Chefe de Governo, mas também não se precisa recorrer ao 

seu encarceramento para afastá-lo do cargo319. 

Porém, para que isto se torne exequível, e a autonomia entre as 

Responsabilidade Política e Penal se  perfectibilizem por completo, é necessário que 

não só a Responsabilidade, por si, que se exige do governante, seja política, mas 

também o processo que conduz à apuração desta Responsabilidade e a respectiva 

sanção que o corresponde320. 

Para o autor, a principal característica que distingue a Responsabilidade 

Política das demais é o caráter especial da sanção aplicada, ou seja, a perda do cargo 

político ocupado, por decisão própria (ato de responsabilidade) ou alheia (imputação 

                                            
317 MORILLO, Joaquín García. Responsabilidad política y responsabilidad penal. Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid, v. 18, n. 52, p. 81-110, 1998. 
318 MORILLO, Joaquín García. Responsabilidad política y responsabilidad penal. Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid, v. 18, n. 52, p. 81-110, 1998. 
319 MORILLO, Joaquín García. Responsabilidad política y responsabilidad penal. Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid, v. 18, n. 52, p. 81-110, 1998. 
320 MORILLO, Joaquín García. Responsabilidad política y responsabilidad penal. Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid, v. 18, n. 52, p. 81-110, 1998. 
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de responsabilidade). Sendo que tal sanção seria aplicada não tão somente no caso 

de conduta ilícita, mas de uma ação errônea (mesmo que lícita). A dificuldade em se 

distinguir a Responsabilidade Política da criminal se dá, justamente, quando aquela é 

imputada em face de um ato ilícito321. 

Não obstante, apesar da natureza político-jurídico do instituto, talvez mais 

fundamentalmente, Impeachment e criminalidade insistem em parecer associados, e 

até vinculados, porque os casos concretos de Impeachment no direito constitucional 

moderno não se iniciaram em debates políticos no Congresso, mas sim com a 

intervenção do poder judiciário e através de uma equipe de procuradores federais que 

conduziram uma investigação criminal em face do presidente e seus associados322. 

Esse debate é exaustivamente travado na obra de Tribe e Matz323, que 

defendem ao final a natureza eminentemente política do procedimento (o que, em 

tese, deveria impedir a atuação do poder judiciário no deslinde da questão e decisão 

do Senado) observando, por exemplo, que os senadores reunidos julgam “Como um 

tribunal” com poderes, inclusive, para “anular” as determinações legais feitas pelo 

Chefe de Justiça, que preside o julgamento. Defendem ainda os autores que não 

apenas tipos penais justificam o Impeachment, mas que, inclusive, os Senadores 

poderiam considerar fatores morais e políticos que o justificasse, sem relação com a 

culpa ou inocência do Presidente pelos supostos abusos. 

No Brasil, “coerente com a forma política republicana democrática do 

Estado, e com a forma jurídico-política do Estado de Direito, a autoridade em geral e 

o Governo em particular estão sujeitos a um sistema de responsabilidades”324, que 

admite a divisibilidade (Artigos 85 e 86 da Constituição da República de 1988). 

Em síntese, pois, a natureza jurídica do Impeachment se trata do tema 

                                            
321 MORILLO, Joaquín García. Responsabilidad política y responsabilidad penal. Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid, v. 18, n. 52, p. 81-110, 1998. 
322 CRESPO, Andrew Manuel. Impeachment as Punishment. Harvard Law & Policy Review, 

Cambridge, v. 13, n. 1, 2019. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3194867>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

323 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. E-Book. 
ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 

324 URBINA, Francisco Zúñiga. Responsabilidad Constitucional del Gobierno. Ius et Praxis, Talca, v. 
12, n. 2, p. 43-74, 2006. 
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central do Capítulo 3 da presente Tese, o Art. 85 da Constituição da República 

Federativa do Brasil elenca um rol exemplificativo de Crimes de Responsabilidade325, 

cuja definição relega para Lei Especial Nacional326. Estabelece também a Lei Maior 

brasileira que o processo de apuração do cometimento destes Crimes de 

Responsabilidade se dará perante o Congresso Nacional, competente também para 

julgá-lo327. 

No que tange à Responsabilidade Criminal, a Carta Magna estabelece em 

seu Art. 86, parágrafo 4º, que o “Presidente da República, na vigência de seu mandato, 

não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções”328. 

Entretanto, pelos que pode ser responsabilizado, o Presidente da República será 

processado perante o Supremo Tribunal Federal após admissão da acusação por dois 

terços da Câmara dos Deputados (Art. 86, caput), ficando suspenso de suas funções 

durante a tramitação deste processo (Art. 86, § 1º) e podendo apenas ser recolhido 

em caso de sentença condenatória (Art. 86, § 3º)329. 

2.3  MODELO DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POLÍTICA DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO SISTEMA PRESIDENCIALISTA:  O 
IMPEACHMENT 

2.3.1 Impeachment: Súmula Histórica 

Curiosamente, o Impeachment – enquanto instituto típico do Sistema 

Presidencialista – surgiu no parlamentarismo inglês como instrumento político-

                                            
325 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. 
326 BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
327 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. 
328 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. 
329 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. 
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constitucional de responsabilização dos ministros do Rei330 pelo parlamento331. 

Embora admita que o Impeachment resulte da história constitucional britânica, 

Ferreira332 julga necessário lembrar que mecanismos de responsabilização política 

sempre existiram, inclusive na história grega, como os casos de Temístocles, que foi 

exilado pela Assembleia popular de Atenas; e de Públio Cipião, também exilado de 

Roma para a própria Itália, responsabilizado pelo uso irrestrito do dinheiro público333-

334. 

O Impeachment, portanto, não é um instituto originariamente republicano. 

Não obstante, a forma de governo britânica seja a monárquica, pode-se afirmar que a 

preocupação com res publica - coisa comum a todo o povo - também tem respaldo 

nas suas instituições335. A partir do século XVII, quando ocorre a transição da 

monarquia absolutista para a constitucional é que se observa, portanto, o 

delineamento da responsabilidade política tal como mais tarde se consolidará. 

Entretanto, o instituto que promove essa responsabilidade (Impeachment), no regime 

republicano, é substancialmente diferente de como utilizado no regime monárquico e, 

                                            
330 Para fins de esclarecimento, importante destacar que, conforme peculiar ao regime monárquico, o 

Rei não pode ser responsabilizado. O Impeachment britânico visava sobretudo aos ministros do Rei, 
tendo em vista que o soberano “permaneceu sempre intangível ao mesmo, pois, além de não ter 
aquela efetividade no poder, se achava acobertado pela máxima – ‘o rei não erra, o rei não pode 
errar’”. E ainda: “A responsabilidade daqueles aos quais está afeto o poder – hoje peculiar ao Estado 
moderno – era insólita naquele instante histórico, quando as monarquias a desconheciam, eis que os 
grandes servidores se consideravam como Ministros da Coroa, respondendo apenas perante o Rei, 
assim como este devia prestar suas contas tão-só a Deus”. Conforme: RUSSOMANO, Rosah. Dos 
Poderes Legislativo e Executivo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p. 154. 

331 Nesse sentido: “Apareceu o impeachment na Inglaterra, no ano de 1376, com Eduardo III, como 
uma instituição mediante a qual a Câmara dos Comuns formulava acusações contra os ministros do 
Rei e a Câmara dos Lordes os julgava. A Câmara baixa era, assim, e ainda hoje o é, o tribunal de 
acusação, mas a Câmara dos Lordes funcionava, da mesma forma que hoje, como Corte de 
Julgamento. A finalidade prática era atemorizar tais ministros, uma vez que então eles não 
dependeriam tão-só do Rei, porém estavam também obrigados a prestar a devida atenção ao 
parlamento, tomando cuidado com a sua conduta”. FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição 
Brasileira: Arts. 54 a 91. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 3. p. 593. 

332 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. São Paulo: Saraiva, 
1992. v. 3. p. 593. 

333 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. v. 3. p. 593. 
334 “Responsabilidade. O Chefe do Governo é politicamente responsável, o que quer dizer que ele deve 

prestar contas de sua orientação política, ou ao povo diretamente ou a um órgão de representação 
popular”, conforme DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 33. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. p. 227. 

335 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo, p. 23. 
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consequentemente, entre o modelo norte-americano e o modelo inglês336. 

Tem-se que o Impeachment foi criado no modelo britânico com caráter 

nitidamente criminal. Todavia, como bem pontua Brossard337, “é sempre arriscado 

falar-se no Impeachment inglês como se ele pudesse ser tomado por processo 

definido, inteiramente estruturado, quando, da gênese ao ocaso, ele se desdobra do 

crepúsculo do século XIII, ou XIV, à madrugada do século XIX”. O autor avança no 

objeto em questão reportando hiato do Impeachment inglês “de quase dois séculos, 

divergindo os autores sobre se o período de recesso foi de 1449 a 1620 ou de 1549 a 

1621”338. 

Depois de longo período de hibernação, o Impeachment ressurge e supera 

a fase puramente criminal de sua jurisdição, e passa a ser admitido em relação a “high 

crimes and misdemeanors”, ou seja, alcança, além dos crimes, atos de outra natureza, 

mas que igualmente são considerados prejudiciais ao país, independentemente, da 

sua natureza. Ou seja, assume o Instituto um caráter político-criminal. Nesse sentido, 

pontua Brossard339 que “no curso do processo contra Lord Danby, em 1678, ficou 

estabelecido que “os ministros não eram responsáveis apenas pela legalidade, mas 

também pela honestidade, justiça e utilidade das suas medidas’”. 

Apesar dessas vicissitudes no processo histórico do desenvolvimento do 

Impeachment britânico, tem-se que a principal distinção do instituto nos modelos 

inglês e norte-americano se dá, especificamente, na amplitude da jurisdição e 

natureza da sanção correspondente ao delito. No modelo monárquico o instrumento 

                                            
336 Acerca dessa diferença, Brossard menciona a distinção, especificamente, na amplitude da jurisdição 

e aplicação da sanção correspondente ao delito. Nesses termos: “a diferença básica entre o 
impeachment inglês e o norte-americano está em que, na Grã-Bretanha, a Câmara do Lordes julga 
a acusação dos Comuns com jurisdição plena, impondo livremente toda sorte de penas, até a pena 
capital, ao passo que o Senado americano julga a acusação da Câmara com jurisdição limitada, não 
podendo impor outra sanção que a perda do cargo, com ou sem habilitação para exercer outro, 
relegado o exame  da criminalidade do fato, quando ele tiver tal caráter, à competência do 
Poder Judiciário”. BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do 
Presidente da República, p. 22. (Grifou-se). 

337 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República, p. 26. 

338 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 25. 

339 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 27. 
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se originou com caráter nitidamente criminal, que ocorria perante o parlamento e 

supunha, necessariamente, infração prevista em lei e pena cominada340, sem que 

fosse possível considerar a responsabilização dos ministros do Rei por infrações de 

outra natureza. Por isso que, mais tarde, o sistema constitucional britânico evoluiu e 

terminou por criar o denominado “voto de desconfiança” (motion of no confidence), – 

como instituto de responsabilização do poder executivo –  que permite a destituição 

ministerial por desconfiança parlamentar, independentemente, do cometimento de 

qualquer infração, sendo que sua eficácia política foi tamanha que o Impeachment 

acabou por se tornar obsoleto341. 

Indiscutivelmente, é no sistema norte-americano que o instituto do 

Impeachment se consagra nos moldes constitucionais contemporâneos. Mesmo que 

idealizado a partir do sistema inglês e designado pelo mesmo vocábulo, os institutos 

apenas têm em comum o procedimento, pois a natureza jurídica e a finalidade dos 

processos é distinta342. Assim, nesse quesito, a principal distinção entre os institutos 

está no fato de que, nos Estados Unidos da América, o Impeachment foi adotado 

enquanto “expediente político com a separação do juízo parlamentar da instância 

criminal”343. Ou seja, já na sua origem, na república norte-americana, o instituto 

assume natureza eminentemente política.  

Essa diferença se perfaz, evidentemente, na distinção que ocorre na 

escolha do sistema de relação entre o executivo e o legislativo nesses países. Em 

contraste com a forma monárquica e sistema parlamentar do modelo inglês, o modelo 

norte-americano constitui-se enquanto república presidencialista. Portanto, mais forte 

nesse último modelo a noção de responsabilidade política e a instituição de meios 

para combater o abuso do poder político. O instituto adotado no modelo americano 

                                            
340 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 27-28. 
341 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo, p. 24. No mesmo 

sentido, pontua Pinto Ferreira que o instituto do Impeachment caiu em desuso no modelo britânico, 
uma vez que “o seu objeto [...] era impedir que os ministros do Rei permanecessem no exercício dos 
cargos; mas, com o desenvolvimento do regime parlamentar, o Impeachment foi sendo substituído 
pela moção de responsabilidade”. FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 
54 a 91. v. 3. p. 594-595. 

342 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 25. 

343 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 31. 
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não visa punir a autoridade por crime cometido propriamente dito, mas destituir do 

poder a autoridade que fez mau uso da coisa pública. É, portanto, um processo 

político, com características judiciais, que tem por finalidade proteger o Estado, sem 

que seja necessária a tipificação criminal para ensejar o procedimento por 

responsabilidade da autoridade que pratica atos contra os limites da legalidade, da 

ética e da moral344. 

Na tradição norte-americana, o objeto do Impeachment veio a ser prevenir 

o abuso do poder oficial – entendido em termos distintamente republicanos. 

Inicialmente, a intenção foi mesmo a de possibilitar a deflagração do Impeachment de 

autoridades por razões puramente políticas, conforme a ideia de que os agentes 

poderiam ser acusados de violações da "vontade popular" ou de mostrar uma 

"tendência perigosa"345. E foi por ocasião da assinatura da Declaração de 

Independência que o Impeachment foi previsto contra os abusos  da política imperial 

e, portanto, um instrumento a serviço do exercício da soberania popular, garantindo 

uma estreita ligação entre o Impeachment e o republicanismo nas colônias346. A 

conclusão central de Sunstein347 é que o Impeachment se desenvolveu no 

constitucionalismo norte-americano como um instrumento apropriado ao governo 

republicano. 

Laurence Tribe348 aponta os fatores que conduzem ao entendimento de que 

o instrumento, na forma como concebido na Constituição norte-americana, é 

essencialmente político. Primeiramente, a Constituição atribui à Câmara dos 

                                            
344 BORJA, Sérgio. Impeachment. Porto Alegre: Ortiz, 1992, p. 16-17. Nesse sentido, continua o autor: 

“O instituto traça uma fronteira indelével entre a responsabilidade do homem, como sujeito de direitos, 
e o homem em sua função como autoridade. Não objetiva sancionar o âmbito da responsabilidade 
pessoal do infrator, seja ela civil ou penal, com seus respectivos efeitos. Visa atingir a autoridade na 
sua função como órgão que ‘representa’ o Estado, protegendo assim os interesses públicos contra 
ameaças ou abuso do poder oficial, negligência na consecução de dever funcional ou conduta 
incompatível com a dignidade do cargo. Não há, no sistema Americano, uma necessidade subjacente 
de um ‘indictement’, ou tipificação criminal, isto é, de que o agente infrator descreva, em sua ação 
delituosa, o desenho, o enquadramento previamente fixado em uma norma penal comum. Assim, nos 
casos alcançados pela expressão idiomática ‘high crimes and misdemeanors’, a que faz menção a 
Constituição, cabe o processo de impeachment”.  

345 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. Cambridge: Harvard University, 2017. p. 37. 
346 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 37-38. 
347 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 39. 
348 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. 3. ed. New York: Foundation Press, 2000. v. 1. 

p. 152-153 
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Representantes a competência para julgar a admissibilidade do Impeachment contra 

a autoridade (“sole Power os Impeachment”) e ao Senado a competência exclusiva 

para julgamento (“sole Power to try all Impeachments”), excluindo-se ainda a 

possibilidade de controle jurisdicional, restringindo, portanto, seu manejo apenas no 

âmbito parlamentar. E por fim, que o Impeachment pode ser manejado como 

instrumento de Responsabilidade, inclusive contra autoridade dos demais poderes 

(legislativo e judiciário).  

Não obstante a natureza jurídico-política do instituto no direito americano, 

Tribe349 adverte que não se trata de apear do poder o Presidente por má 

administração, o que seria possível no Sistema Parlamentarista, em relação ao 

primeiro-ministro, através do voto de desconfiança. Porém, inadmissível no Sistema 

Presidencialista, em que a má administração só pode ser revolvida através de eleições 

diretas. Assim, foi opção do constituinte, na Convenção da Filadélfia, não incluir o 

termo “maladministration” como causa ensejadora da deflagração de Impeachment, 

tendo em vista que isso revestiria o legislativo de poder superior ao executivo, tendo, 

inclusive, a prerrogativa de questionar a legitimidade do mandato presidencial de 

forma permanente. 

A expressão “maladministration”, justamente por sua imprecisão e por ser 

muito aberta, foi substituída por “high crimes and misdemeanors” (lesão ao Estado), 

que implicaria, assim como na tradição inglesa, que o Impeachment se convertesse 

em um remédio contra atos de agentes públicos contra o Estado e que estavam além 

do alcance da lei penal. A isso se deve a disjunção do direito penal do Impeachment350.  

2.3.2 Breve Relato da Experiência Norte-Americana 

A experiência norte-americana é premissa para o estudo do 

Impeachment, mesmo que esse país, ao contrário do Brasil e mesmo de outros países 

da América Latina, nunca tenha apeado um Presidente do poder através desse 

instituto. Desde a promulgação da Constituição de 1787, somente 18 agentes públicos 

chegaram a ser denunciados, sendo 13 juízes, 1 senador, 1 ministro e 4 presidentes. 

                                            
349 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law.  v. 1. p. 172 
350 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law.  v. 1. p. 172 
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Sendo que, no caso, nenhum dos Presidentes chegou a ser condenado até o 

momento351.  

2.3.2.1 A Falha do Movimento para o Impeachment de John Tyler 
A primeira tentativa de realização de processo de Impeachment nos 

Estados Unidos foi aquela que buscou remover o presidente John Tyler, baseando-se 

na acusação de abuso do poder de veto presidencial352. Isto se deu porque, segundo 

Sunstein353, o poder de veto presidencial era pouquíssimo usado antes do governo de 

Tyler e, quando da sua eleição, começou a ser utilizado por razões políticas. Tyler 

tinha dificuldades de composição com o Congresso e, sem negociar, passou a abusar 

do veto para barrar a plataforma republicana. 

Assim, após investigação, a Câmara dos Representantes, por maioria, 

entendeu que o abuso na utilização do veto presidencial seria suficiente para 

acusação e iniciou trabalhos com o objetivo de buscar o Impeachment do então 

presidente354. 

Todavia, o movimento perdeu força quando o partido Whig355 deixou de ser 

maioria, ocasião na qual, ainda assim, John Minor Botts proferiu discurso acusando 

Tyler de “corrupção, má-conduta, altos crimes e contravenções”, requerendo a 

“formação de um comitê de investigação baseado em uma longa lista de 

transgressões específicas”. Para tanto, o plenário foi convocado e rejeitou essa 

                                            
351 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. v. 1. p. 157. (Inclui-se aqui Richard Nixon, que 

renunciou antes do processo). 
352 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 83. 
353 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 83. 
354 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 83. 
355 Embora os constituintes do Partido Democrata fossem em grande parte pobres, os defensores do 

Partido Whig eram em sua maioria ricos. A ala radical do Partido Whig consistia de Whigs que se 
opunham à escravidão, e os radicais políticos Whig tendiam a ser mais jovens que os políticos 
conservadores Whig. Em meados da década de 1840, quando as fraturas intrapartidárias se 
aprofundaram, muitos Whigs começaram a apoiar candidatos indicados por terceiros - 
particularmente o Partido Free Soil e o Partido Know-Nothing, um terceiro partido nativista destinado 
a limitar a influência política de imigrantes e católicos romanos, conforme STRICKLAND, James; 
WOODS, Logan. Political Parties and Interest Groups in Michigan. In: KLEMANSKI, John; DULIO, 
David (Ed.). Michigan Government, Politics, and Policy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 
2017. p. 198. Disponível em: <https://sites.lsa.umich.edu/jamesstrickland/wp-
content/uploads/sites/391/2016/05/StricklandWoods_Excerpt_UMP.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2018. 



124 
 

 

proposta por 127-83356.  

Esse caso é emblemático, pois abriu o precedente de que o Congresso não 

poderia destituir o Presidente por divergências partidárias. 

2.3.2.2 O Impeachment de Andrew Johnson 
Na mesma linha da conclusão do Impeachment do Presidente John Tyler, 

desenvolveu-se o processo do Presidente Andrew Johnson. Durante a Guerra da 

Secessão, Johnson, então senador pelo Tennessee, foi escolhido como companheiro 

de chapa de Abraham Lincoln, que pleiteava a reeleição. Com o assassinato de 

Lincoln em 1865, Johnson assumiu a Presidência poucos dias após a rendição dos 

Confederados. Tendo em vista que Johnson defendia ideias um tanto quanto 

divergentes do antecessor, especialmente quanto às políticas públicas de 

reconstrução do sul dos EUA e sobre conferir aos negros o direito de voto (posição 

adotada pelos republicanos radicais), repetiu-se a mesma situação do presidente 

Tyler: a questão se tratava de um presidente com divergências políticas significativas 

em relação ao antecessor e com o partido que dominava o Congresso357. 

Os republicanos radicais iniciaram a investigação e alegaram ao Comitê 

Judiciário da Câmara graves acusações contra o presidente Johnson, como: uso do 

patronato; abuso dos poderes de anistia e indulto e ainda sua suposta (nunca 

comprovada) participação no assassinato de Lincoln. O Comitê acabou por admitir a 

autorização do processo, mas o plenário da Câmara o rejeitou por 108-57358.  

Tratou-se, novamente, de um processo baseado no âmbito político por 

divergências partidárias, que se intensificou no caso da aprovação do “Tenure of Office 

Act”, lei que obrigava o Presidente a solicitar autorização do Senado para destituir 

agentes federais, cuja investidura precisasse de anuência deste último. Nova tensão 

entre o presidente e o congresso se estabeleceu quando o presidente vetou o projeto 

de lei, sendo o veto derrubado no Congresso. Foi o estopim para novo pedido de 

                                            
356 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. Cambridge: Harvard University, 2017, p. 83-

84. 
357 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. v. 1. p. 176-177. 
358 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. v. 1. p. 177. 
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Impeachment do presidente, que acabou absolvido no Senado por apenas um voto359. 

2.3.2.3 O Impeachment de Richard Nixon 
Diferentemente dos casos anteriores, o caso do Presidente Richard Nixon 

se baseou em acusações de crimes graves, previstos constitucionalmente como “high 

crimes and misdemeanors”. O presidente foi alvo de sérias acusações pelo Comitê 

Judiciário do Congresso estadunidense, principalmente por comandar uma entrada 

ilegal nas dependências do Comitê Nacional Democrático “com o objetivo de 

assegurar a inteligência oficial”360. 

O Comitê Judiciário aprovou o rol de investigações por 27-11, que 

provavelmente levaria ao Impeachment do então Presidente. Como outra afronta à lei, 

o Presidente ainda se utilizou de poderes oficiais para buscar esconder esses fatos 

da população361. 

Entretanto, antes de o Impeachment ter seu desfecho, Nixon renunciou ao 

mandato, de modo que sequer a acusação chegou a ser votada na Câmara dos 

Deputados dos Estados Unidos362. 

2.3.2.4 O Impeachment de William Clinton 
O processo contra William Clinton foi instaurado em face de uma 

investigação realizada em 1994, acerca de investimentos imobiliários realizados pelo 

então Presidente e sua esposa. Referida investigação acabou por ser atribuída à 

competência de Kenneth Starr, cuja autoridade se expandiu drasticamente, a ponto 

de contemplar denúncia de assédio sexual realizada por Paula Jones, âmbito no qual 

foi descoberta também a sua relação com uma estagiária da Casa Branca chamada 

Monica Lewinsky363. 

Consoante Sunstein364, “Starr produziu um extenso relatório acerca dessa 

                                            
359 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo, p. 30. 
360 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 93. 
361 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 96. 
362 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 89. 
363 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 100. 
364 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 100. 
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relação”, no qual sustentou que o Presidente Clinton havia cometido atos que 

poderiam dar azo a Impeachment, especificamente as suas tentativas de ocultar o 

caso, inclusive quando negou as acusações em depoimento, o que lhe rendeu a 

acusação de perjúrio e obstrução da justiça. 

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou a favor do 

Impeachment por 221-212. No Senado, contudo, Clinton foi absolvido365. 

Pode-se perceber que, se nos processos de Impeachment dos presidentes 

Tyler e Johnson o componente preponderante é o político (falta de coalizão dos 

referidos presidentes com os partidos de maior expressão no Congresso), os 

processos dos presidentes Nixon e Clinton apresentam, além do componente político, 

marcadamente também o aspecto criminal. 

2.3.3 O Impeachment na Constituição dos Estados Unidos da América 

Tribe e Matz366 iniciam sua incursão acerca do Impeachment nos Estados 

Unidos da América com o seguinte questionamento: “por que os Framers se 

incomodaram em incluir um padrão como ‘altos crimes e contravenções’” (high crimes 

and misdemeanors)? Tendo em vista ser a expressão tão vaga e de difícil precisão? 

A escolha de um padrão para caracterizar a possibilidade de responsabilidade 

presidencial (Impeachment) importa em fazer escolhas delicadas. Em qualquer caso, 

a preocupação subjacente a essa escolha sempre será qual padrão pode ser aceito 

ou não para se desfazer ou desqualificar o resultado de uma eleição367. 

Não obstante, as razões pelas quais se adota um padrão flexível para 

caracterizar a responsabilidade política num sistema presidencialista se justificam, 

pois seria impossível prever todos os atos passíveis de Impeachment – especialmente 

em se considerando que esse instituto não se aplica apenas a presidentes da 

república, mas a vários outros agentes públicos dos demais poderes institucionais. E 

mesmo se a criação de tal lista fosse de alguma forma possível, não seria desejável 

                                            
365 SUNSTEIN, Cass. Impeachment: A Citizen’s Guide. p. 103. 
366 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. E-Book. 

ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 
367 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. E-Book. 

ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 



127 
 

 

escrever uma constituição desse modo. Citando explicação proferida pelo Chief 

Justice John Marshall em 1819, Tribe e Matz368 apontam que uma Constituição bem 

escrita não pode ter a prolixidade de um código legal.  

Na prática, a abordagem americana ao precisar como passíveis de 

Impeachment atos que caracterizam "altos crimes e contravenções" (high crimes and 

misdemeanors) e crimes federais como traição (treason) e suborno (bribery) não foi 

uma escolha vazia e acabou por dar forma ao processo de impeachment com caráter, 

essencialmente, político369.  

Dispõe a Constituição dos Estados Unidos da América: 

Seção 2. [...] A Câmara dos Representantes elegerá o seu Presidente 
e demais membros da Mesa e exercerá, com exclusividade, o poder 
de indiciar por crime de responsabilidade (Impeachment). 
 
[…] 
 
Seção 3. […] Só o Senado poderá julgar os crimes de 
responsabilidade (Impeachment)370. 
 

O presidente não desempenha papel algum, exceto como suspeito ou réu. 

O vice-presidente, por sua vez, está impedido de ocupar o cargo habitual de 

Presidente do Senado quando o presidente foi acusado371. O Chief Justice toma o 

lugar do vice-presidente dos Estados Unidos como presidente do Senado em um 

processo de Impeachment presidencial - embora por causa do poder exclusivo do 

Senado, qualquer decisão do presidente da Suprema Corte possa ser anulada por 

maioria de votos372. O presidente só será condenado pela votação expressiva de dois 

                                            
368 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. E-Book. 

ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 
369 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. E-Book. 

ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 
370 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição (1787). A Constituição dos Estados Unidos da 

América. Disponível em: <https://constitutioncenter.org/media/files/Port-Constitution 8-19.pdf>. 
Acesso em: 31 dez. 2017. 

371 “Seção 3. [...] O vice-presidente dos Estados Unidos presidirá o Senado, mas não poderá votar, 
senão em caso de empate. O Senado escolherá os demais membros da Mesa e também um 
Presidente pro-tempore, na ausência do Vice-Presidente, ou quando este assumir o cargo de 
Presidente dos Estados Unidos”, conforme ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição 
(1787). A Constituição dos Estados Unidos da América. 

372 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. New York: 
Basic Books, 2018. E-Book. ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 
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terços do Senado. 

O Congresso, portanto, tem a primeira e a última palavra em se tratando 

do processo de Impeachment. Inclusive para, no caso concreto, delimitar o alcance 

da expressão “high crimes and misdemeanors” que configura o “crime de 

responsabilidade, como designado no Brasil. Nesse contexto, e diferentemente da 

imparcialidade exigida nas cortes jurídicas, os congressitas realizam um juízo político, 

pragmático e não formalista: o Impeachment será sopesado considerando-se os 

riscos, consequências e alternativas tendo em vista a realidade política373. 

Esse debate entre a postura pragmática/formalista dos congressitas norte-

americanos na análise do processo de Impeachment voltou à tona por ocasião do 

julgamento do presidente Clinton. Para Gerhardt374, o objetivo principal dos 

constituintes participantes da Convenção de Filadélfia, ao estabelecer a estrutura 

constitucional do Impeachment estadunidense, foi conferir a autoridade para decidir 

de forma pragmática.  

De fato, os membros do Congresso decidem quase tudo de forma 
pragmática, e as decisões sobre Impeachment e remoção não são 
exceção. A aquisição de autoridade de Impeachment em ramos 
políticos implica, necessariamente, a discrição em levar vários fatores, 
incluindo possíveis consequências, em consideração no exercício de 
tal autoridade375. 
 

De acordo com o autor, a conduta narrada na Constituição norte-americana 

como passível de embasar Impeachment é de difícil definição: altos crimes e 

contravenções (high crimes and misdemeanors), o que “convida os tomadores de 

decisão a confiarem em seus próprios valores pessoais ou preferências políticas na 

interpretação”376. Inclusive, foi o que aconteceu no julgamento do Presidente Clinton, 

em que se realizou uma análise pragmática, e não formalista (critério rígido de 

                                            
373 TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua. To End a Presidency: The Power of Impeachment. New York: 

Basic Books, 2018. E-Book. ISBN-13: 978-1-5416-4487-8. 
374 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 

Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. Disponível em: 
<http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1890&context=facpubs>. Acesso em: 11 
fev. 2018. 

375 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 
Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. 

376 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 
Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. 
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violação à lei penal ou ao Estado), acerca da magnitude do dano causado à 

Constituição e à sociedade. 

Outro fator relevante ao Impeachment presente na Constituição dos 

Estados Unidos são as consequências da condenação, bem como na natureza do 

Impeachment em si. Segundo Gerhardt377, a falta de possibilidade de se exercer, 

sobre o Impeachment, o judicial review, pode levar a crer que o Impeachment se dá 

por alvedrio exclusivo da maioria parlamentar presente no Congresso em uma 

determinada legislatura. Todavia, o autor rejeita veementemente esta visão, sob o 

argumento de que, tendo em vista a exigência constitucional de uma “supermaioria” 

para que se possa ser definida a remoção de um Presidente da República do seu 

cargo, adicionada à impossibilidade de revisão por outros poderes caso algum 

equívoco seja cometido, os parlamentares americanos são altamente cautelosos ao 

promover processos de Impeachment378. 

Não obstante, Gerhardt379 admite que a ausência de judicial review acaba 

por resultar na situação de os parlamentares americanos estarem menos 

preocupados com a análise essencialmente jurídica do trâmite desse tipo de processo 

do que com a “necessidade de determinar uma escala na qual os membros do 

Congresso poderiam concordar que a má conduta do Presidente poderia ser 

legitimamente medida”. 

A natureza jurídico-política do Impeachment será objeto de maior imersão 

teórica no Capítulo 3 da presente Tese. 

2.4 O IMPEACHMENT NA AMÉRICA LATINA  

Como já mencionado anteriormente, a experiência constitucional da 

América Latina sofreu grande influência da Norte-Americana. Mesmo no Brasil, em 

que, inicialmente e por razões históricas, se adotou o regime monárquico, 

posteriormente esse passou à forma de governo republicana e adotou o Sistema 

                                            
377 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 

Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. 
378 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 

Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. 
379 GERHARDT, Michael. The Special Constitutional Structure of the Federal Impeachment Process. 

Law and Contemporary Problems, Durham, v. 63, p. 245-256, 2000. 
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Presidencialista, com seus típicos instrumentos de responsabilização política. 

Embora, na América Latina, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos da 

América, a natureza jurídica de tal Responsabilidade (penal, política, mista) ainda é 

controversa380. 

Na América Latina, especialmente na década de 90, desencadeou-se uma 

série de acusações e processos de impedimento sem precedentes, sendo no Brasil, 

com o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, que se deu o primeiro caso em que 

um processo de impedimento se realizou em todos os seus trâmites (da acusação ao 

julgamento e condenação). Em regimes de democracia tardia, como ocorre nos países 

latino-americanos, pode-se dizer que eleições diretas não necessariamente dão 

legitimidade consistente aos mandatos presidenciais. 

Nesse sentido, Hochstetler381 adverte que, entre os anos de 1980 e 2000, 

dos presidentes latino-americanos eleitos pelo voto popular, 40% sofreram acusações 

e tiveram seus mandatos contestados, sendo que 23% não terminaram o respectivo 

mandato. Não obstante, em todos esses casos de interrupção de mandato foram 

novos presidentes civis que assumiram a chefia do poder executivo, o que demonstra, 

de maneira significativa, que esses casos representam mudanças dentro do regime 

(transição de um governo civil para outro), mas, em nenhuma hipótese, rupturas de 

regime, no sentido de golpes382, em que militares ou grupos não democráticos 

participassem desses procedimentos direta ou indiretamente.  

Dentre os motivos mais frequentes que ensejaram acusações e 

                                            
380 A natureza jurídica do Impeachment será melhor explanada no capítulo 3 desta Tese. 
381 HOCHSTETLER, Kathryn. Repensando o presidencialismo: contestações e quedas de presidentes 

na América do Sul. Lua Nova, São Paulo, n. 72, p. 09-46, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 

382 Golpes de estado são ações atrevidas e extraordinárias que as autoridades são obrigadas a realizar 
em negociações difíceis e desesperadas, contra o direito comum, sem sequer manter qualquer 
procedimento ou formalidade de justiça, arriscando o interesse particular pelo bem público. Confome, 
NAUDÉ, Gabriel. Consideraciones políticas sobre los golpes de estado. Trad. Juan Carlos Rey. 
Instituto de Estudos Políticos Universidade Central de Venezuela. Venezuela, 1964. [título original: 
Considérations politiques sur les coups d’Etat, 1639], p. 112. Nas palavras do autor: “Finalmente, lo 
último que hemos dicho que debe ser considerado en política son los golpes de Estado, que pueden 
ir bajo la misma definición que hemos dado ya de las máximas y de la rázon de Estado ut sint 
excessum iuris communis propter bonum commune, o para extendernos um poco más em francês, 
acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar em los negocios 
difíciles y como desesperados, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimento 
ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público”. 
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instaurações de processos de impedimento contra os Presidentes Latino Americanos, 

três são mais evidentes, inclusive pela peculiaridade do Presidencialismo Latino-

Americanos, quais sejam: a insatisfação da sociedade civil com as políticas 

econômicas e seus resultados; acusações de corrupção vinculadas à figura do próprio 

presidente ou a seus subordinados diretos e presidentes que contavam com minoria 

representativa no Congresso383. 

Pérez Liñán384 questiona se advento de múltiplos processos de 

impedimento e crises políticas na América Latina representam uma mudança de 

padrão nas democracias latino-americanas ou se seriam equivalentes aos golpes 

militares que esses países já enfrentaram. O autor perquire, portanto, se existe uma 

mudança nas relações entre executivo e legislativo nesses países, tendo em vista 

tratar-se o Impeachment de evento raro em Sistemas Presidencialistas, o que 

representa, inclusive, uma mudança de padrão na estabilidade (ou melhor 

instabilidade) das instituições políticas latino-americanas em contraste com as 

décadas anteriores: presidentes continuam caindo, mas o regime democrático se 

mantém. 

Com as duras lições políticas apreendidas durante os golpes militares que 

ocorreram entres os anos 60 e 70, bem como com o papel importante que organismos 

internacionais de proteção de direitos humanos representam, as elites civis não 

podem mais recorrer a golpes de Estado para destituírem presidentes de seus 

mandatos. Nesse contexto, o Impeachment emerge como instrumento ideal para tanto 

sem que a ordem constitucional seja comprometida385. 

2.5 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

Para Hirschl386, “nas últimas décadas, o mundo testemunhou uma profunda 

                                            
383 HOCHSTETLER, Kathryn. Repensando o presidencialismo: contestações e quedas de presidentes 

na América do Sul. Lua Nova, São Paulo, n. 72, p. 09-46, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 

384 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423. 

385 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423. 

386 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
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transferência de poder de instituições representativas para tribunais, tanto 

domésticos, quanto supranacionais”, sendo que uma das principais manifestações 

dessa tendência tem sido a judicialização da política: “o recurso cada vez maior a 

tribunais e a meios judiciais para o enfrentamento de importantes dilemas morais, 

questões de política pública e controvérsias políticas”. 

Com recém-adquiridos mecanismos de controle de 
constitucionalidade, tribunais superiores ao redor do mundo têm sido 
frequentemente chamados a resolver uma série de problemas — da 
extensão das liberdades de culto religioso e de expressão, dos direitos 
à igualdade e à privacidade e da liberdade de reprodução, a políticas 
públicas relacionadas à justiça criminal, à propriedade, ao comércio, à 
educação, à imigração, ao trabalho e à proteção ambiental. Manchetes 
sensacionalistas sobre decisões judiciais importantes a respeito de 
temas controversos — casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
limites para o financiamento de campanhas e ações afirmativas, para 
dar apenas alguns exemplos — tornaram-se fenômeno comum387. 
 

Todavia, explica o autor que não apenas as demandas por políticas 

públicas terminam por encontrar guarida no desempenho dos tribunais. Deflagrada a 

crise de representatividade que perpassa o poder executivo e o poder legislativo, tanto 

em democracias mais consolidadas quanto nas emergentes, questões políticas que 

influem diretamente no exercício do poder acabaram transferidas para os tribunais388, 

que encaparam o desafio como espécie de reguladores políticos. Nesse sentido, o 

autor destaca: 

Lembremo-nos de episódios como o resultado das eleições 
presidenciais de 2000 nos Estados Unidos, a nova ordem 
constitucional na África do Sul, o lugar da Alemanha na União 
Europeia, a guerra na Chechênia, a política econômica na Argentina, 
o regime de bem-estar social na Hungria, o golpe de Estado militar 
liderado por Pervez Musharraf no Paquistão, dilemas de justiça 
transicional na América Latina pós-autoritária e na Europa pós-
comunista, a natureza secular do sistema político turco, a definição 
fundamental de Israel como um “Estado judeu e democrático”, ou o 
futuro político de Quebec e da federação canadense: todos esses e 
muitos outros problemas políticos altamente controversos foram 

                                            
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/7533/6027>. Acesso em: 24 jun. 2018. 

387 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getulio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

388 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getulio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 
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articulados como problemas constitucionais389. 
 

Transfere-se, assim, aos tribunais a responsabilidade pela tomada de 

decisões que envolvem mais do que a demarcação das fronteiras entre os órgãos do 

Estado e a decisão dos conflitos entre este os direitos individuais, mas também os 

desacordos políticos, inclusive, a legitimidade de regimes. Na visão do 

constitucionalista, “isso tem sido acompanhado pela suposição de que os tribunais — 

e não os políticos, nem a própria população — seriam os fóruns apropriados para a 

tomada dessas cruciais decisões”  

2.5.1  Judicialização da megapolítica 

Para o tema objeto da presente tese, dentre as demais facetas da 

judicialização da política, a que interessa é aquela que Hirschl390 denomina de 

judicialização da “megapolítica: controvérsias políticas centrais que definem (e muitas 

vezes dividem) comunidades inteiras”. Envolve, portanto, a judicialização de 

processos eleitorais, a possibilidade de rever e desconstituir as prerrogativas dos 

poderes executivo e legislativo e até a supervisão do planejamento 

macroeconômico391. 

Paradoxalmente, prossegue Hirschl392 ao alertar que compete ao poder 

judiciário apenas a análise/revisão de aspectos procedimentais/formais acerca do 

processo democrático, e não a tomada de decisões acerca da legitimidade de um 

regime político, de um mandato legitimado pela soberania popular, que seriam 

problemas de ordem eminentemente política e não jurídica. Destarte, como tais, 

referidas questões deveriam ser contempladas e decididas “pela própria população, 

                                            
389 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

390 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

391 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

392 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 
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por meio de seus representantes eleitos e politicamente responsabilizáveis”393. 

Nesse sentido, pontua: 

Judicialização desse tipo coloca os tribunais na posição de decidir 
sobre alguma das mais centrais questões políticas que uma nação 
pode enfrentar, mesmo que a Constituição não faça nenhuma 
referência a esses problemas, e apesar de se reconhecer os óbvios 
riscos políticos envolvidos em decisões desse tipo. São precisamente 
essas situações de judicialização de questões que combinam 
altíssimos riscos políticos com instruções constitucionais escassas ou 
impertinentes que tornam mais questionáveis as credenciais 
democráticas do controle judicial de constitucionalidade. Isso ocorre 
porque não está nada claro o que tornaria os tribunais o fórum mais 
apropriado para resolver esses dilemas puramente políticos394. 
 

O autor traça um panorama das intervenções do judiciário na política pura 

(processos eleitorais, propaganda eleitoral, financiamento de campanhas), conhecido 

como o “direito de democracia” e, no que tange especificamente à judicialização de 

processos de Impeachment, Hirschl395 pontua que “apenas na última década, tribunais 

constitucionais em mais de 25 países foram chamados para determinar o futuro de 

líderes políticos importantes por meio de processos de Impeachment ou de 

desqualificação”396. 

                                            
393 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. Grifou-se. 

394 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

395 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

396 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. Nesse sentido, demonstra o autor: 
“Enquanto a Corte Constitucional Russa, por exemplo, impôs um limite constitucional à tentativa de 
terceiro mandato do presidente Boris Yeltsin, a Suprema Corte colombiana aprovou recentemente a 
constitucionalidade de uma emenda que removeu da Constituição a proibição de reeleição de oficiais 
governamentais, permitindo assim ao presidente Álvaro Uribe se candidatar e ser reeleito para um 
segundo mandato. Tribunais também se tornaram as últimas instâncias decisórias em disputas sobre 
resultados eleitorais nacionais — por exemplo, no Zimbábue (2002),  em Taiwan (2004), na Ucrânia 
(2004)  e na Itália (2006), onde a Suprema Corte italiana aprovou uma vitória por menos de 25 mil 
votos do líder de centro-esquerda Romano Prodi sobre o direitista Silvio Berlusconi em uma das 
eleições mais disputadas daquele país. Mais recentemente, uma série de recursos e contrarrecursos 
eleitorais culminou na rejeição, pelo Tribunal Federal Eleitoral do México, da acusação de fraude nas 
eleições presidenciais de julho de 2006, feita pelo candidato esquerdista Andes Manuel Lopez 
Obrador. A decisão garantiu formalmente a presidência de 2006 a 2012 ao candidato de direita Felipe 
Calderón, após uma vi- tória eleitoral por uma margem de menos de 0,6%. Até mesmo as exóticas 
nações insulares de Madagascar e Trinidad e Tobago tiveram o destino de suas eleições determinado 
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O autor também ressalta a questão atinente à rejeição, pela Corte 

Constitucional da Coreia do Sul, do Impeachment do presidente Roh Moo-hyun397. 

[...] a rejeição, pela Corte Constitucional da Coreia do Sul, do 
Impeachment do presidente Roh Moo-hyun realizado pela Assembleia 
Nacional do país, em 2004 — a primeira vez na história do 
constitucionalismo moderno em que um presidente foi reconduzido ao 
cargo por um órgão judicial após um órgão legislativo ter determinado 
o seu Impeachment398. 
 

Em artigo comparando o processo de impedimento na Coréia do Sul e Nos 

Estados Unidos, ao analisar especificamente o caso do Presidente Roh Moo-hyun, 

Youngjae Lee constatou, inicialmente, que nos dois governos o procedimento é 

organizado de maneira distinta um do outro, com diferenças estruturais nas duas 

constituições. Por um lado, a Constituição coreana explicitamente confere ao Tribunal 

Constitucional jurisdição sobre questões de Impeachment, sendo que a Constituição 

Americana não o faz. A Assembleia Nacional é uma legislatura unicameral; sendo que 

o sistema americano contempla o Impeachment na Câmara dos Representantes e o 

julgamento no Senado. Dessa forma, nesse caso específico (e com previsão 

constitucional) o Tribunal (composto de juízes nomeados) atuou como um árbitro entre 

os legisladores e um presidente eleitos399. 

                                            
por tribunais.  Claramente, a disputa judicial pela presidência norte-americana em Bush v. Gore não 
foi apenas um momento idiossincrático na história recente da política constitucional comparada”. 

397 O governo de Roh sempre foi precário, devido a um sistema eleitoral que separa as eleições 
presidenciais das eleições parlamentares. Ele tentou forçar sua agenda de reformas políticas, 
campanhas anticorrupção e proteção dos trabalhadores por meio de uma assembleia nacional 
dominada pela direita. Seu destino foi selado quando o Partido Democrático do Milênio, em cuja 
passagem ele havia sido eleito, dividiu-se quanto a apoiá-lo. Seus seguidores obstinados formaram 
o partido Uri, mas contavam com menos de um quinto de todos os membros da assembleia, conforme 
THE TELEGRAPH (Reino Unido). South Korea's leader impeached over gaffe. 2004. Disponível 
em: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/1456764/South-Koreas-leader-
impeached-over-gaffe.html>. Acesso em: 10 set. 2018. 

398 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, 13 mar. 2013. Quadrimestral. Fundação 
Getúlio Vargas. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v251.2009.7533. 

399LEE, Youngjae. Law, Politics, and Impeachment: The Impeachment of Roh Moo-hyun from a 
Comparative Constitutional Perspective. American Journal of Comparative Law, Nova York, v. 1, 
n. 1, p.403-432, jan. 2005. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/448>. 
Acesso em: 15 ago. 2018. A corte sul-coreana tem tem jurisdição sobre cinco áreas: 1) revisão da 
constitucionalidade dos estatutos, 2) impedimentos, 3) dissolução de partidos políticos, 4) disputas 
jurisdicionais entre órgãos governamentais e 5) petições constitucionais. Sendo que, nesse caso 
específico, apesar de ter a Corte ter reconhecido que o Presidente Roh violou a lei em três instâncias 
(não manter a neutralidade peculiar aos funcionários públicos ao defender o partido Uri; contestar a 
validade da lei eleitoral ao propor um referendo nacional sem base constitucional) a Corte decidiu 
que nenhuma dessas violações era séria o suficiente para justificar sua remoção do cargo. 
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Especificamente no Brasil, Streck400 exemplifica um rol de “julgamentos 

políticos” que decorrem deste cenário exposto por Hirschl, em que também se 

caracteriza a judicialização da política: 

- o “partido” das nações indígenas foi até o STF e teve suas demandas 
atendidas; 
- o “partido” das cotas queria legitimar as cotas, e deu certo; 
- o “partido” das uniões homoafetivas” queria que o STF dissesse que 
união estável era equiparável a casamento, e obteve êxito; 
- o “partido” das causas feministas, entre outras coisas, buscou retirar 
da mulher vitimada por maus tratos a titularidade da representação, e 
igualmente se saiu bem; 
- o “partido” das questões ligadas aos embriões e célula-tronco, idem; 
- o “partido” dos governadores (questões envolvendo guerra fiscal etc.) 
bateu às portas do STF uma infinidade de vezes; 
- o “partido” das reivindicações de prestação de saúde via 
judicialização também alcançou seu desiderato; 
- o “partido” da moralização das eleições foi pressionar para que o STF 
considerasse constitucional a Lei da Ficha Limpa; 
- até mesmo o “partido” do parlamento saiu-se bem, pois, mesmo sem 
obedecer à Constituição, conseguiu validar quase 500 medidas 
provisórias graças a uma modulação de efeitos concedida pelo STF. 

 

Tradicionalmente, o que se confirma nos textos constitucionais de países 

democráticos, a tendência é garantir a independência no exercício da função dos 

poderes – essência de um Estado de Direito. No entanto, para que essa tendência se 

cumpra, não se pode conceber que a administração pública e o poder legislativo 

tenham sua atuação desvinculadas dos limites do cumprimento da ordem normativa. 

Em que medida o poder judiciário atua, bem como quais são os limites dessa atuação, 

especialmente em processos políticos, é ainda de difícil precisão. Essa análise se faz 

importante tendo em vista a atuação peculiar do poder judiciário nos casos de 

Impeachment que ocorreram no Brasil, como se verá na sequência. 

Realizadas estas considerações iniciais acerca de como o fenômeno da 

Judicialização da megapolítica acarreta a intervenção do Poder Judiciário em 

questões que, naturalmente, deveriam ter suas decisões tomadas em âmbito 

puramente representativo, tais como o próprio processo de Impeachment, cumpre 

                                            
400 STRECK, Lenio Luiz. Os Dilemas da Representação Política: O Estado Constitucional entre a 

Democracia e o Presidencialismo de Coalizão. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro, 
n. 44, jun. 2014. p. 83-101. Disponível em: 
<http://direitoestadosociedade.jur.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=281&sid=26>. Acesso 
em: 7 ago. 2015. 
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agora delinear a forma como o Ordenamento Jurídico brasileiro estrutura legal e 

juridicamente o Processo de Impedimento de acordo com a Constituição da República 

de 1988 e (não) autoriza a transferência do julgamento final de mérito do Congresso 

nacional para o Supremo Tribunal Federal. 

No próximo Capítulo serão apontadas as características essenciais do 

instituto do Impeachment, sua natureza jurídica, seu conceito e como ocorre a 

intervenção do Poder Judiciário neste procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3  

O PROCESSO DE IMPEDIMENTO NO BRASIL 

3.1 O INSTITUTO DO IMPEACHMENT NO ORDENAMENTO JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: CONCEITO, HISTÓRICO E NATUREZA 
JURÍDICA 

3.1.1 Histórico do Impeachment no Ordenamento Jurídico-Constitucional 
brasileiro 

O instituto do Impeachment apareceu pela primeira vez no ordenamento 

jurídico brasileiro com a Constituição Imperial de 1824401, com forte inspiração no 

modelo britânico. Entretanto, somente na Constituição Republicana de 1891 que o 

instituto foi adotado – nesse momento na sua versão norte-americana, como 

mecanismo constitucional de responsabilização presidencial e que inspirou todas as 

constituições posteriores.  

Segundo Brossard402, a formulação da Constituição Imperial foi marcada 

pela influência dos ideias da Revolução Francesa e do constitucionalismo403. Se é 

certo que vigora a irresponsabilidade do Monarca (na monarquia tradicional o 

Imperador é tido como inviolável e sagrado), o mesmo não ocorre em relação aos 

Ministros de Estado, conforme o autor: 

‘a pessoa do Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito a 
responsabilidade alguma’ [...]. Mas os Ministros de Estado, pelos quais 
o Imperador exercita o Poder Executivo, são responsáveis ‘por traição, 
por peita, suborno ou concussão, por abuso do poder, pela falta de 
observância da lei, pelo que obrarem contra a liberdade, segurança ou 
propriedade dos cidadãos, e por qualquer dissipação dos bens 

                                            
401 No período do Império, o Constituição previa o Impeachment como mecanismo de responsabilização 

dos Ministros de Estado. Tal mecanismo estava previsto tanto na Constituição (arts. 133 e 134) e 
regulamentado pela Lei de 15 de outubro de 1827. 

402 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 18-19. 

403 Constitucionalismo nesse ponto entendido como sendo o Sistema Político dotado dos seguintes 
aspectos: (a) a garantia dos direitos fundamentais; (b) a divisão do poder; (c) o Estado de Direito; e, 
(d) a Democracia, que deve marcar a fonte da governança, a divisão do poder, os seus limites, 
assegurando os direitos e dificultando os abusos, incluindo o Estado de direito o seu modo de ação, 
procedimento este quanto ao qual se deve ter presente que é condição experimentada e comprovada 
de uma ação governamental disciplinada, conforme FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 60-61. 
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públicos’ [...]404. 

A preocupação em disciplinar a responsabilidade política, nesse primeiro 

momento, teve inspiração no modelo parlamentarista, sendo que a previsão do 

Impeachment na Constituição Imperial seguiu o modelo britânico. Dessa forma, 

menciona Brossard405 que  o poder de acusação dos secretários e conselheiros de 

Estado competia à Câmara dos Deputados, sendo que a competência para 

julgamento seria exclusiva do Senado.  

De acordo com a Constituição Imperial de 1824, arts. 133 e 134406, os 

ministros de Estado seriam responsabilizados “por traição, peita, suborno ou 

concussão, abuso do poder, falta de observância da lei, ações contrárias à liberdade, 

segurança ou propriedade dos cidadãos e por qualquer dissipação dos bens públicos”. 

A Lei de 15 de outubro de 1827 regulamentava tais dispositivos constitucionais ao 

especificar as ações de cada infração e prevendo a sanção respectiva, que poderia 

ser morte natural, perda da confiança da nação, inabilitação perpétua para ocupar 

empregos de confiança, prisão, multa, remoção para fora da corte até reparação do 

dano407. 

Diferentemente do que ocorreu na Constituição Imperial, o modelo de 

responsabilidade política adotado pela Constituição Republicana foi diretamente 

influenciado pelo constitucionalismo norte-americano408. Destaca-se que as principais 

alterações que influíram na revisão do mecanismo de responsabilidade 

governamental foram: de monarquia passou a república, de estado unitário para 

federação e de Parlamentarista409 a Presidencialista. Inicialmente o Impeachment 

                                            
404 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 19. 
405 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 19. 
406 BRAZIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. 

Rio de Janeiro, RJ. 
407 BRAZIL. Lei 15 de outubro de 1827. 1827. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38389-15-outubro-1827-566674-
publicacaooriginal-90212-pl.html>. Acesso em: 14 jan. 2019. 

408 Destaca-se que até o nome oficial do Estado brasileiro foi alterado para “República dos Estados 
Unidos do Brasil”. Conforme, BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de Janeiro, DF. 

409 Ao menos assim se pode dizer formalmente. 
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ainda aparece limitado a algumas autoridades, quais sejam: o Presidente da 

República, os ministros de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acerca 

do procedimento, expõe Ferreira410: 

A Câmara acusava e o Senado julgava; com a decretação da 
procedência da acusação pela Câmara, ficava o Presidente ou o 
ministro de Estado suspenso de suas funções. O congresso votou 
duas leis que regulavam a matéria, ambas em 1892, mas o Presidente 
Deodoro da Fonseca vetou os projetos correspondentes, dizendo que 
eram inconstitucionais. O congresso reagiu e rejeitou os vetos: daí a 
Lei n. 27, de 7-1-1892, e a Lei n. 30, de 8-1-1892. Antes o Presidente 
Deodoro da Fonseca retrucou o voto do Congresso contra o veto, 
dissolvendo as Câmaras, inspirado nos precedentes parlamentaristas; 
mas a rebelião surgida fê-lo renunciar. O novo Presidente Floriano 
Peixoto aceitou sua constitucionalidade e as promulgou411-412-413. 

Durante a primeira República, diversos pedidos de Impeachment foram 

apresentados contra o Presidente Floriano Peixoto (1893), bem como contra os 

Presidentes Campos Sales (1901 e 1902) e Hermes da Fonseca. Sendo que todos os 

intentos foram rejeitados na Câmara dos Deputados414. 

Por sua vez, a Constituição da República de 1934 estabeleceu um 

mecanismo complexo de responsabilização política. O Impeachment seria manejado 

por um tribunal especial misto, pois, entre os nove juízes, três seriam senadores, três 

deputados e três ministros da Corte Suprema, sob a presidência da Suprema Corte 

                                            
410 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. v. 3. p. 600. 
411 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. v. 3. p. 600-601. 
412 Em retaliação, o Presidente da República decreta o estado de sítio e dissolve o Congresso Nacional 

no dia 3 de novembro de 1891, direcionando o governo rumo a um regime ditatorial. Mas o presidente 
não pode usar por muito tempo os poderes discricionários que se atribuiu. A resistência às medidas 
de Deodoro se faz sentir tanto nos meios parlamentares como na alta hierarquia militar. Alguns dias 
depois, ocorre uma violenta reação contra a dissolução do Congresso Nacional, encabeçada pelos 
parlamentares, com apoio do povo, e integrada pelos nomes mais expressivos da época e pela 
Armada. Com o apoio dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, dá-se início a 
uma revolta na baía da Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro fica em clima de guerra civil. Frente 
à ameaça do almirante Custódio de Melo, de bombardear a Capital da República, o marechal Manoel 
Deodoro da Fonseca reúne o Ministério no dia 23 e apresenta sua renúncia, conforme BRASIL. 
Câmara dos Deputados. Congresso Nacional. A História da Câmara dos Deputados: A 1ª 
República. 2009. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-
camara/conheca/historia/historia/a1republica.html>. Acesso em: 30 mar. 2018. 

413 No Brasil, as Leis n. 27 e 30, de 1892, regulamentadoras dos crimes de responsabilidade cometidos 
pelo Presidente da República, previam a aplicação somente da pena de perda do cargo, podendo 
esta ser agravada com a pena inabilitação para exercer qualquer outro cargo (art. 33, § 3º, da 
Constituição da República de 1891; art. 2º da Lei n. 30, de 1892), dando à pena de inabilitação o 
caráter de pena acessória (Lei n. 27, de 1892, arts. 23 e 24), conforme MORAES, Alexandre 
de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 73. 

414 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. v. 3. p. 601. 
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responsável pela decisão final415. Mantida, igualmente, a competência da Corte 

Suprema para o julgamento dos crimes comuns. Não obstante a pena prevista era a 

da perda do cargo e inabilitação política por prazo determinado. A Constituição de 

1934 teve forte influência das constituições mexicana e de Weimar (Alemanha), que 

inaugurou no Brasil o advento do constitucionalismo social. Nesse sentido foram 

acrescidos outros crimes de responsabilidade: que atentassem contra os direitos 

sociais e o descumprimento de decisões judiciais416. 

O Impeachment, na Constituição da República de 1937, foi novamente 

reformulado, tendo em vista a considerável alteração no Poder Legislativo. A carta, 

outorgada por Getúlio Vargas, fechou o Congresso Nacional, extinguiu o Senado 

Federal e criou o Conselho Federal417 em seu lugar. Apesar de seu caráter autoritário, 

nos artigos 85, 86, 87 e 40418 foram previstos os crimes de responsabilidade do 

Presidente da República, bem como o respectivo procedimento. No entanto, o elenco 

dos crimes passíveis de responsabilização política foi restringido em relação à 

constituição anterior, sendo que foram suprimidos os crimes que atentavam contra os 

direitos individuais, a segurança interna e as leis orçamentárias419. E pela primeira vez 

                                            
415 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: Arts. 54 a 91. v. 3. p. 601. 
416 BORJA, Sérgio. Impeachment. Porto Alegre: Ortiz, 1992. p. 26. E ainda: BRASIL. BRASIL. 

Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. 
Rio de Janeiro, RJ. 

417  Art 40 - A Câmara dos Deputados e o Conselho Federal funcionarão separadamente, e, quando 
não se resolver o contrário, por maioria de votos, em sessões públicas. Em uma e outra Câmara as 
deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. 
BRASIL. Constituição (1937).  Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 
1937. Rio de Janeiro, RJ. 

418  Art 85 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República definidos em lei, que 
atentarem contra: 

        a) a existência da União;  
        b) a Constituição;  
        c) o livre exercício dos Poderes políticos;  
        d) a probidade administrativa e a guarda e emprego dos dinheiros público;  
        e) a execução das decisões judiciárias.  
        Art 86 - O Presidente da República será submetido a processo e julgamento perante o Conselho 

Federal, depois de declarada por dois terços de votos da Câmara dos Deputados a procedência da 
acusação. 

        § 1º - O Conselho Federal só poderá aplicar a pena de perda de cargo, com inabilitação até o 
máximo de cinco anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo das ações cíveis e 
criminais cabíveis na espécie.  

        § 2º - Uma lei especial definirá os crimes de responsabilidade do Presidente da República e 
regulará a acusação, o processo e o julgamento. 

BRASIL. Constituição (1937).  Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937. 
Rio de Janeiro, RJ. 

419 BORJA, Sérgio. Impeachment. p. 26. 
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foi estipulada a irresponsabilidade presidencial por atos estranhos ao exercício de 

suas funções420.  

Superado o período ditatorial do Estado Novo, a Constituição da República 

de 1946 trouxe uma configuração do mecanismo de responsabilidade presidencial 

bastante parecida com o modelo hoje vigente. O Impeachment foi previsto nos arts. 

88421 e 89 do seu contexto. Com o reestabelecimento do Senado Federal, este passou 

a ter competência para julgar o Presidente por crime de responsabilidade, após 

autorização da Câmara dos Deputados por maioria absoluta. A responsabilidade 

presidencial por crimes comuns foi reestabelecida, sendo o Supremo Tribunal Federal 

o órgão competente para o julgamento. Nesse período foi editada a Lei 1.079/50, que 

passou a regular o procedimento constitucional.  

Na mesma linha da Constituição de 1937, a Constituição de 1967 foi 

outorgada na vigência da ditadura militar, pós golpe de 64 e, da mesma forma, previu 

mecanismo de responsabilização presidencial. Na constituição de 1967, porém, o 

Impeachment foi previsto nos mesmos moldes da Constituição de 1946: juízo de 

admissibilidade pela Câmara dos Deputados (com quórum maior: 2/3) e julgamento 

pelo STF nos crimes comuns e pelo Senado nos crimes de responsabilidade422. Sendo 

que a definição dos crimes é quase idêntica à vigente atualmente. 

Desse breve relato, é possível verificar que todas as constituições 

brasileiras republicanas, mesmo as outorgadas em períodos autoritários (Estado Novo 

e ditadura militar) previram o Impeachment como mecanismo de responsabilização 

presidencial. Porém, é importante destacar que, não obstante, a previsão 

constitucional, o instituto nunca foi utilizado na vigência dessas Cartas. O primeiro 

                                            
420 Art 87 - O Presidente da República não pode, durante o exercício de suas funções, ser 

responsabilizado por atos estranhos às mesmas. BRASIL. Constituição (1937).  Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937. Rio de Janeiro, RJ. 

421 Art 88 - O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, declarar procedente a acusação, será submetido a julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos de 
responsabilidade. Parágrafo único - Declarada a procedência da acusação, ficará o Presidente da 
República suspenso das suas funções.  

BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. 
Rio de Janeiro, RJ. 

422 Arts. 42, 44, 84 e 85 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil 
de 24 de janeiro de 1967. Brasília, DF. 
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caso no Brasil ocorreu em 1992, que culminou no Impeachment do ex-Presidente 

Fernando Collor de Melo e, recentemente, o caso da ex-Presidente Dilma Vana 

Rousseff. Mesmo assim, os dois casos possuem particularidades específicas, como a 

renúncia do primeiro e a manutenção da habilitação política da segunda. 

A título histórico, é importante mencionar que dois pedidos de Impeachment 

foram formalmente apresentados contra o ex-Presidente Getúlio Vargas: em 1953 

(acusado de favorecer empresário em empréstimo junto ao Banco do Brasil), denúncia 

essa prontamente arquivada; e em 1954 (antes ainda de ser apontado como o 

mandante do crime da Rua Toneleros423, sofreu denúncia por supostas irregularidades 

de sua “república sindicalista”): sendo que, em junho de 1954, com a articulação 

política de Vargas junto ao parlamento, o seu processo de Impeachment foi votado e 

derrotado, ainda na Câmara dos Deputados.  

Ainda, com o recente Impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff, são 

quatro os presidentes da república que foram retirados do cargo por decisão do 

Congresso Nacional. O primeiro caso, com a formalidade processual adequada, foi o 

de Fernando Collor, não só no Brasil esse foi o caso mais marcante, como foi o 

primeiro caso dessa ordem “nos estados presidencialistas democráticos a nível 

mundial que resultou na condenação de chefe de Estado”424. Os dois outros casos 

mencionados são as destituições ocorridas em 1955, quando a Câmara dos 

Deputados e o Senado votaram pelo impedimento dos presidentes Carlos Luz e Café 

Filho. A questão foi que nestes dois últimos casos não foi observado, pelo Congresso 

Nacional, o rito da Lei n. 1.079/50, o Congresso entendeu que a crise política era 

urgente e irremediável, e com esse argumento destituíram Carlos Luz e Café Filho 

                                            
423 Nesse sentido: “A campanha oposicionista a Vargas atingira o paroxismo dos artigos que, 

diariamente, Carlos Lacerda assinava em seu jornal, Tribuna da Imprensa. O presidente Vargas 
sofreu a mais violenta, a mais grave campanha que um homem pode suportar. [...] O atentado contra 
Carlos Lacerda ter-se-ia configurado, em outros governos, como um episódio policial. Há exemplos 
antes de 1954. Por que não foi assim daquela vez? Por que o chefe Militar da Nação, o presidente 
Getúlio Vargas, determinou que se apurasse o fato até as últimas consequências e permitiu que 
assim acontecesse o que não teria sido possível sem a sua ordem e a sua colaboração? No entanto, 
o que os jornais da época registram, no uso imoderado da mais completa liberdade de imprensa, livre 
de censura, que não houve naquele tempo – e que, em tantos outros períodos, tem coberto de 
impunidade os detentores do poder –, é a acusação a Vargas como responsável e a insinuação de 
que é alguém da sua família o mandante do crime. Também o debate parlamentar assim informava. 
A imprensa fazia eco dos discursos oposicionistas, enquanto minimizava os pronunciamentos da 
defesa de Vargas”. SILVA, Hélio; CARNEIRO, Maria Cecília Ribas. Os presidentes. Café Filho: A 
crise Institucional 1954-1955. São Paulo: Grupo de Comunicação Três, 1983, p. 54-55.  

424 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo, p. 51.  
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sem nem ao menos lhes dar o direito de defesa425. 

Impeachments são eventos raros, justamente por se caracterizarem como 

medida excepcional. Pérez-Liñán426, ao analisar os múltiplos processos de 

impedimento que ocorreram na América Latina, se questiona se os processos de 

impedimento são substitutos dos golpes militares ou uma mudança de padrão nas 

relações entre executivo e legislativo. Conclui o autor que os Impeachments indicam 

um novo padrão de instabilidade política: enquanto presidentes eleitos 

democraticamente continuam a perder o cargo por decisão do parlamento, o regime 

democrático se mantém estável. Por conta disso, as elites civis não podem invocar a 

intervenção militar e, portanto, encontraram no Impeachment um poderoso e eficaz 

instrumento de responsabilização presidencial que não desestabiliza a ordem 

constitucional. 

Importante destacar que não será analisado o processo de impedimento na 

Constituição de 1988 nesse tópico, pois será tratado ao longo de todo esse capítulo. 

3.1.2 Conceito e Natureza Jurídica do Impeachment no Ordenamento Jurídico-
Constitucional brasileiro 

Fonseca427 ensina terem os crimes de responsabilidade sido definidos, de 

                                            
425 Ao final do governo de Café Filho (vice de Getúlio) foi anunciada a vitória de Juscelino Kubitschek 

como presidente da república, a UDN, junto com militares conservadores, pretendia impedir a posse 
de JK, para tanto contaram com o apoio do então presidente Café Filho e Carlos Luz (presidente da 
Câmara dos Deputados, que assumiu o governo diante do afastamento de Café Filho para tratar de 
problemas de saúde). O golpe que Luz pretendia foi impedido pelo General Henrique Lott e o cargo 
de ambos declarado vago pelo Congresso, com a imediata indicação de Nereu Ramos (presidente 
do Senado e terceiro na linha sucessória) como presidente da república, sendo que esse governou 
sob a vigência de Estado de Sítio no intuito de impedir novas tentativas de golpe. Sob o pretexto de 
salvar a democracia, esses presidentes foram retirados do cargo pelo Congresso Nacional, sem 
direito à defesa. Café Filho tentou retornar à presidência da república com a impetração de mandado 
de segurança junto ao STF, mas os ministros, por maioria, decidiram adiar o julgamento até que fosse 
suspenso o estado de sítio. Em 11 de janeiro de 1956, Café Filho pede o prosseguimento do mandado 
de segurança, tendo em vista a revogação do estado de sítio. O pedido não foi conhecido, novamente 
em 2 de abril nova petição é apresentada, sendo que apenas em 7 de novembro de 1956 o STF toma 
conhecimento. O então ministro relator, Afrânio Costa, julgou prejudicado o pedido tendo em vista a 
posse, na forma constitucional, do Presidente Juscelino Kubitschek. Cfe, SILVA, Hélio; CARNEIRO, 
Maria Cecília Ribas. Os presidentes. Café Filho: A crise Institucional 1954-1955, p. 157-162. 

426 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423. 

427 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 85. 
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acordo com a Constituição de República de 1891428, na Lei n. 30, de 8 de janeiro de 

1892, elaborada por uma comissão mista de deputados e senadores. Como será 

analisado adiante, em todos os diferentes momentos políticos, a legislação que 

regulamenta o Impeachment sofreu o efeito da luta política travada entre o presidente 

em exercício e o congresso nacional. Assim, foram as leis regulamentadoras do 

processo de impedimento elaboradas tendo em vista o momento político, e não de 

maneira impessoal e superior ao dissenso entre os poderes429. Nesse sentido: 

O erudito historiador republicano, Sr. Felisberto Freire, insuspeito por 
ter sido membro da maioria oposicionista, referindo-se a essas leis, 
declarou com sinceridade: “A lei não podia deixar de ressentir-se da 
efervescência política, dominante ao tempo que foi elaborada. O 
congresso nacional movia ao presidente de então, Marechal Deodoro 
da Fonseca, a maior oposição, não tendo a autoridade executiva no 
seio dele maioria suficiente para as medidas necessárias à 
administração pública”430. 

Deste modo, prossegue Fonseca431, quando da elaboração da Lei n. 30, 

vigorou no parlamento o precedente de que a função preparatória da câmara dos 

deputados no processo de impedimento do presidente da república seria 

essencialmente política, tendo esta doutrina sido exposta no parecer da comissão de 

Constituição e justiça da câmara, de 8 de junho de 1893, e depois ratificada pelos 

pareceres sobre outras denúncias apresentadas contra o chefe do executivo, e 

datados de setembro de 1902 e 7 de outubro de 1912. 

Do primeiro deles é o seguinte tópico, que define o caso: “o senado 
funciona como tribunal judiciário; mas a câmara, antes de funcionar 
como tribunal judiciário, para julgar, depois de executadas algumas 
diligências expressas em lei, se a acusação é improcedente, funciona 
como tribunal exclusiva e soberanamente político para decidir, sem ser 
obrigado antes disso a fazer diligência, se a denúncia é ou não objeto 
de deliberação. A comissão que pugna pela dignidade da assembleia, 
que a elegeu, equiparando a extensão do poder que ela tem neste 
caso à do que lhe é concedido no art. 20 da constituição, e em virtude 
do qual a justiça ordinária não pode processar um dos seus membros 

                                            
428 “Art 54 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem contra: [...] § 1º - 

Esses delitos serão definidos em lei especial”, conforme BRASIL. Constituição (1891). Constituição 
da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de Janeiro, DF. 

429 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 85. 
430 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 85. 
431 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 84. 
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sem sua prévia licença”432-433. 

À época, Siqueira434 analisou que o processo de impedimento, na 

Constituição republicana, não seria inteiramente discricionário, mas também não 

estaria circunscrito ao processo judiciário, porque tem por base fundamentos políticos, 

bem como persegue a fins diversos. Prossegue o autor reconhecendo na formalidade 

do procedimento semelhança com o processo judiciário, visto que igualmente implica 

um julgamento, mas que se trataria de um processo sui generis, de caráter 

eminentemente político, pois assim se considera a infração que lhe serve de motivo, 

bem como não pretende a punição do acusado, mas sim seu afastamento da gestão 

pública como providência política435.  

Trata-se, portanto, o processo de impedimento na concepção de 

Russomano436, do meio “através do qual se grilhetam os agentes do poder público, 

para que não prossigam no exercício de atividades que desvirtuaram e para que 

respondam por seus atos”. 

Já Reale437, falando no contexto constitucional de 1946 e já na vigência da 

Lei n. 1079/50, analisa o Impeachment, na vertente norte-americana, em que o 

procedimento assume caráter eminentemente político, tratando-se mais de uma 

medida administrativa do que judicial. Assim, na visão desse autor, é que se teria 

levado o Ministro Goulart de Oliveira a apresentar a seguinte ilação: 

[...] o fim principal do Juízo político é tirar o poder àquele que dele fez 
mau uso e impedir que o possua para o futuro. Ato administrativo a 
que se confere a solenidade de uma sentença. E daí os americanos 

                                            
432 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 84. 
433 “Art 20 - Os Deputados e Senadores, desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição, não 

poderão ser presos nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, salvo caso 
de flagrância em crime inafiançável. Neste caso, levado o processo até pronúncia exclusiva, a 
autoridade processante remeterá os autos à Câmara respectiva para resolver sobre a procedência 
da acusação, se o acusado não optar pelo julgamento imediato”, conforme BRASIL. Constituição 
(1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de 
Janeiro, DF. 

434 SIQUEIRA, Galdino. O Impeachment no Regime Constitucional Brasileiro. Fortaleza: Tipografia 
Minerva, 1912. p. 9. 

435 SIQUEIRA, Galdino. O Impeachment no Regime Constitucional Brasileiro. p. 9. 
436 RUSSOMANO, Rosah. Dos Poderes Legislativo e Executivo. p. 154. 
437 REALE, Miguel. Impeachment: conceito jurídico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, 

p. 67-83, maio 1965. 
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compreendem nele um caráter misto438. 

Destarte, consoante Reale439, a melhor definição da natureza jurídica do 

instituto, correspondente aos seus objetivos e processamento, seria a mista, sendo 

que é judicial na medida em que garante a legalidade e a garantia no procedimento e 

decisão, mas sempre seria igualmente político pela fonte que profere o julgamento. 

Para tanto, fundamenta o jusfilósofo sua assertiva na ponderação elaborada por 

Tocqueville, o qual entende que “constitui um julgamento político a decisão proferida 

por um corpo político momentaneamente revestido do direito de julgar”. 

Acerca da natureza penal do instituto, Reale440 esboça o entendimento que 

se o Impeachment se enquadrasse no campo do Direito e do processo penais, a 

decisão não poderia ser conferida a órgão políticos (Senado, Assembleias Legislativas 

ou Câmaras municipais), até porque a aplicação da lei penal não poderia ser entregue 

a órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário, o contrário seria uma afronta à 

garantia constitucional que proíbe a criação de tribunais de exceção. 

Nessa senda, a escolha do constituinte pelo termo “crime de 

responsabilidade” é que dá azo a essa discussão acerca da natureza penal, 

administrativa ou constitucional da infração. Prado e Santos441 consideram o 

Impeachment como “sanção política-constitucional-administrativa” correspondente, 

portanto, com a teoria dos freios e contrapesos na atuação do legislativo contra ato 

abusivo do mandatário administrativo. Sendo que os autores, acertadamente, 

sugerem, de lege ferenda, “a alteração da atual terminologia constante na 

Constituição Federal, na Lei 1.079/1950 e no Código de Processo Penal, para 

agasalhar o termo mais apropriado e menos confuso: infração ou ilícito de 

responsabilidade”, haja vista se tratar de infração sui generis, que não se confunde 

com a disciplinar, nem com a criminal e que, dessa forma, implicaria uma 

                                            
438 REALE, Miguel. Impeachment: conceito jurídico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, 

p. 67-83, maio 1965. 
439 REALE, Miguel. Impeachment: conceito jurídico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, 

p. 67-83, maio 1965. 
440 REALE, Miguel. Impeachment: conceito jurídico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, 

p. 67-83, maio 1965. 
441 PRADO, Luiz Regis; SANTOS, Diego Prezzi. Infração (Crime) de Responsabilidade e Impeachment. 

Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 95, n. 24, p. 61-80, 2016. 
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consequência político-jurídica igualmente híbrida. 

Não é diferente o entendimento de Brossard442: 

Se aos crimes de responsabilidade, enquanto relacionados a ilícitos 
políticos, se reservasse a denominação de infrações políticas, por 
exemplo, melhor se atenderia à natureza das coisas e se evitaria o 
escolho decorrente da designação, pelo mesmo nome, de realidades 
diversas. 

No mesmo sentido, Buzaid443 ressalta que, na linguagem jurídica, a palavra 

inglesa Impeachment serve para designar “acusação”, “censura”, “impedimento”, ou 

seja, um instituto adequado para aferir a responsabilidade do mandatário do Poder 

executivo, em que este é afastado do cargo por má conduta, desonestidade, delito 

praticado ou até desconfiança popular, que exprime sua repulsa pelos representantes 

no parlamento. 

Acerca da natureza penal ou constitucional do referido instituto, atesta o 

autor que o julgamento não tem caráter jurisdicional, mas sim político-administrativo. 

Consubstanciando-se numa garantia conferida à pessoa jurídica de direito público 

contra o mau administrador e bem por esse motivo estaria o acusado sujeito a dois 

procedimentos distintos, um de natureza política (processo de impedimento por crime 

de responsabilidade) e outro de natureza penal (crime comum julgado pelo poder 

judiciário), concomitantes ou não444. Outro elemento que atesta o caráter político-

administrativo do Impeachment é a sanção prevista: inabilitação política, o que não 

impediria a persecução criminal a qualquer momento. 

Alinhado à concepção da natureza jurídico-política do Impeachment, de 

natureza eminentemente política, Cretella Júnior445 o conceitua como sendo 

igualmente um instituto político-administrativo destinado a desinvestir do cargo o 

governante que, tendo praticado crime de responsabilidade previsto em lei, tenha 

                                            
442 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 70. 
443 BUZAID, Alfredo. Impeachment: conceito e finalidade. ordem. natureza jurídica. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, p. 42-60, maio 1965. 
444 BUZAID, Alfredo. Impeachment: conceito e finalidade. ordem. natureza jurídica. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, p. 42-60, maio 1965. 
445 CRETELLA JÚNIOR, José. Do Impeachment no Direito Brasileiro. p. 10; CRETELLA JÚNIOR, 

José. Natureza Jurídica do "impeachment" no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 
54, p. 20-31, maio 1965. 
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perdido a confiança do povo.  

No que tange à natureza do Impeachment, cumpre analisar esta de forma 

crítica e em cotejo das posições acima trazidas com a definição conferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual compete a “guarda da Constituição”, nos 

termos do art. 102, caput, da Carta Magna446, verbis: 

O impeachment integra, à luz da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e da Lei 1.079/1950, o rol de procedimentos presentes no 
Estado Democrático de Direito, configurando-se em processo de índole 
dúplice, de natureza jurídico-política para o fim de examinar a imputação e 
definir a ocorrência ou não de crime de responsabilidade por parte de 
Presidente da República, devendo o Supremo Tribunal Federal assegurar a 
realização plena do procedimento nos estritos termos da lei e da 
Constituição447. 

Mas nem sempre foi tão pacífica a definição da natureza do Impeachment 

na Jurisprudência do Pretório Excelso. Brossard448 comenta que em 1916 o então 

Ministro Oliveira Ribeiro, relator do Habeas Corpus n. 4.091, sustentou não ser o 

Impeachment “um processo crime, conforme o nosso direito processual”, mas sim 

“uma providência política, tomada por uma Assembleia política, contra uma 

autoridade, por motivos de ordem meramente política”. 

Pedro Lessa indagava e respondia: “De que natureza é o ‘impeachment’? 
[...], penso que não é lícito duvidar que, por sua origem e por sua essência, 
é um instituto político ou de índole constitucional, e por seus efeitos ou 
consequências de ordem penal. [...] O ‘impeachment’, pois, tem um duplo 
caráter, é um instituto heteróclito. Se fosse meramente constitucional, não 
se compreenderia que, além da perda do cargo, ainda acarretasse a 
incapacidade de exercer qualquer outro. Se fosse meramente penal, não se 
explicaria a sujeição do Presidente, ou representante do Poder Executivo, a 
outro processo e a outra condenação criminal”449. 

 

                                            
446 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”, 

conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988. Brasília, DF. 

447 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Luís Roberto 
Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico: Supremo Tribunal 
Federal. Brasília, 08 mar. 2016. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10444582>. Acesso em: 11 
fev. 2018. 

448 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 84. 

449 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 84-85. 
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De outra banda, segundo Brossard450 o também Ministro Guimarães Natal, 

ao dizer que “o ‘Impeachment’ tal como o consagrou a Constituição Federal não é um 

processo exclusivamente político [...] é também um processo penal e de acentuado 

caráter judicial”. 

Por fim, consoante o autor, o Ministro Eneas Galvão teria observado que o 

“objeto do ‘Impeachment’ são essas faltas, sejam elas ou não crimes previstos no 

Código Penal, possa ou não deles resultar matéria para um processo criminal”, sendo 

que “não somente infrações de Direito Penal, mas outros muitos atos contrários ao 

bom desempenho da função governamental e que não são violação daquela natureza, 

motivam o ‘Impeachment’”451. 

Conjugando as ideias acima consignadas a respeito do conceito de 

Impeachment e sua natureza jurídica, tem-se que referido Instituto trata-se de um 

processo sui generis de natureza híbrida jurídico-política, empreendido pelo 

Parlamento, que serve de providência para afastar o agente político da gestão dos 

negócios públicos, em decorrência da constatação da existência de Crime de 

Responsabilidade e possui o fito de evitar o desvirtuamento do exercício das 

atribuições inerentes ao cargo, restaurando a confiança e o apreço do povo sobre o 

Sistema de Governo vigente. 

3.2 CAUSAS PARA O IMPEACHMENT 

As causas de Impeachment do Presidente da República estão previstas no 

Direito Brasileiro, nos artigos 85 e 86 da Constituição da República de 1988 e sua 

regulamentação infraconstitucional é feita pela Lei n. 1.079/50, causas essas que não 

se confundem com os crimes comuns cometidos contra a Administração Pública, 

previstos no Código Penal e em leis penais extravagantes.  

Como analisado anteriormente, todas as Constituições brasileiras previram 

a possibilidade de responsabilização do Chefe do Poder Executivo por um processo 

de Impeachment. Não obstante, antes da Constituição atual nenhum presidente foi 

                                            
450 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 85. 
451 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 85. 
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cassado como resultado de um processo de impedimento, sendo que as soluções 

engendradas em diferentes momentos históricos ou resultaram em pressão para a 

renúncia do Presidente ou em golpes de Estado, com a consequente ruptura da ordem 

constitucional452.  

Atualmente a Constituição da República regula o Impeachment (causas e 

procedimento) nos arts. 51, I, 52, I e parágrafo único, 85, 86 e 102, I, b, sendo que a 

lei infraconstitucional que o regulamenta, a Lei n. 1079 de 1950, sofreu apenas uma 

única alteração, através da Lei n. 10.028/2000, que incluiu no texto original as 

alterações provenientes da lei de responsabilidade fiscal, caracterizando como 

passíveis de responsabilidade presidencial algumas violações dos seus 

dispositivos453.  

De acordo com a previsão constitucional é clara a distinção entre os crimes 

de responsabilidade e os crimes comuns. Como já analisado no capítulo anterior, o 

vocábulo “crimes”, que designa o crime de responsabilidade, não se confunde o tipo 

penal típico, mas se trata de infrações político-administrativas com penalidades 

essencialmente políticas. Trata-se de analisar, a partir da sanção, se são aplicáveis 

duas sanções distintas para a mesma infração. Conclui-se, portanto, que se trata 

simultaneamente de infração política (reponsabilidade) e infração criminal (ofensa à 

lei penal). Portanto, há que se falar em infrações de naturezas diversas454.  

 Ademais, Bastos e Martins455 acrescentam que “no elenco do art. 85, que 

possui sete incisos, há enumeração de um oitavo, no próprio caput, que são os atos 

do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal”. Essa 

previsão com tipificação aberta demonstra de fato que o crime de responsabilidade 

                                            
452 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo incluindo as análises 

dos casos Collor e Dilma. Curitiba: Juruá, 2016, p. 51. 
453 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo incluindo as análises 

dos casos Collor e Dilma, p. 52. 
454 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 
República. p. 71. 
455 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. t. 2. p. 393. 



 

 

152 

possui natureza jurídica diversa do delito penal clássico456.  

3.2.1  Causa para o Impeachment: Crime de Responsabilidade 

Como já mencionado, Para Cretella Júnior457, crime de responsabilidade é 

aquele que comete o agente político, na esfera da União, devendo ser aquele definido 

em lei especial. Assim, “consiste o crime de responsabilidade em ato que se encaixa 

no tipo descrito na lei especial”. De acordo com Fonseca458, para evitar o arbítrio e 

abuso do órgão julgador contra o chefe do poder executivo, imprescindível que as 

infrações estivessem descritas em legislação especial. 

E, como bem ensina Brossard459, “coincidindo com o enunciado no art. 89 

da Constituição de 1946, e mesmo nas Cartas subsequentes, arts. 84 e 82, a 

Constituição de 1988 dispõe em seu art. 85”: 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo e julgamento460. 

Igualmente, insta salientar que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, 

a definição dos crimes de responsabilidade e seu respectivo processo e julgamento 

são de competência legislativa privativa da União461 e, sendo assim, “o 

                                            
456 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo incluindo as análises 

dos casos Collor e Dilma, p. 52. No mesmo sentido: BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives 
Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 a 91. v. 4. t. 2. p. 395. 

457 CRETELLA JÚNIOR, José. Do Impeachment no Direito Brasileiro. p. 40. 
458 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 85. 
459 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da 

República. p. 56. 
460 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Brasília, DF. 
461 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 46. Brasília, DF, 09 de abril de 

2015. Diário da Justiça Eletrônico: Supremo Tribunal Federal. Brasília, 17 abr. 2015. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=46.NUME. E 
S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 01 abr. 2018. 
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estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes 

políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos, são da competência legislativa 

privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial”462. 

Todavia, conforme Bastos e Martins463 , não há que se falar que o advérbio 

“especialmente” previsto no caput do artigo 85, da Constituição da República de 1988, 

daria ênfase aos crimes mencionados nos incs. I a VII, visto que a enunciação a que 

se refere não é taxativa, mas exemplificativa. “Especialmente” não significa 

“exclusivamente”, o que sugere que qualquer violação à Constituição, mesmo que não 

elencada nos incisos do artigo 85, poderiam configurar crime de responsabilidade. 

Ainda, no entendimento de Guasque464, “no caput do art. 85 da CR, ficou 

estabelecido de maneira genérica que os crimes de responsabilidade são aqueles que 

atentem contra a Constituição da República” e, portanto,  o constituinte conferiu ao 

Presidente o dever constitucional de respeitar à Constituição, na mesma medida em 

que responsabilizou o Presidente, genericamente, por sua violação.  

Outra interpretação pode-se alcançar ao entender que com esse dispositivo 

aberto o constituinte pretendeu significar que não bastaria a infração à lei 

infraconstitucional que regulamenta os crimes de reponsabilidade, mas também 

deveria estar caraterizada a atuação do Presidente da República que violasse a 

Constituição da República diretamente, ou seja, a violação deveria ser concomitante 

para caracterizar a existência de crime de responsabilidade465.  

Nesse sentido, a análise política da capacidade de administração do 

Presidente – sendo essa a sua função precípua: administrar a coisa pública – sujeita 

o Chefe do poder executivo ao cometimento de crimes funcionais que atentem aos 

                                            
462 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.200. Requerente: 

Procurador-Geral da República. Interessado: Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. 
Relator: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 16 de novembro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico: 
Supremo Tribunal Federal. Brasília, 07 dez. 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1609913>. Acesso em: 01 abr. 
2018. 

463 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 395. 

464 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 

465 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo incluindo as análises 
dos casos Collor e Dilma, p. 53. 
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princípios da administração pública, previstos no art. 37 da Constituição de 1988, 

quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência466.   

A dificuldade em se caracterizar adequadamente a atuação do Presidente 

que enseje a responsabilidade política, nos moldes do Impeachment, advém ainda da 

difícil compatibilização da previsão de sistema constitucional essencialmente 

presidencialista, com uma lei infraconstitucional de notável inspiração 

parlamentarista467. 

Circunscritas a diretrizes interpretativas do regime jurídico-constitucional 

dos Crimes de Responsabilidade do Presidente da República, cumpre, na sequência, 

precisar suas espécies legalmente estatuídas, bem como os atos presidenciais que 

se amoldam a tais espécies. 

3.2.1.1 Crimes contra a existência da União 
O inciso I visa proteger a integridade nacional da Federação. Conforme 

Silva468, os atos definidos em lei como atentado contra a existência da União se 

consubstanciam em atentados contra a Federação e a República.  A Lei n. 1.079/50, 

que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento, elenca as condutas que configuram os crimes contra a existência da 

União em seu artigo 5o.469 Como se depreende do artigo citado, esses crimes contra 

                                            
466 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 
467 GALINDO, Bruno. Impeachment: à luz do constitucionalismo contemporâneo incluindo as análises 

dos casos Collor e Dilma, p. 55. No mesmo sentido: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Impeachment 
e lei dos crimes de responsabilidade: o cavalo de Troia do parlamentarismo. Estado de São Paulo. 
São Paulo (SP), 16 de dezembro de 2015. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-
e-sociedade/impeachment-e-lei-de-crimes-de-responsabilidade-o-cavalo-de-troia-parlamentarista/ . 
Acesso de 12 de outubro de 2017. 

468 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 

469 Art. 5º São crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 
1 - entreter, direta ou indiretamente, inteligência com governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra 

ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer 
auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República; 

2 - tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados ou Territórios a domínio 
estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional; 

3 - cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou 
comprometendo-lhe a neutralidade; 

4 - revelar negócios políticos ou militares, que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da 
segurança externa ou dos interesses da Nação; 

5 - auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a 
República; 
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a existência da União pressupõem atos de alta traição do Chefe do Poder Executivo. 

Similarmente, para Bastos e Martins470, “o desaparecimento da União implicaria o 

desaparecimento da Federação, visto que das entidades federativas é a União aquela 

que mais forças possui, detendo inclusive o poder de Intervenção nos Estados”. 

Interpretando o dispositivo constitucional, os autores entendem que, em 

face do art. 60, § 4º, da Constituição da República de 1988, na eventualidade de uma 

tentativa de alteração do sistema federativo, por emenda proposta pelo Presidente da 

República, no sentido de retorno ao sistema anterior, em que apenas os estados 

seriam entidades federativas e não os municípios – caso no qual não haveria abolição 

da Federação, mas redução de seu tamanho, no que concerne ao número de 

entidades – o Presidente poderia ser acusado de atentar contra a existência da 

União471. Nesse sentido: 

À evidência, o art. 60, § 4º, da Constituição Federal fez menção ao sistema 
federativo, o que pressupõe o atual sistema federativo, composto de União, 
Estados e Municípios. Uma proposta dessa natureza significaria uma 
contração do sistema federativo e, possivelmente, a alteração do papel da 
União, o que implicaria atentado contra a existência da União, tal como ela 
se apresenta na atualidade, dentro do sistema472. 

Outra conduta à qual Bastos e Martins473 atribuem a qualidade de crime 

contra a existência da União é aquela vinculada à perda da soberania do País. Em 

caso de traição, se o Presidente da República atentar contra a existência do próprio 

Estado brasileiro, representado pela União, estaria tal conduta caracterizada como 

                                            
6 - celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da Nação; 
7 - violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país; 
8 - declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem 

autorização do Congresso Nacional. 
9 - não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor; 
10 - permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do 

Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, por motivo de 
guerra, nele permaneçam temporariamente; 

11 - violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras.  
BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
470 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. v. 4. t. 2. p. 396-397. 
471 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. v. 4. t. 2. p. 398. 
472 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. v. 4. t. 2. p. 398. 
473 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. v. 4. t. 2. p. 399. 
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crime de responsabilidade. 

3.2.1.2  Crimes contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades 
da Federação 

Neste ponto, bem explica Guasque474 que o regime democrático se 

sustenta na separação dos poderes e no sistema de freios e contrapesos. Nesse 

inciso II, do art. 85, o bem jurídico protegido é a independência dos poderes e 

instituições constitucionais. Tal espécie de crime de responsabilidade foi definida pela 

Lei do Impeachment, seu artigo 6o475. 

Referidos crimes protegem a independência dos poderes constitucionais e 

a autonomia dos entes federados, e preveem atos como o de coagir ou constranger, 

mediante suborno ou outras formas de corrupção, membros do parlamento em seus 

votos e ofício, bem como os juízes em suas decisões e independência. 

Segundo Bastos e Martins476, o uso indiscriminado das medidas 

provisórias, sem a observância de seus pressupostos constitucionais de relevância e 

urgência, poderia constituir crime de responsabilidade, na medida em que impede ou 

                                            
474 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 
475 Art. 6º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e 
dos poderes constitucionais dos Estados: 
1 - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o 
funcionamento de qualquer de suas Câmaras; 
2 - usar de violência ou ameaça contra algum representante da Nação para afastá-lo da Câmara a que 
pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato bem como conseguir ou tentar conseguir 
o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção; 
3 - violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias 
Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais; 
4 - permitir que força estrangeira transite pelo território do país ou nele permaneça quando a isso se 
oponha o Congresso Nacional; 
5 - opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, 
ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças; 
6 - usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de proferir 
despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício; 
7 - praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo; 
8 - intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às normas 

constitucionais. BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade 
e regula o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 
1950. 

476 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 402. Na visão de Bastos e Martins, atentou contra o livre exercício do Poder Judiciário 
“a intervenção do Presidente Itamar Franco no que diz respeito a sua autonomia financeira, na 
decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal em definir os parâmetros de reajustes dos 
vencimentos dos Ministros”. 
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dificulta, consideravelmente,  a possibilidade de o Poder Legislativo legislar, uma vez 

que, de rigor, “desde 5 de outubro de 1988 o Poder Legislativo mais cuidou de medidas 

provisórias do que de produzir sua própria legislação”. 

Silva477 exemplifica o presente crime de responsabilidade descrevendo que 

se o Presidente da República desautoriza decisão do Congresso Nacional, como 

autorizar que forças estrangeiras permaneçam no país depois da recusa do 

parlamento, incide este no aludido ilícito. Nesse sentido: 

Igualmente incide no crime se se opuser diretamente ou por fatos ao livre 
exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, o efeito dos 
seus atos, mandados ou sentenças, ou se usar de violência ou ameaça, para 
constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença 
ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. Do mesmo modo, se 
o Presidente, por si ou por interposta pessoa, impede o regular 
funcionamento do Ministério Público. Assim genericamente considerado 
invoca-se o art. 128 da CF/1988, indicado que o texto do art. 85, II, da 
CF/1988, não se refere apenas ao Ministério Público da União, mas também 
ao Ministério Público dos Estados478. 

Essas condutas atentam contra o livre exercício dos Poderes mencionados, 

nas três esferas da Federação, e consistem em crime de responsabilidade capaz de 

ocasionar o Impeachment. 

3.2.1.3 Crimes contra o exercício dos Direitos Políticos, Individuais e Sociais 
Aqui o bem jurídico tutelado é o direito à cidadania, privilegiando o bom 

desenvolvimento e eficácia do regime democrático previstos da Constituição da 

República em seu artigo 1o., incisos I e II479. Tal espécie de crime de responsabilidade 

foi assim definida, no artigo 7o.480, da Lei do Impeachment. 

                                            
477 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 
478 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 
479 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 
480 Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais: 
1- impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto; 
2 - obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais; 
3 - violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio 
ou inutilização do respectivo material; 
4 - utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral; 
5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar 
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Segundo Bastos e Martins481, o art. 85, III, ao fazer a distinção dos três tipos 

de direitos fundamentais para superar o aspecto formal, conforma seu aspecto 

estrutural, na medida em que o ato do Presidente que viole qualquer direito 

fundamental, seja esse individual, social ou político, seria passível de 

responsabilidade política482. 

Ainda de acordo com Galuppo483, os crimes aqui previstos “incluem os atos 

praticados para obstar a ordem social e política, inclusive insuflando as Forças 

Armadas à desobediência da lei, violar ou restringir direitos fundamentais e sociais ou 

exacerbar medidas restritivas de tais direitos durante o estado de sítio”. Trata-se, 

praticamente, de uma garantia geral aos direitos fundamentais. 

3.2.1.4 Crimes contra a segurança interna do País 
Esses crimes estão relacionados diretamente ao exercício da função de 

Chefe de Estado do Presidente da República. Bastos e Martins484, adotando a teoria 

elaborada pela Escola Superior de Guerra, entendem que quaisquer ações que se 

refiram à estabilidade da Nação dizem respeito à segurança interna. Os crimes que 

                                            
que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua; 
6 - subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social; 
7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina; 
8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis; 
9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 e bem assim os 
direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição; 
10 - tomar ou autorizar durante o estado de sítio, medidas de repressão que excedam os limites 

estabelecidos na Constituição. BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de 
Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 

481 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 410. 

482 Importante salientar que até à expressão “direitos e garantias individuais”, contida no Art. 60, § 4º, 
da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal confere interpretação notoriamente 
extensiva, conforme se depreende dos seguintes julgados: ADI 2.356 MC e ADI 2.362 MC, rel. p/ o 
ac. min. Ayres Britto, j. 25-11-2010, P, DJE de 19-5-2011; RE 587.008, rel. min. Dias Toffoli, j. 2-2-
2011, P, DJE de 6-5-2011, Tema 107; ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, P, DJ de 
18-3-1994. Isto leva a crer que a mesma interpretação extensiva deve valer para a expressão “direitos 
individuais” contida no Art. 85, III, da Constituição da República, uma vez que o stare decisis é o curso 
preferido porque promove o desenvolvimento imparcial, previsível e consistente dos princípios legais, 
promove a confiança nas decisões judiciais e contribui para a integridade real do processo judicial, 
conforme TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. v. 1. p. 236. 

483 GALUPPO, Marcelo Campos. Impeachment: o que é, como se processa e por que se faz. p. 80-
81. 

484 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 412. 
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atentam contra este bem jurídico estão descritos na Lei n. 1.079/50, em seu artigo 

8o485. 

Destaca-se que a Lei Complementar n. 90, de 1º de outubro de 1997, 

determinou os casos em que forças estrangeiras podem transitar pelo território 

nacional ou nele permanecer provisoriamente486. 

Silva487 menciona que tentar mudar com violência a “forma de governo” 

aqui não se refere apenas a repudiar a república para retomar a monarquia, mas 

qualquer alteração na estrutura da organização do poder, incluindo a troca do sistema 

de governo para o parlamentarismo. 

Os crimes aqui previstos protegem a ordem constitucional e a paz 

nacional488. Essa previsão evita, ou tenta impedir, que o Presidente altere a 

Constituição da República de 1988 de modo diverso do que esta mesma prevê, ou 

seja, através de processo legislativo especial.  

3.2.1.5 Crimes contra a probidade na administração 
Consoante Bastos e Martins489, a legislação ordinária a respeito veio da 

                                            
485 Art. 8º São crimes contra a segurança interna do país: 
1 - tentar mudar por violência a forma de governo da República; 
2 - tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de 
Estado ou Município; 
3 - decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo 
comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo guerra 
externa; 
4 - praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos 
na legislação penal; 
5 - não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes; 
6 - ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional; 
7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública; 
8 - deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e 
necessário a sua execução e cumprimento. BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os 
crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. 
Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
486 BRASIL. Lei Complementar nº 90, de 1 de outubro de 1997. Determina os casos em que forças 

estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 2 out. 1997. 

487 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 

488 GALUPPO, Marcelo Campos. Impeachment: o que é, como se processa e por que se faz. p. 82. 
489 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 

a 91. v. 4. t. 2. p. 417. 
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ordem constitucional pretérita, sendo que foi alterada com o advento da Lei n. 

8.249/92, e conformada com regime próprio quando do Impeachment do Presidente 

Fernando Collor. Como já mencionado anteriormente acerca da “qualidade de 

administrador” e da probidade na gestão dos negócios públicos, o Presidente está 

sujeito à prática de crimes funcionais se atentar contra os princípios da administração 

pública – que embasam o conceito de probidade, quais sejam: a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade e a eficiência490. A definição dos crimes contra a 

probidade na administração está estatuída na Lei n. 1.079/50, em seu artigo 9o.491. 

Afinal, como bem explica Guasque492, trata-se de infrações abertas, que 

convergem o equilíbrio do sistema constitucional com a função de administração. De 

acordo com Martins493, o crime de responsabilidade que atentar contra a probidade 

da administração não pode ser caraterizado como um crime comum, mas como 

passível de responsabilidade política do chefe do poder executivo. 

De acordo com Bastos e Martins494, todos os que escreveram a respeito 

reconhecem as lacunas existentes na legislação anterior e atual, tendo sido construída 

disciplina jurisprudencial que, inclusive, admite a suspensão dos direitos políticos e do 

exercício da Presidência, sem acesso à documentação de acusação por parte do 

                                            
490 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 
491 Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 
1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos 
do Poder Executivo; 
2 - não prestar ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, 
as contas relativas ao exercício anterior; 
3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos 
funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição; 
4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição; 
5 - infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais; 
6 - Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagí-lo a proceder ilegalmente, bem 
como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim; 
7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo. BRASIL. Lei nº 
1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo 
de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
492 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 
493 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Aspectos Procedimentais do Instituto Jurídico do "Impeachment" 

e Conformação da Figura da Improbidade Administrativa. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 685, 
n. 81, p. 286-299, nov. 1992. 

494 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 417. 
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acusado495.  

Mais do que isso: em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de outra 
origem e sem CPI específica para apurar a improbidade administrativa, foi o 
titular do Poder Executivo afastado do cargo, sem defesa e sem acesso às 
acusações, com o aval do Supremo Tribunal Federal, por 8 X 3 – que 
entendeu que a defesa deveria ser realizada perante o Senado e não 
perante a Câmara –, com o que negou acesso à documentação de acusação 
na Câmara dos Deputados496. 

O que impressionou Bastos e Martins497 no caso do Presidente Collor foi 

que, “apesar de afastado do cargo por improbidade administrativa, tal improbidade 

não restou provada, não tendo sido ele condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 

este crime, à falta de prova”. 

Segundo Galuppo498, os crimes aqui previstos protegem o decoro e a 

probidade na gestão da coisa pública, e preveem a violação aos deveres presidenciais 

indelegáveis previstos no art. 84 da Constituição de 1988, como o de prestar contas 

relativas ao exercício anterior e proceder de maneira incompatível com a honra e 

decoro do cargo. 

3.2.1.6 Crimes contra a Lei Orçamentária 
Silva499 classifica os crimes de responsabilidade em dois grupos com 

natureza jurídica distinta, quais sejam: infrações políticas (atentar contra a 

constituição, à existência da União, ao livre exercício dos poderes constitucionais e 

contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais) e infrações funcionais 

(atentar contra a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das 

decisões judiciais). Sendo que considera o atentado contra a Lei Orçamentária uma 

infração grave, pois sem a efetiva observância legal não é possível ao chefe do poder 

                                            
495 Para aprofundamento acerca da questão relativa à suspensão de direitos políticos decorrente de 

Impeachment, veja: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Direitos Políticos: casos de 
suspensão. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 355, n. 54, p. 60-66, maio 1965. 

496 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 417. 

497 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: Arts. 70 
a 91. v. 4. t. 2. p. 421. 

498 GALUPPO, Marcelo Campos. Impeachment: o que é, como se processa e por que se faz. p. 82-
83. 

499 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 
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executivo governar de acordo com a Constituição. Os crimes que atentam contra este 

objeto jurídico estão descritos no art. 10, da Lei n. 1.079/50500. 

Guasque501, por sua vez, adiciona que o não atendimento à lei 

orçamentária também constitui uma espécie de crime funcional. Importante mencionar 

que a competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre orçamento público 

é amplíssima, sendo que a inciativa de leis orçamentárias, que compreendem o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais são de iniciativa do 

Presidente da República, vinculadas à apreciação do Poder Legislativo. Assim sendo, 

é possível indagar se a lei orçamentária é preceito autorizativo (uma espécie de 

autorização para que a administração execute o programa aprovado) ou impositivo 

(que obriga a administração a cumprir o programa de governo conforme planejamento 

prévio)502. 

                                            
500 Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:  
1- Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros 
dois meses de cada sessão legislativa; 
2 - Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento; 
3 - Realizar o estorno de verbas; 
4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. 
5) deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, 
quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado 
Federal; 
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado 
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de 
prescrição legal; 
7) deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição 
de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, 
condição ou montante estabelecido em lei; 
8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício 
financeiro; 
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um 
dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma 
de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente; 
10) captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda 
não tenha ocorrido; 
11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade 
diversa da prevista na lei que a autorizou; 
12) realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida 

em lei. BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula 
o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950 

501 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 

502 HORVATH, Estevão. Poder executivo e orçamento público. In: LEITE, George Salomão; STRECK, 
Lenio; JUNIOR, Nelson Nery (coord). Crise dos poderes da república. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 998-999. 
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Galuppo503, levando em consideração o disposto no Art. 167, § 1º, da 

Constituição da República de 1988504, entende que o Art. 10 da Lei n. 1.079/50 deve 

ser interpretado à luz do referido preceito constitucional, o que significa que “os itens 

do Art. 10 da Lei n. 1.079/50 devem ser interpretados não apenas com relação ao 

exercício fiscal em que a infração foi cometida, mas também com relação a exercícios 

fiscais vindouros”. As infrações aqui mencionadas na lei especial, alteradas pelo 

advento da Lei n. 10.028/2000 (crimes fiscais), protegem a efetiva aplicação da Lei n. 

4.320/64 (Lei Geral do Orçamento), bem como os preceitos de que trata o artigo 165 

e seguintes da Constituição, sendo as proibições constantes do art. 167, sendo que 

importa em crime de responsabilidade o investimento que “ultrapasse um exercício 

financeiro” ou que se inicie “sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que 

autorize a inclusão”505.  

3.2.1.7 Crimes contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais 

Nesse caso o bem jurídico tutelado é a efetividade das decisões judiciais, 

bem como a independência dos poderes506. Tal espécie de crime de responsabilidade 

foi definida no artigo 12, da Lei do Impeachment507. 

Mais um dispositivo genérico, como se pode denotar do preceito atentar 

contra “o cumprimento das leis”. Silva508 pontua que sabiamente o legislador 

                                            
503 GALUPPO, Marcelo Campos. Impeachment: o que é, como se processa e por que se faz. p. 85. 
504 “Art. 167. Omissis. [...] § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 
pena de crime de responsabilidade”, conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

505 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 
1988. Brasília, DF. 

506 GUASQUE, Denise Freitas Fabião. O "Impeachment" do Presidente da República. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 684, n. 81, p. 400-404, out. 1992. 

507 Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; 
2 - recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções 
do Poder Executivo; 
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal 
Superior Eleitoral; 
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de 

abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950 

508 SILVA, José Afonso da. Da perda do mandato de Presidente da República. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 925, n. 101, p. 127-144, nov. 2012. 
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infraconstitucional não estipulou nenhuma infração específica relativa a essa primeira 

parte do inciso VII, o que seria temerário e exagerado, bem como alerta que atentar 

contra o cumprimento da lei não seria o mesmo que descumprir a lei, sendo que para 

tanto existe recurso ao Poder Judiciário. Para o autor, “atentar” é “comportamento que 

envolve certa violência contra o cumprimento de leis”. Já no caso da segunda parte 

do inciso, atentar contra “o cumprimento das decisões judiciais”, tal preceito foi 

devidamente regulamentado na lei especial. 

3.3 A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE 
IMPEDIMENTO: A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA E O PERÍODO PRÉ-
COLLOR 

Oliviero509, ao tratar do instituto do Impeachment da sua origem inglesa 

até a experiência norte-americana, discorre acerca da possibilidade de intervenção 

judicial diante do texto constitucional norte-americano, que, assim como na 

constituição brasileira, atribui de forma exclusiva a realização de todas as etapas do 

processo de Impeachment ao congresso.  

Salienta o autor510 que o poder de declarar nulo atos administrativos e 

anular procedimentos do poder legislativo ou executivo, caso incompatíveis com a 

constituição, surgiu pela primeira vez no direito norte-americano com a famosa 

decisão de 1803, na conclusão do caso Marbury vs. Madison; o mesmo poder também 

poderia ser invocado para garantir um controle jurisdicional sobre a legalidade do 

Impeachment pelo congresso, sendo a revisão constitucional do procedimento o único 

meio de controle disponível para a suprema corte. Entretanto, tal controle pareceria 

contraditório tendo em vista a provável violação do princípio da separação dos 

poderes, pesando a força da decisão à corte suprema, esvaziando o poder do 

Congresso.  

A questão gira em torno de compatibilizar duas exigências opostas: 

possibilitar que eventuais violações no transcurso do Impeachment encontrem 

possibilidade de revisão e remédio contra a suposta violação, bem como preservar o 

                                            
509 OLIVIERO, Maurizio. L’impeachment: dalle origini inglesi all’esperienza degli Stati Uniti 

D’America. G. Giappichelli Editore: Torino, 2001, 129-142. 
510 OLIVIERO, Maurizio. L’impeachment: dalle origini inglesi all’esperienza degli Stati Uniti 

D’America. G. Giappichelli Editore: Torino, 2001, 130. 
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sistema de separação de poderes. conclui o autor511 que a solução deveria partir do 

texto constitucional, que prevê que a competência para instruir e julgar o processo de 

Impeachment é do congresso, portanto, qualquer possibilidade de recurso junto à 

suprema corte só seria possível no caso de violações da lei que pudessem, 

eventualmente, ocorrer durante o processo parlamentar512. 

O Impeachment é o instrumento processual destinado a apurar a 

responsabilidade presidencial com o fito de impedir a continuidade do exercício da 

função pública e, portanto, trata-se de matéria eminentemente constitucional. Cumpre 

analisar como esse procedimento foi perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal nos 

diversos momentos históricos a que foi chamado a se manifestar. Dada a sua natureza 

jurídica sui generis, caracteriza-se o processo por apresentar um caráter político, 

como visto anteriormente. 

 Corroborando a posição do Supremo Tribunal Federal acerca da 

natureza política do processo de impedimento, Lenz513 inicia sua incursão acerca dos 

limites da intervenção do Poder Judiciário no Processo de Impedimento trazendo 

trecho do voto prolatado pelo Ministro Nelson Hungria nos autos do Recurso em 

Mandado de Segurança n. 4.928 sobre o tema: 

Para demonstrar o caráter tipicamente político do Impeachment basta 
dizer o seguinte: ele só é possível, só é viável - e peço para este 
argumento a atenção do Tribunal, - só pode ser proposto e apoiado 
quando promovido pelo partido majoritário, ou por uma coligação de 
partidos, formando maioria absoluta ou dois terços do corpo 
legislativo. Não havendo isso, não há Impeachment. Será isso, 
porventura, processo judicial? Trata-se, a toda evidência, de processo 
político, no qual não podem prevalecer critérios de justiça senão, 
exclusivamente, critérios de pura conveniência ou oportunidade 
política. Daí, naturalmente, o descrédito ou desuso em que caiu o 

                                            
511 “In sintesi la questione costituzionale vede confrontarsi due esigenze contrapposte : l’una tesa a 

garantire che eventuali violazioni della disciplina dell’impeachment trovino una sede autonoma di 
verifica e di rimedio, l’altra rivolta a preservare il sistema di ‘checks and balances’ e con questo 
l’assetto istituzionale complessivo, che prevede l’impeachment come uno degli strumenti più incisivi 
nelle mani del Congresso”. OLIVIERO, Maurizio. L’impeachment: dalle origini inglesi 
all’esperienza degli Stati Uniti D’America. G. Giappichelli Editore: Torino, 2001, 131. 

512 “Così, fatta salva la competenza esclusiva del Senato nel condurre il giudizio (the sole power to try), 
si conclude che è possibile ricorrere in appello alla Corte Suprema, per denunciare eventuali violazioni 
di legge verificatesi nel corso del procedimento parlamentare”. OLIVIERO, Maurizio. L’impeachment: 
dalle origini inglesi all’esperienza degli Stati Uniti D’America. G. Giappichelli Editore: Torino, 
2001, 131. 

513 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 
"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 
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Impeachment nos países que o adotaram514. 
 

E prossegue Lenz515 igualmente mencionando, neste sentido, o voto 

prolatado pelo Ministro Luís Gallotti nos autos do Mandado de Segurança n. 1.959, 

que no mesmo sentido observa ser pacífica a jurisprudência do STF ao aduzir que as 

medidas políticas são discricionárias, sendo que a análise do juízo de conveniência e 

oportunidade compete ao Congresso Nacional ou à Administração pública. Só seria 

possível a intervenção do poder judiciário nos atos administrativos que exorbitem do 

exercício legítimo do poder516. 

Na mesma linha, versando sobre cassação de mandato legislativo, Lenz517 

também cita o voto prolatado pelo Ministro Henrique D’Avila nos autos do Recurso em 

Mandado de Segurança n. 10.138, esclarecendo que não cabe ao Poder Judiciário 

fazer juízo de mérito acerca da ocorrência ou não dos atos que justificam a cassação 

de mandato, sendo o único controle judicial cabível a análise da observância do 

procedimento e sua conformidade com a legislação518. 

Por fim, transcrevendo aresto que trata especificamente de caso de 

                                            
514 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Mandado de Segurança nº 4.928. Recorrente: 

Sebastião Marinho Muniz Falcão. Recorrida: Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. Relator: 
Ministro Antônio Martins Vilas Boas. Rio de Janeiro, DF, 20 de novembro de 1957. Diário da Justiça. 
Rio de Janeiro, 05 dez. 1957. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=105529>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 

515 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 
"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 

516 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 1.959. Impetrante: Sindicato dos 
Bancos do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Luiz Gallotti. Rio de Janeiro, DF, 23 de janeiro de 
1953. Diário da Justiça. Rio de Janeiro, 13 ago. 1953. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=82216>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 

517 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 
"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 

518 “Em verdade, não cabe ao Judiciário, em princípio, verificar se o detentor de mandato legislativo 
incorreu ou não em qualquer dos casos que justificam a cassação de seu mandato. O que está 
diretamente sob o controle jurisdicional é a forma e o processo utilizado para tanto. A inobservância 
da forma adotada ou a sua desconformidade com a legislação federal pertinente acarreta 
necessariamente a insubsistência do ato”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Mandado 
de Segurança nº 10.138. Recorrente: Thadeo Sabocinski. Recorrido: Estado do Paraná. Relator: 
Ministro Henrique D’Avila. Brasília, DF, 12 de setembro de 1962. Diário da Justiça. Brasília, 16 nov. 
1962. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=109265>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 
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Impeachment, Lenz519 destaca a ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal no 

caso de julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade, em que, 

quando reconhecida a legalidade do procedimento, as decisões de mérito do órgão 

político não podem ser revistas pelo poder judiciário520. 

A título de exemplo, Lenz521 traz a hipótese de a decisão condenatória em 

processo de Impeachment do Presidente da República não observar o quórum de dois 

terços dos votos do Senado, como o exige o parágrafo único do art. 52 da Constituição 

da República de 1988. Para o magistrado gaúcho, neste caso específico de violação 

formal, poderia o poder judiciário, a pedido da parte lesada, desconstituir a decisão 

condenatória, por descumprimento flagrante de dispositivo constitucional e, em assim 

procedendo, não haveria invasão por parte do Poder Judiciário na competência do 

Legislativo, uma vez que a Constituição da República de 1988 “reserva unicamente 

àquele poder a prerrogativa de dizer se constitucional ou inconstitucional é o ato de 

outros Poderes, acaso excedentes dos lindes de sua atuação legítima”522. 

Com fundamento nessas decisões advindas do Supremo Tribunal Federal, 

é possível concluir que não compete ao poder judiciário intervir no Processo de 

Impedimento, nem fazer juízo e mérito dos motivos ensejadores da acusação, salvo 

no caso específico de analisar a legalidade formal do procedimento no órgão político 

e se, portanto, for verificado o descumprimento formal que acarrete lesão a direito 

individual, caberá ao poder judiciário julgar a reparação. No mesmo sentido, Temer 

defende que se trata o processo de impedimento um “ato discricionário”, 

                                            
519 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 

"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 
520 “’IMPEACHMENT' DE PREFEITO MUNICIPAL - DECRETO-LEI 201/67, ART. 4., III. 

RECONHECIDA A LEGALIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO DA CÂMARA, A DELIBERAÇÃO 
DO PLENÁRIO, A PONDERAÇÃO DOS FATOS, A VALORAÇÃO DAS PROVAS, SÃO QUESTÕES 
'INTERNA CORPORIS', QUE, RESOLVIDAS, ESCAPAM, AO CRIVO DO APELO 
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 86.797. Recorrente: Francisco Garcia Gomes. Recorrida: 
Câmara Municipal de Mendes. Relator: Ministro Cordeiro Guerra. Brasília, DF, 15 de maio de 
1979. Diário da Justiça. Brasília, 01 jun. 1979. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=180803>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 

521 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 
"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 

522 LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. A Intervenção do Judiciário no Processo de 
"Impeachment". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 695, n. 82, p. 262-264, set. 1993. 
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eminentemente político, em que não haveria de se falar da interferência do poder 

judiciário, salvo violação de garantias constitucionais no seu processamento523. 

3.4 A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE 
IMPEDIMENTO: O CASO COLLOR COMO LEADIND CASE  

O caso Collor foi paradigmático e traçou as linhas mestras da condução do 

Impeachment no direito brasileiro. A fim de traçar um breve escorço o caso se deu no 

ano de 1992, após quatro anos apenas da promulgação da Constituição de 1988, 

sendo que Fernando Collor foi o primeiro Presidente eleito pelo voto popular em 

disputa acirrada com Luís Inácio Lula da Silva. Com falta de apoio parlamentar diante 

da crise econômica que assolava o país, o então Presidente enfrentou denúncias de 

seu irmão Pedro Collor à revista Veja, que ensejou uma investigação, por uma 

comissão parlamentar mista de inquérito, para apurar o seu envolvimento, o de Paulo 

César Farias e outros membros do governo por vários crimes comuns e de 

responsabilidade524. 

As acusações foram as seguintes no caso dos crimes de responsabilidade, 

primeira acusação: “Permitir, de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de 

ordem pública” (art. 85, inciso IV, da Constituição Federal e art. 8o., item 7, da Lei 

1.079, de 10 de abril de 1950); segunda acusação: “Proceder de modo incompatível 

com a honra, a dignidade e o decoro do cargo” (art. 85, inciso V, da Constituição 

Federal e art. 9o, item 7 da mesma lei)525. E no caso dos crimes comuns, todos com 

previsão no código penal: corrupção passiva (art. 317, caput); corrupção ativa de 

testemunha (art. 343), coação no curso do processo (art. 344); supressão de 

documento (art. 305) e falsidade ideológica (art. 299)526. 

                                            
523 TEMER, Michel. Constituição e política. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 39. 
524 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo: incluindo as 

analyses dos casos Collor e Dilma, p. 65. 
525 BRASIL. Senado Federal. Autos do Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 

nº 12. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, DF de 1992. Diário Oficial da União. Brasília: 
Senado Federal, 1 dez. 1992. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/2390>. Acesso em: 1 dez. 1992 

526 Importante mencionar aqui que no ano 2000, o Ministério Público federal apresentou nova denúncia 
contra o ex-Presidente por peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Ação Penal nº 307. Brasília, DF, 13 de outubro de 1995. Brasília, 23 jun. 2014. 
Disponível em: 



 

 

169 

Acerca dos crimes de responsabilidade e com base nas conclusões da 

CPMI, a denúncia contra o então Presidente foi formalmente apresentada à Câmara 

do Deputados, em 1o de setembro de 1992 por Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo 

Lavenère Machado. A partir daí se deflagraram as discussões acerca das 

controvérsias do procedimento da Lei n. 1079/50, inclusive acerca da recepção ou não 

dos seus dispositivos diante da novel Constituição de 1988 e dos dispositivos do 

regimento interno da Câmara, no que concerne a votação ser aberta ou secreta527. O 

Presidente da Câmara dos Deputados Íbsen Pinheiro regulamentou o procedimento 

concedendo ao Presidente acusado 5 (cinco) sessões para apresentar defesa528. 

Da mesma forma que no direito norte-americano como visto anteriormente, 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a interferência judicial no 

processo de impedimento no caso de lesão à direito da parte529.  Queiroz Filho530 

considera paradigmático o acórdão advindo do julgamento do Mandado de Segurança 

                                            
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=AP&numero=307&origem=AP>. 
Acesso em: 20 jan. 2019. 

527 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 
estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-
conle/tema5/2016_4886_processo-impeachment_gilvan-correia-de-queiroz-filho>. Acesso em: 27 
jan. 2019. 

528 Essa decisão ficou conhecida como “Lei Íbsen”, e assim regulamentou o procedimento: “a) É 
competência da Câmara dos Deputados admitir ou não acusação contra o Presidente da República, 
dando, em caso positivo, conhecimento ao Senado Federal, para fins de processo e julgamento; b) 
os dispositivos da Lei no 1.079, de 1950, são aplicáveis, com exceção dos que traduzem atos típicos 
do processo, uma vez que a instrução e o julgamento passaram à competência privativa do Senado 
Federal; c) proferido o parecer pela comissão especial, no prazo de sete sessões, a matéria irá ao 
exame do plenário em votação única pelo processo ostensivo nominal, considerando-se admitida a 
acusação se nesse sentido se manifestarem dois terços dos Membros da Casa. Sendo a decisão 
sobre a admissibilidade ou não da denúncia o ato que autoriza a instauração ou não do processo, a 
regência é de ordem legal e não regimental, por efeito da aplicação do art. 85, parágrafo único, da 
Constituição Federal; d) considera inaplicável o art. 188 do Regimento Interno inclusive porque 
conflitante com o art. 218 do mesmo regimento; Lei no 1.079, de 1950; art. 23, combinado com o art. 
184, caput, e 187, parágrafo 1o, inciso VI, do Regimento Interno”. QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia 
de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: estudo técnico. Consultoria 
Legislativa. Brasília. maio 2016. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-
e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_4886_processo-
impeachment_gilvan-correia-de-queiroz-filho>. Acesso em: 24 jun. 2018 

529 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 
estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-
conle/tema5/2016_4886_processo-impeachment_gilvan-correia-de-queiroz-filho>. Acesso em: 24 
jun. 2018. 

530 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 
estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. 
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n. 21.564, de relatoria do Ministro Carlos Velloso. Referido Mandado de Segurança foi 

impetrado, com pedido de liminar, contra a decisão da Presidência da Câmara dos 

Deputados, sustentando-se “que o rito estabelecido na decisão contrariava as normas 

constitucionais, legais e regimentais referentes a este tipo de processo, no que 

chamou de claro desrespeito ao princípio constitucional do due process of law”, sob a 

acusação de cerceamento do direito de defesa, “tendo em vista a redução do prazo 

para cinco sessões, bem como a adoção da votação nominal ostensiva para a 

admissão da acusação”531. 

Assim, submetida a matéria ao Plenário da Corte, acerca do prazo de 

defesa e outras diversas questões procedimentais, em questão de ordem suscitada 

pelo Relator, Ministro Octávio Gallotti, foi concedida, então, liminar em parte, apenas 

para conceder o aumento do prazo para a defesa de cinco para dez sessões, sob o 

fundamento da garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 

Nessa ocasião, inclusive, a Corte entendeu como recepcionado o art. 23, da Lei n. 

1.079/50, que prevê votação aberta e nominal nas sessões deliberativas que ensejam 

o Impeachment532. 

Queiroz Filho533 destaca que, também no sentido do conhecimento do writ, 

o Ministro Sepúlveda Pertence defendeu que a Constituição não excluiu do Poder 

Judiciário, no caso específico do Impeachment, o exame de algumas questões in 

                                            
531 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 

estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. 
532 Ementa: 1. MANDADO DE SEGURANÇA DIRIGIDO A ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, QUE ESTABELECEU REGRAS PARA A TRAMITAÇÃO DE DENUNCIA 
APRESENTADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, POR CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. 2. REJEIÇÃO, POR MAIORIA, DA PRELIMINAR DE FALTA DE 
JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL (PRECEDENTE DO STF: MS 20.941). 3. RELEVÂNCIA DA 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, EM TORNO DA COMPATIBILIDADE, OU NÃO, DE NORMAS DA 
LEI N. 1.079-50 E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA (RESOLUÇÃO N. 17, DE 1989), COM 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 51, I, 52, I, E PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 85). 4. 
QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA, POR MAIORIA, NO SENTIDO DE CONCEDER-SE, EM 
PARTE, A MEDIDA LIMINAR, A FIM DE ASSEGURAR, AO IMPETRANTE, O PRAZO DE DEZ 
SESSÕES, PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA, POR APLICAÇÃO ANALOGICA, 
UNICAMENTE NESSE PONTO, DO ART. 217, PAR. 1., I, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Medida Cautelar no 
Mandado de Segurança nº 21.564. Relator: Ministro Octavio Gallotti. Brasília, DF, 10 de setembro de 
1992. Diário da Justiça. Brasília, 27 ago. 1993. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365464>. Acesso em: 24 jun. 
2018 

533 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 
estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. 
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procedendo e não in judicando. A liminar foi confirmada quando da decisão de mérito, 

na qual o writ foi deferido em parte534. Na decisão de mérito, o STF decidiu que a 

Câmara exerce o juízo de admissibilidade, enquanto o Senado processo e julga, 

nesse caso específico, o Senado pode decidir se aceita ou não a denúncia, 

independentemente, da decisão inicial da Câmara dos Deputados535. 

Acerca da tese do não conhecimento do writ, por entender faltar 

legitimidade constitucional ao Supremo Tribunal Federal para intervir no Impeachment  

e nos atos praticados pelas casas legislativas restou isolado o voto do Ministro Paulo 

Brossard, que defendeu a impossibilidade de o STF interferir em atos de competência 

privativa do Congresso Nacional536. 

                                            
534 CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". PROCESSO E JULGAMENTO: SENADO FEDERAL. 

ACUSAÇÃO: ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEFESA. PROVAS: INSTÂNCIA 
ONDE DEVEM SER REQUERIDAS. VOTO SECRETO E VOTO EM ABERTO. RECEPÇÃO PELA 
CF/88 DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. REVOGAÇÃO DE CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE PELA EC 4/61. REPRISTINAÇÃO EXPRESSA PELA EC N. 6/63. C.F., ART. 
5., LV; ART. 51, I; ART. 52, I; ART. 86, "CAPUT", PAR. 1., II, PAR. 2.; EMENDA CONSTITUCIONAL 
N. 4, DE 1961; EMENDA CONSTITUCIONAL N. 6, DE 1.963. LEI N. 1.079/50, ART. 14, ART. 23. I. 
[...] II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENUNCIA 
OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA 
ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA 
OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. - NO PROCEDIMENTO DE 
ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. 
DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO 
PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS 
LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO 
DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO 
QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA 
EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E 
CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A 
NOTICIA DO FATO REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO 
SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. [...] IV. - RECEPÇÃO, 
PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM 
OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). [...] VI. - MANDADO DE 
SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO 
DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA, conforme BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Mandado de Segurança nº 21.564. Impetrante: Fernando Affonso Collor de Mello. Impetrado: 
Presidente da Câmara dos Deputados. Relator: Ministro Octavio Gallotti. Brasília, DF, 23 de setembro 
de 1992. Diário da Justiça. Brasília, 27 ago. 1993. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85552>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 

535 Importante mencionar que a decisão sobre o recebimento ou não da denúncia pelo Senado Federal 
ocorre no Impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado, Renan Calheiros, 
submeteu a questão à analise de comissão especial. 

536 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 
estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Mandado de Segurança nº 21.564. Impetrante: Fernando Affonso Collor de Mello. Impetrado: 
Presidente da Câmara dos Deputados. Relator: Ministro Octavio Gallotti. Brasília, DF, 23 de setembro 
de 1992. Diário da Justiça. Brasília, 27 ago. 1993. 
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Em 29 de setembro a Câmara dos Deputados autorizou o processo e 

julgamento do então Presidente Collor (com a maioria flagrante de votos: 441 

favoráveis, 38 contrários e 1 abstenção), na sequencia, em 01 de setembro o processo 

foi iniciado no Senado Federal e o Presidente afastado de suas funções no dia 02. Na 

mesma toada, o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia ofertada pelo 

Procurador-Geral da República por crimes comuns537. 

Em situação posterior, com o Processo de Impedimento já instaurado 

perante o Senado Federal, novamente o Réu Fernando Collor, afastado de suas 

funções, impetrou Mandado de Segurança, desta vez autuado sob o n. 21.623, de 

relatoria do Ministro Carlos Velloso, sustentando “cerceamento de defesa e 

impedimento e suspeição de Senadores”. O writ foi conhecido e indeferido pelo 

STF538. 

A defesa do ex-Presidente foi concentrada em negar as acusações e 

responsabilizar Paulo César Farias como o operador dos delitos, na tentativa de eximir 

a participação do ex-Presidente. O desfecho do processo já restava iminente. Assim, 

em 29 de dezembro, horas antes do início da sessão de julgamento, o ex-Presidente, 

na tentativa de evitar a condenação à perda do cargo à inabilitação política renuncia 

ao mandato (não sendo mais Presidente, o processo perderia o objeto). Não obstante, 

o Senado Federal deixou de o condenar à perda do cargo, posto que já efetiva, mas 

entendeu que a pena de inabilitação política não era acessória da primeira, mas 

                                            
537 BRASIL. Senado Federal. Autos do Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 

nº 12. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, DF de 1992. Diário Oficial da União. Brasília: 
Senado Federal, 1 dez. 1992. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/2390>. Acesso em: 1 dez. 1992. 

538 VI. - Impedimento e suspeição de Senadores: inocorrência. O Senado, posto investido da função de 
julgar o Presidente da República, não se transforma, as inteiras, num tribunal judiciário submetido as 
rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado e um órgão político. 
Quando a Câmara Legislativa - o Senado Federal - se investe de "função judicialiforme", a fim de 
processar e julgar a acusação, ela se submete, e certo, a regras jurídicas, regras, entretanto, próprias, 
que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político-penal. Regras de 
impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de 1.950. Impossibilidade de aplicação subsidiaria, no ponto, 
dos motivos de impedimento e suspeição do Cod. de Processo Penal, art. 252. Interpretação do artigo 
36 em consonância com o artigo 63, ambos da Lei 1.079/50. Impossibilidade de emprestar-se 
interpretação extensiva ou compreensiva ao art. 36, para fazer compreendido, nas suas alíneas "a" 
e "b", o alegado impedimento dos Senadores. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de 
Segurança nº 21.623. Impetrante: Fernando Affonso Collor de Mello. Impetrado: Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Relator: Ministro Carlos Velloso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 
1992. Diário da Justiça. Brasília, 28 maio 1993. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85565>. Acesso em: 09 jul. 
2018. 
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independente. O ex-Presidente assim ficou com seus direitos políticos por 8 anos539. 

Collor ao renunciar tentou evitar a condenação por entender que tal ato 

teria o condão de extinguir o processo de Impeachment, portanto, não haveria que se 

cogitar da aplicação da pena e inabilitação para o exercício de função pública. Quando 

mesmo assim o Senado a aplicou, o ex-Presidente renunciante impetrou o Mandado 

de Segurança n. 21.689, o qual foi “conhecido e indeferido, embora o mérito tenha 

gerado grande controvérsia, tendo havido necessidade, inclusive, de convocação de 

três Ministros do Superior Tribunal de Justiça para desempatar a votação”540. 

Nesta ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Impeachment 

possui duas penas distintas, independentes e não acessórias, quais sejam a perda do 

cargo e a inabilitação por oito anos para o exercício da função pública. Bem como que 

a renúncia ao cargo quando já apresentada na sessão de julgamento não teria o 

condão de paralisar o processo. Por tal decisão ser relevante na análise do processo 

de impedimento da ex-Presidente Dilma Rousseff, transcrevemos: 

IV. - No sistema do direito anterior a Lei 1.079, de 1950, isto é, no 
sistema das Leis n.s 27 e 30, de 1892, era possível a aplicação tão 
somente da pena de perda do cargo, podendo esta ser agravada com 
a pena de inabilitação para exercer qualquer outro cargo (Constituição 
Federal de 1891, art. 33, par. 3.; Lei n. 30, de 1892, art. 2.), 
emprestando-se a pena de inabilitação o caráter de pena acessória 
(Lei n. 27, de 1892, artigos 23 e 24). No sistema atual, da Lei 1.079, 
de 1950, não é possível a aplicação da pena de perda do cargo, 
apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter de 
acessoriedade (C.F., 1934, art. 58, par. 7.; C.F., 1946, art. 62, par. 3. 
C.F., 1967, art. 44, parag. único; EC n. 1/69, art. 42, parag. único; 
C.F., 1988, art. 52, parag. único. Lei n. 1.079, de 1950, artigos 2., 
31, 33 e 34). V. - A existência, no "impeachment" brasileiro, segundo a 
Constituição e o direito comum (C.F., 1988, art. 52, parag. único; Lei 
n. 1.079, de 1950, artigos 2., 33 e 34), de duas penas: a) perda do 
cargo; b) inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública. 
VI. - A renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, 
quando já iniciado este, não paralisa o processo de 
"impeachment". VII. - Os princípios constitucionais da 
impessoalidade e da moralidade administrativa (C.F., art. 37). VIII. - A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativamente aos crimes 
de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, na forma do Decreto-lei 
201, de 27.02.1967. Apresentada a denúncia, estando o Prefeito no 
exercício do cargo, prosseguira a ação penal, mesmo após o termino 

                                            
539 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo, p. 68. 
540 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 

estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016. 
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do mandato, ou deixando o Prefeito, por qualquer motivo, o exercício 
do cargo. IX. - Mandado de segurança indeferido541. 
 

Este o panorama geral da judicialização do Impeachment do ex-Presidente 

Fernando Collor de Mello. No que tange aos crimes comuns, o ex-Presidente foi 

absolvido, embora não por ausência de culpabilidade ou mesmo de provas. Duas 

denúncias foram apresentadas. Na ação penal 307, após extensos debates e muita 

controvérsia entre os Ministros, as provas de corrupção passiva foram consideradas 

ilícitas por violação do direito à intimidade e privacidade (tais provas foram obtidas por 

degravações telefônicas e de disquetes apreendidos nas empresas de Paulo César 

Farias). Em 2000 nova denúncia foi apresentada, por peculato, corrupção passiva e 

falsidade ideológica, e julgada em 2014 os crimes estariam prescritos, não obstante, 

o Supremo Tribunal Federal adentrou o mérito e decidiu pela improcedência por 

insuficiência de provas. 

Cumpre salientar, que todo o processo de impedimento, que culminou no 

afastamento do ex-Presidente Fernando Collor, transcorreu dentro da legalidade e dos 

limites constitucionais, sem nenhuma ruptura com o Estado de Direito ou qualquer 

convulsão social em razão de seu desfecho. O princípio republicano foi fortalecido, 

bem como a escolha popular acerca da substituição do chefe do poder executivo, 

reforçando assim a regra democrática. Pérez Liñán542 ao analisar casos de processos 

políticos que culminaram na destituição de Presidentes latino-americanos, elenca que 

no caso de Fernando Collor foi a combinação de três fatores que ensejou seu 

Impeachment, quais sejam: a crise econômica e os infelizes arranjos institucionais; a 

forte marca do populismo no eleitorado brasileiro e a explosiva mistura entre traição e 

ineficácia da administração Collor. 

                                            
541 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 21.689. Impetrante: Fernando 

Affonso Collor de Mello. Impetrado: Presidente do Supremo Tribunal Federal. Relator: Ministro Carlos 
Velloso. Brasília, DF, 16 de dezembro de 1993. Diário da Justiça. Brasília, 07 abr. 1995. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85587>. Acesso em: 10 
jul. 2018. 

542 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 
America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 
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3.5 A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE 
IMPEDIMENTO: PERÍODO ENTRE COLLOR E DILMA 

3.5.1 Competência Privativa da União para Definição das Condutas Típicas 
Configuradoras do Crime de Responsabilidade e o Estabelecimento de Regras 
que Disciplinem o Processo e Julgamento 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.220, de relatoria 

da Ministra Cármen Lúcia, em 16 de novembro de 2011, o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucionais as normas do art. 48543; da expressão “ou nos crimes de 

responsabilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, 

item 2, do art. 49544 e do art. 50545, todos da Constituição do Estado de São Paulo546. 

O fundamento para esta declaração de inconstitucionalidade foi o de que, 

da conjugação dos artigos 22, I; 48, caput; e 85, parágrafo único, da Constituição da 

República de 1988547, infere-se que “somente lei especial votada pelo Congresso 

                                            
543 Artigo 48 - São crimes de responsabilidade do Governador os que atentem contra a Constituição 

Federal ou a do Estado, especialmente contra: I - a existência da União; II - o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da 
Federação; III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; IV - a segurança interna do 
País; V - a probidade na administração; VI - a lei orçamentária; VII - o cumprimento das leis e das 
decisões judiciais. Parágrafo único - A definição desses crimes, assim como o seu processo e 
julgamento, será estabelecida em lei especial, conforme SÃO PAULO (Estado). Constituição (1989). 
Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989. São Paulo, SP. 

544 Artigo 49 - Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, 
será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, 
ou, nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial. § 1º - O Tribunal Especial a que refere 
este artigo será constituído por sete Deputados e sete Desembargadores, sorteados pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, que também o presidirá. § 2º - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal 
Especial referido neste artigo processar e julgar o Vice-Governador nos crimes de responsabilidade, 
e os Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, ou com os 
praticados pelo Governador, bem como o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do 
Estado. § 3º - O Governador ficará suspenso de suas funções: 1 - nas infrações penais comuns, 
recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça; 2 - Nos crimes de 
responsabilidade, após a instauração do processo pela Assembléia Legislativa, conforme SÃO 
PAULO (Estado). Constituição (1989). Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989. São Paulo, 
SP. 

545 Artigo 50 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar o 
Governador, o Vice-Governador e os Secretários de Estado, por crime de responsabilidade, perante 
a Assembleia Legislativa, conforme SÃO PAULO (Estado). Constituição (1989). Constituição 
Estadual, de 05 de outubro de 1989. São Paulo, SP. 

546 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.220. Requerente: 
Procurador-Geral da República. Relator: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 16 de novembro de 
2011. Diário da Justiça eletrônico. Brasília, 07 dez. 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1609913>. Acesso em: 15 jul. 
2018. 

547 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...] Art. 48. Cabe ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 
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Nacional – e, portanto, federal – pode definir crimes de responsabilidade e fixar regras 

processuais e de julgamento para punir os seus autores. Vale[ndo] frisar [que se trata] 

de competência privativa da União”548. 

Entendimento similar foi utilizado em ADI intentada em face da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro, veja-se: 

O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo 
em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de crimes de 
responsabilidade, ainda mais se as normas estaduais definidoras de 
tais ilícitos tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política 
dos membros integrantes do tribunal de contas. A competência 
constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade (e, 
também, para definir-lhes a respectiva disciplina ritual) pertence, 
exclusivamente, à União Federal549. 
 

Por estas razões, o STF também se posiciona pela aplicabilidade do 

quórum de 2/3 previsto na Constituição da República de 1988 como o a ser observado, 

pela assembleia legislativa, na deliberação sobre a procedência da acusação contra 

o governador do Estado. 

A Corte, no julgamento de cautelar na ADI 1.628/SC, já adotou posição 
quanto à aplicabilidade do quorum de 2/3 previsto na CF como o a ser 
observado, pela assembleia legislativa, na deliberação sobre a 
procedência da acusação contra o governador do Estado550. 
 

No mesmo sentido, quando do julgamento da ADI n. 1.628, que 

questionava a validade de dispositivos da Constituição do estado de Santa Catarina 

                                            
49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: [...] Art. 
85. Omissis. [...] Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as 
normas de processo e julgamento, conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

548 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.220. Requerente: 
Procurador-Geral da República. Relator: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 16 de novembro de 
2011. Diário da Justiça eletrônico. Brasília, 07 dez. 2011. 

549 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo em Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.190. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Relator: 
Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 10 de março de 2010. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 
11 jun. 2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612217>. Acesso em: 15 jul. 
2018. 

550 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.634-2. Requerente: 
Partido dos Trabalhadores. Relator: Ministro Néri da Silveira. Brasília, DF, 17 de setembro de 
1997. Diário da Justiça. Brasília, 08 set. 2000. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347177>. Acesso em: 15 jul. 
2018. 
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regulamentadores do processo de julgamento do Governador do estado por crimes 

de responsabilidade, restou decidido que, para estes casos, se deve utilizar o 

procedimento estatuído no art. 78, § 3º, da Lei n. 1.079/50551, in verbis: 

Art. 78. O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, 
pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser 
condenado, senão à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, 
para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da 
justiça comum. 
[...] 
§ 3º Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o 
processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-
se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido 
por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco 
desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de 
Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha 
desse Tribunal será feita - a dos membros do legislativo, mediante 
eleição pela Assembléia: a dos desembargadores, mediante sorteio552. 
 

Assim, resta assentado que a definição dos crimes de responsabilidade e 

o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da 

competência legislativa privativa da União. 

3.5.2  Impossibilidade de Recurso contra Decisão que nega seguimento à 
Denúncia 

O Supremo Tribunal Federal entende ser impossível a interposição de 

recurso contra decisão que nega seguimento à denúncia, por ausência de previsão 

na Lei n. 1.079/50553. O Impetrante sustentava violação ao art. 218, §§ 1º e 3º do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, in verbis: 

Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos 
Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República 
ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade. 
§ 1º A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, 

                                            
551 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.628. Requerente: 

Governador do estado de Santa Catarina. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília, DF, 10 de agosto de 
2006. Diário da Justiça. Brasília, 24 nov. 2006. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=392134>. Acesso em: 15 jul. 
2018. 

552 BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, DF, 12 abr. 1950. 

553 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 25.588. 
Agravante: Gildson Gomes dos Santos. Relator: Ministro Menezes Direito. Brasília, DF, 02 de abril 
de 2009. Diário da Justiça eletrônico. Brasília, 07 maio 2009. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=591281>. Acesso em: 15 jul. 
2018. 
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deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da 
declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do 
local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol 
das testemunhas, em número de cinco, no mínimo. 
[...] 
§ 3º Do despacho do Presidente que indeferir o recebimento da 
denúncia, caberá recurso ao Plenário554. 
 

Todavia, na oportunidade, a Corte pontuou que a “interpretação e a 

aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna 

corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário”555. 

3.6 A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE 
IMPEDIMENTO: O CASO DILMA ROUSSEFF 

Após o afastamento do ex-Presidente Collor, Itamar Franco propiciou a 

abertura para estabilização monetária, seguido pelos governos de Fernando Henrique 

Cardoso que efetivou o controle da inflação e abriu a perspectiva para a 

implementação de programas sociais de combate à miséria e de redistribuição de 

renda. Luís Inácio Lula da Silva, manteve as linhas mestras do governo FHC, a quem 

fazia oposição, e expandiu em grandes proporções os programas sociais em diversos 

âmbitos. Eleita em 2010, na esteira da popularidade do ex-Presidente Lula, Dilma 

Vana Rousseff não conseguiu sustentar o desenvolvimento econômico do seu 

antecessor, centralizou a administração e não se mostrou negociável com a 

representação política no Congresso Nacional. 

A reeleição em 2014 foi conturbada, a população se mostrava dividida, a 

popularidade da Presidente despencou inclusive entre os seus eleitores, aliado a isso 

a operação Lava-Jato - que envolveu ampla e significativa parcela da classe política 

e empresarial -, demonstrou, inequivocamente, a corrupção e o desvio de dinheiro 

público no âmbito governamental. A constante piora da relação entre Dilma e os 

representantes no Congresso Nacional e o parecer prévio do Tribunal de Contas da 

União, pela reprovação das contas do Governo referentes ao ano de 2014, 

                                            
554 BRASIL. Câmara dos Deputados. Congresso Nacional. Regimento interno da Câmara dos 

Deputados: aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, e alterado até a Resolução nº 20, de 2016. 
18. ed. Brasília: Edições Câmara, 2017. p. 71. 

555 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 25.588. 
Agravante: Gildson Gomes dos Santos. Relator: Ministro Menezes Direito. Brasília, DF, 02 de abril 
de 2009. Diário da Justiça eletrônico. Brasília, 07 maio 2009. 
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impulsionaram o Impeachment da ex-Presidente. 

A denúncia foi protocolada em 21 de outubro de 2015 por Hélio Bicudo, 

Miguel Reale Jr. e Janaína Paschoal sendo que, basicamente, defenderam o 

Impeachment da então Presidente Dilma, pelo cometimento dos seguintes crimes de 

responsabilidade: violação da Constituição de 1988, art. 85, V a VII e da Lei n. 

1079/50, arts. 4o, V e VI; 9o, 3 e 7; 10, 6 a 9; e 11, 3556. Referida denúncia foi recebida 

em 02 de dezembro de 2015. 

Em 13 de outubro de 2015, os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, 

deferiram liminares para “suspender os efeitos da Resposta à Questão de Ordem 

105/2015, decidida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), sobre a forma de tramitação dos pedidos de Impeachment contra a 

presidente Dilma Rousseff”557. 

Num primeiro momento, o então Presidente da Câmara dos Deputados 

Eduardo Cosentino da Cunha, valendo-se do regimento interno disciplinou qual seria 

o procedimento do Impeachment (votação secreta para a comissão e candidaturas 

avulsas e não indicação proporcional entre os partidos como determina a Constituição 

de 1988 e a Lei n. 1079/50). Nos Mandados de Segurança n. 33.837 e 33.838, foi 

questionada a “forma como foi disciplinada a matéria pelo presidente da Câmara, 

mediante resposta a questão de ordem, bem como a inadmissão de recurso contra tal 

ato para o Plenário da Casa Legislativa”558 e terminaram por suspender o referido rito 

de tramitação do Impeachment559. 

                                            
556 Esses crimes serão tratados no capítulo 4, aqui se elaborou um breve escorço para tratar da 

judicialização do respectivo processo. BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, 
Janaina Conceição. Denúncia em face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja 
Vista a Prática de Crime de Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al 
(Org.). Impeachment: instrumento da democracia. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 
2016. p. 20-75. 

557 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Suspensos os efeitos de rito sobre tramitação de 
impeachment. 2015. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301640>. Acesso em: 14 jul. 
2018. 

558 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Suspensos os efeitos de rito sobre tramitação de 
impeachment. 2015. 

559 O Ministro Teori Zavascki: São relevantes os fundamentos da impetração. Embora, à primeira vista, 
a controvérsia pareça revestir-se de características de simples questão interna corporis, o que na 
realidade subjaz em seu objeto é, pelo menos indiretamente, a tutela de importantes valores de 
natureza constitucional, notadamente o que diz respeito à higidez das normas editadas pela 



 

 

180 

A questão restou judicializada em arguição de preceito fundamental 

proposta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Posteriormente, em 09 de 

dezembro de 2015, o Ministro Edson Fachin, em decisão liminar, suspendeu a 

formação e a instalação da comissão especial da Câmara que analisou o pedido de 

Impeachment da presidente Dilma Rousseff560. Entre os pontos questionados na 

ADPF, estavam “as normas regimentais que tratam do procedimento previsto para a 

formação e desenvolvimento das atividades da comissão especial a ser formada no 

âmbito da Câmara dos Deputados”561. 

Na situação então posta, o Ministro Edson Fachin decidiu: 

Em relação ao pedido cautelar incidental que requereu a suspensão 
da formação da Comissão Especial em decorrência da decisão da 
Presidência da Câmara dos Deputados de constituí-la por meio de 
votação secreta, verifica-se, na ausência de previsão constitucional ou 
legal, bem como à luz do disposto no art. 188, inciso III, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a plausibilidade jurídica do pedido, 
bem como, ante a iminência da instauração da Comissão Especial, o 

                                            
autoridade impetrada sobre procedimentos “relacionados e à análise de denúncias em desfavor da 
Presidente da República pela suposta prática de crimes de responsabilidade”. Questiona-se, com 
respaldo em respeitáveis fundamentos, o modo e a forma como foi disciplinada essa matéria (por 
decisão individual do Presidente da Câmara, mediante resposta a questão de ordem), como também 
a negativa de admissão, por essa autoridade, de meio impugnativo de revisão ou de controle do seu 
ato por órgão colegiado da Casa Legislativa. São questões cuja estatura constitucional ficam 
especialmente realçadas pelo disposto no parágrafo único do art. 85 da Constituição Federal, que 
submete a cláusula de reserva de “lei especial” não apenas a definição dos crimes de 
responsabilidade do Presidente da República, como também o estabelecimento das correspondentes 
“normas de processo e julgamento”. Ora, em processo de tamanha magnitude institucional, que põe 
a juízo o mais elevado cargo do Estado e do Governo da Nação, é pressuposto elementar a 
observância do devido processo legal, formado e desenvolvido à base de um procedimento cuja 
validade esteja fora de qualquer dúvida de ordem jurídica. No caso, os fundamentos deduzidos na 
inicial e os documentos que os acompanham deixam transparecer acentuados questionamentos 
sobre o inusitado modo de formatação do referido procedimento, o que, por si só, justifica um 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida 
Cautelar em Mandado de Segurança nº 33.837. Impetrante: Wadih Nemer Damous Filho. Impetrado: 
Presidente da Câmara dos Deputados. Relator: Ministro Teori Zavascki. Brasília, DF, 12 de outubro 
de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 15 out. 2015. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=206&dataPublicacaoDj=15/10/20
15&incidente=4865981&codCapitulo=6&numMateria=151&codMateria=2>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

560 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ministro Edson Fachin suspende formação e 
instalação de comissão especial do impeachment. 2015. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305901&caixaBusca=N>. 
Acesso em: 14 jul. 2018. 

561 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ministro Edson Fachin suspende formação e 
instalação de comissão especial do impeachment. 2015. 
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perigo de dano pela demora da concessão liminar requerida562-563. 
 

Quando do julgamento de mérito, o Tribunal, por unanimidade e nos termos 

do voto do Relator, rejeitou as preliminares e conheceu da ação, a julgando nos termos 

a seguir explanados. 

3.6.1 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378 

No julgamento da ADPF 378, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre 

diversas questões atinentes ao rito do Processo de Impedimento. Parte-se aqui do 

pressuposto de que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a 

“decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais 

órgãos do Poder Público”564. A decisão do Supremo Tribunal Federal nessa ADP 

antecipa possíveis questionamentos de (in)constitucionalidade dos dispositivos do 

constitucionais e legais do Impeachment e reafirma sua já consagrada jurisprudência 

de que o juízo de mérito compete ao Senado Federal. 

3.6.1.1 Deliberações por maioria e papéis da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal no Processo de Impeachment 

Entende o Supremo Tribunal Federal que, ao autorizar a instauração de 

processo, após apresentada a denúncia contra o Presidente da República por crime 

de responsabilidade, a Câmara dos Deputados exerce um juízo eminentemente 

político de admissibilidade ou não da denúncia, enquanto ao Senado compete o 

processo e julgamento, o que incluiria um juízo inicial de recebimento ou não da 

                                            
562 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Edson Fachin. 
Brasília, DF, 08 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MC_ADPF_378.pdf>. Acesso em: 14 jul. 
2018. 

563 Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo 
precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos: [...] 
III – para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-
Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da Câmara que irão compor 
a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos dois cidadãos que irão integrar o Conselho 
da República e nas demais eleições, conforme BRASIL. Câmara dos Deputados. Congresso 
Nacional. Regimento interno da Câmara dos Deputados: aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, 
e alterado até a Resolução nº 20, de 2016. p. 64. 

564 BRASIL. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição 
de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1º do art. 102 da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 06 dez. 1999. 
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denúncia previamente autorizada pela Câmara565. Decidiram assim pela manutenção 

do precedente no caso Collor em nome da segurança jurídica. 

Com base nestas premissas, o Supremo Tribunal Federal então declarou 

não recepcionados pela Constituição da República de 1988 os arts. 23, §§ 1º, 4º e 5º; 

80, 1ª parte (que define a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia); e 81, 

todos da Lei nº 1.079/1950, porque incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, 

II, todos da CF/1988566-567-568. 

                                            
565 1.2. Há três ordens de argumentos que justificam esse entendimento. Em primeiro lugar, esta é a 

única interpretação possível à luz da Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê: literal, 
histórico, lógico ou sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi adotada pelo Supremo 
Tribunal Federal em 1992, quando atuou no impeachment do então Presidente Fernando Collor de 
Mello, de modo que a segurança jurídica reforça a sua reiteração pela Corte na presente ADPF. E, 
em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo STF 
com força vinculante e erga omnes, foi, em alguma medida, incorporado à ordem jurídica brasileira. 
Dessa forma, modificá-lo, estando em curso denúncia contra a Presidente da República, 
representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica, que afetaria a própria exigência 
democrática de definição prévia das regras do jogo político. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do 
Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça 
Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10444582>. Acesso em: 14 jul. 
2018. 

566 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

567 Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido a votação nominal, não sendo 
permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. § 1º Se da aprovação do 
parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos 
Deputados. [...] § 4º A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três membros para 
acompanhar o julgamento do acusado. § 5º São efeitos imediatos ao decreto da acusação do 
Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado 
e da metade do subsídio ou do vencimento, até sentença final. [...] Art. 80. Nos crimes de 
responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é 
tribunal de pronuncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento; nos crimes de responsabilidade 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da República, o Senado Federal 
é, simultaneamente, tribunal de pronuncia e julgamento. [...] Art. 81 A declaração de procedência da 
acusação nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara 
que a preferir, conforme BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de 
Janeiro, DF, 12 abr. 1950. 

568 Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I - autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os 
Ministros de Estado; [...] Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o 
Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros 
de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles; [...] Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, 
por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. § 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais 
comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, conforme BRASIL. 
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3.6.1.2 Rito do Impeachment na Câmara 
Na visão do Supremo Tribunal Federal, o rito do Impeachment perante a 

Câmara, previsto na Lei n. 1.079/1950 e interpretada no contexto da Constituição de 

1946, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia analisar e pronunciar-se sobre 

o mérito da acusação no sentido de admitir a denúncia e decidir sobre a sua 

procedência ou não569. Previsão que não encontra guarida na Constituição de 1988.  

Portanto, acerca do rito do Processo de Impedimento na Câmara dos 

Deputados, ficou estabelecido que a esse órgão caberia apenas a admissibilidade da 

acusação sem juízo de mérito (condição de procedibilidade)570. 

3.6.1.3 Rito do Impeachment no Senado 
Para o Supremo Tribunal Federal, na ausência de regras específicas para 

o julgamento do Impeachment no Senado, a Corte também decidiu pela manutenção 

do precedente do caso Collor e incorporou uma etapa inicial em que o Senado possui 

sim o condão de fazer o juízo prévio de recebimento ou não da denúncia571. 

Concluiu, assim, o Pretório Excelso, que o recebimento ou não da denúncia 

que deflagra ou não a posterior instauração do processo pelo Senado se dá por 

deliberação da maioria simples de seus membros, a partir de parecer elaborado por 

                                            
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
Brasília, DF. 

569 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

570 2.2. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado 
acima, alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do Presidente da República. 
Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara deve 
deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, 
desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar 
ou não a instauração do processo (condição de procedibilidade). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do 
Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça 
Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

571 3.2. Diante da ausência de regras específicas acerca dessas etapas iniciais do rito no Senado, deve-
se seguir a mesma solução jurídica encontrada pelo STF no caso Collor, qual seja, a aplicação das 
regras da Lei nº 1.079/1950 relativas a denúncias por crime de responsabilidade contra Ministros do 
STF ou contra o PGR (também processados e julgados exclusivamente pelo Senado). BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 
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Comissão Especial. 

3.6.1.4 Impossibilidade de Apresentação de Candidaturas ou Chapas Avulsas, 
a Aferição da Proporcionalidade e a Necessidade do Voto Aberto para a 
Formação da Comissão Especial 

Tal questão não foi suscitada no caso Collor, tratou-se de nova 

interpretação do Supremo Tribunal Federal, que julgou incompatível com o art. 58, 

caput e § 1º572, da Constituição da República de 1988, que os representantes dos 

partidos políticos ou blocos parlamentares deixassem “de ser indicados pelos líderes, 

na forma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para serem escolhidos de 

fora para dentro, pelo Plenário, em violação à autonomia partidária”573.  

À época de Collor tal discussão não ocorreu, pois, os membros da 

Comissão foram efetivamente indicados pelos líderes partidários. No caso Dilma 

ocorreu a formação de uma “chapa avulsa” para a composição da Comissão. De 

acordo com a Corte, entretanto, para o Processo de Impedimento de Dilma Rousseff, 

não se pôde considerar inválida “a realização de eleição pelo Plenário da Câmara, 

desde que limitada, tal como ocorreu no caso Collor, a ratificar ou não as indicações 

feitas pelos líderes dos partidos ou blocos, isto é, sem abertura para candidaturas ou 

chapas avulsas”574. 

Na mesma linha e de acordo com Constituição, o Supremo decidiu que a 

proporcionalidade deveria ser observada, tanto dos partidos políticos, como dos 

blocos parlamentares, tendo restada por superada a literalidade do art. 19, da Lei 

1.079/50, dada a nova redação da Constituição de 1988 em seu art. 58, parágrafo 

primeiro que prevê a representação proporcional dos blocos, diferentemente, da 

                                            
572 Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da 
respectiva Casa, conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

573 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

574 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 
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Constituição de 1946575. 

No caso da votação para a formação da Comissão Especial, mais uma vez 

o Supremo Tribunal Federal manteve o precedente do caso Collor, e decidiu que no 

Impeachment, “todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior 

transparência, controle dos representantes e legitimação do processo”576. Dessa 

forma, concluiu a decisão para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade do 

procedimento. 

3.6.1.5 Impossibilidade de Aplicação Subsidiária das Hipóteses de 
Impedimento e Suspeição ao Presidente da Câmara 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, embora o art. 38 da Lei n. 

1.079/1950577, preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no 

processo e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, o 

art. 36 dessa Lei especial já tratou de elencar as hipóteses de impedimento e 

                                            
575 O argumento foi que o novo regime estabeleceu expressamente: “(i) a possibilidade de se assegurar 

a representatividade por bloco (art. 58, § 1º) e (ii) a delegação da matéria ao Regimento Interno da 
Câmara (art. 58, caput)”, de modo que a “opção pela aferição da proporcionalidade por bloco foi feita 
e vem sendo aplicada reiteradamente pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas 
Comissões, tendo sido seguida, inclusive, no caso Collor”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do 
Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça 
Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

576 No silêncio da Constituição, da Lei nº 1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, 
não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e 
discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à 
eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das 
votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente 
previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo 
por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a 
ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade 
possível. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de 
garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências 
indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, 
ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático, 
representativo e republicano. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto 
Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

577 Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado, serão 
subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal, conforme BRASIL. Lei nº 
1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo 
de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, DF, 12 abr. 1950. 
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suspeição, atribuindo tratamento especial à matéria578-579. 

O argumento utilizado pelos Ministros foi no sentido de, acertadamente, 

diferenciar os julgadores, magistrados e parlamentares, tendo os primeiros o dever da 

imparcialidade e exigências legais muito diferentes e mais exigentes na tomada de 

decisão, diferentemente, dos segundos que julgam politicamente, portanto, 

parcialmente, motivados por suas convicções político-partidárias, no exato sentido do 

desempenho das funções parlamentares de representação política popular580. Assim, 

restou decidido que “não há lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e 

suspeição dos julgadores, que pudesse justificar a incidência subsidiária do 

Código”581. 

3.6.1.6 Ausência de Direito à Defesa Prévia e Direito de a Defesa se Manifestar 
Após Acusação 

O Supremo Tribunal Federal entendeu que não existe direito à defesa 

prévia da então Presidente Dilma, tendo em vista a excepcionalidade do referido 

instituto, que não se confunde como uma exigência do princípio constitucional da 

ampla defesa. Concluiu que, por conta do regime especial previsto na Lei n. 1.079/50, 

que silencia a respeito dessa modalidade de defesa, não haveria violação ao direito 

de defesa, nem aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

A então Presidente teria assegurado seu direito de defesa, nos termos do 

                                            
578 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 

Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

579 Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da 
República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou senador; a) que tiver parentesco consanguíneo 
ou afim, com o acusado, em linha reta; em linha colateral, os irmãos cunhados, enquanto durar o 
cunhado, e os primos co-irmãos; b) que, como testemunha do processo tiver deposto de ciência 
própria, conforme BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade 
e regula o respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, DF, 12 abr. 
1950. 

580 A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se 
deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de 
fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar 
a vontade dos representados. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto 
Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

581 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 
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princípio constitucional e da Lei n. 1.079/50 após o recebimento da denúncia582. No 

mesmo sentido, foi assegurado que à defesa estaria reservada a última manifestação, 

como também ocorre, no processo penal. 

3.6.1.7 Possibilidade de Exercício da Função Acusatória pelos Senadores, 
Interrogatório como Ato Final da Instrução Probatória e Possibilidade da 
Aplicação Subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado. 

Para o Supremo Tribunal Federal, o procedimento acusatório estabelecido 

na Lei n. 1.079/1950, parcialmente recepcionado pela Constituição da República de 

1988, não menciona a vedação da função acusatória dos membros do Senado 

Federal. Nesse sentido, podem os mesmos produzir provas e atuarem livremente na 

apuração, com as medidas necessárias, à  apuração de crimes de 

responsabilidade583. 

No mesmo sentido ainda da garantia da ampla defesa e contraditório, o 

Egrégio Tribunal entendeu como pertinente constar o interrogatório como o último ato 

da instrução probatória, em analogia aos precedentes do referido Tribunal no que 

concerne às ações penais originárias. 

Consoante o Supremo Tribunal Federal, a aplicação subsidiária do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado no processamento e 

julgamento do Impeachment para disciplinar questões interna corporis, não viola a 

reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição e desde 

que não violem os preceitos constitucionais584. 

Da mesma forma que no caso Collor, todo o processo de impedimento – 

que se queira num primeiro momento estipular essa premissa em seu âmbito formal 

                                            
582 Não há, portanto, impedimento para que a primeira oportunidade de apresentação de defesa no 

processo penal comum se dê após o recebimento da denúncia. No caso dos autos, muito embora 
não se assegure defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos Deputados que inicia o 
rito naquela Casa, colocam-se à disposição do acusado inúmeras oportunidades de manifestação em 
ampla instrução processual. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 378. Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto 
Barroso. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

583 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 

584 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378. 
Requerente: Partido Comunista do Brasil. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 17 de 
dezembro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 07 mar. 2016. 
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–, que culminou no afastamento do ex-Presidente Dilma Rousseff, transcorreu dentro 

da legalidade e dos limites constitucionais, sem nenhuma ruptura com a ordem 

constitucional, o Estado Democrático de Direito ou qualquer convulsão social em 

razão de seu desfecho.  

Ao contrário, as movimentações sociais se mostraram bastante 

contundentes em rechaço à ex-Presidente, bem como, a crise econômica, o 

descontentamento popular com a corrupção generalizada em diversos partidos 

políticos e comprovada, inequivocamente, pela operação Lava Jato, a inabilidade 

política de negociação da ex-Presidente com os parlamentares são alguns fatores que 

culminaram no seu Impeachment.  

A tardia redemocratização de países da América Latina, os recorrentes 

colapsos democráticos vivenciados após crises presidenciais atestam que o 

Impeachment se tornou a marca distintiva do cenário político na década de 90 e início 

do século. Depois que as elites civis entenderam que os golpes militares são inviáveis 

e que um Sistema constitucionalmente sólido é o único caminho desejável para a 

manutenção da Democracia, preferiram se valer do Direito Constitucional para retirar 

do poder Presidentes envolvidos em acusações pela prática de Crimes de 

Responsabilidade e garantir, mesmo que de forma ainda instável, a preeminência do 

Regime Democrático. 

O Impeachment, constitucionalmente previsto para apurar a 

Responsabilidade Presidencial, é um processo jurídico e político. Não se trata, 

portanto, de um processo penal, nem tampouco o Crime de Responsabilidade de um 

ilícito penal, mas político-administrativo585. Entretanto a análise do Processo de 

Impedimento, vivenciado no Brasil entre os anos de 2015 e 2016, que cassou o 

mandato da ex-Presidente da República Dilma Vanna Roussef, restou dividida entre 

duas narrativas: a tese da natureza político-jurídico do procedimento e sua 

                                            
585 Nesse sentido: “Entre nós, porém, como no direito norte-americano e argentino, o impeachment tem 

feição política, não se origina senão de causas políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado 
sob considerações de ordem política e julgado segundo critérios políticos – julgamento que não exclui, 
antes supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurídicos. Isso ocorre mesmo quando o fato que o motive 
possua iniludível colorido penal e possa, a seu tempo, sujeitar a autoridade por ele responsável a 
sanções criminais, estas, porém, aplicáveis exclusivamente pelo Poder Judiciário”, conforme 
BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da responsabilidade política do presidente da 
república, p. 76. 
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legitimidade constitucional e a narrativa do “Golpe de Estado” / “Golpe parlamentar” 

em tese sofrido pela ex-Presidente da República.  

Em importante artigo de 1992, Brossard586 constata a imperfeição do 

Processo de Impedimento, escrito após o julgamento do ex-Presidente Collor. Apesar 

da atualidade da crítica, teria esta o condão de deslegitimar o procedimento? Seria 

este o único expediente constitucional democraticamente legítimo para a apuração da 

Responsabilidade Presidencial de que dispomos atualmente? 

No próximo capítulo serão abordadas as obrigações matrizes da 

responsabilidade política (responsibility, accountability e liability) no intuito de verificar 

se os processos de impedimento, que culminaram no Impeachment dos ex-

Presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, corresponderam a infrações a essas 

obrigações matrizes e como correspondem a estas nas suas peculiaridades. Assim, o 

Capítulo 4, promovendo o desfecho da Tese, demonstrará como ambos os casos 

analisados decorrem de infrações às Obrigações Matrizes da Responsabilidade do 

Poder Político, bem como cuidará de definir estas obrigações conceitual e 

doutrinariamente. 

 

 

                                            
586 BROSSARD, Paulo. Depois do Impeachment. Correio Brasiliense, 06 de janeiro de 1993. 

Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/PauloBrossard/ArtigosJornais/306350.pdf 
Acesso em: 12 out. 2016. 



 

 

Capítulo 4  

OS IMPEDIMENTOS DE FERNANDO COLLOR DE MELLO E DILMA 
VANA ROUSSEFF COMO RESULTANTES DE INFRAÇÕES ÀS 

OBRIGAÇÕES MATRIZES DA RESPONSABILIDADE DO PODER 
POLÍTICO 

4.1 AS OBRIGAÇÕES MATRIZES DA RESPONSABILIDADE POLÍTICA: 
ACCOUNTABILITY, RESPONSIBILITY E LIABILITY 

O Capítulo 4 da presente Tese tratará das definições, organização 

institucional, características e natureza jurídica de cada uma das Obrigações Matrizes 

da Responsabilidade de Poder Político, promovendo o desfecho da pesquisa e 

demonstrando como ambos os casos analisados decorrem de infrações às referidas 

Obrigações Matrizes. 

A noção da existência de múltiplas Obrigações Matrizes da 

Responsabilidade do Poder Político pressupõe uma diversidade de facetas pelas 

quais o desatendimento das expectativas políticas por um agente político pode ser 

constatado, são estas: Accountability, Responsibility e Liability587. 

4.1.1 Accountability 

A ideia de Accountability no âmbito na Responsabilidade do Poder Político 

(legislativo e executivo) pode ser mais facilmente compreendida a partir da ideia de 

mandato588. No Direito Privado, “opera-se o mandato quando alguém recebe de 

outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses”589. Este 

conceito, por mais que obviamente não sirva inteiramente para discutir a relação entre 

Accountability, política e Democracia, fornece um escopo fundamental que serve para 

                                            
587 LORENCINI, Bruno César. A Responsabilidade do Poder Político no Estado Constitucional sob 

o Paradigma da Democratic Responsiveness. 2013. 337 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado 
em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo/Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, Universidade de São Paulo/Universidad de Salamanca, São Paulo, 2013. 
Cap. 4. 

588 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. Cambridge: Harvard 
University Press, 2016. p. 144-145. 

589 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. 
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distingui-la das demais facetas das Obrigações Matrizes da Responsabilidade do 

Poder Político: a ausência de sujeição dos critérios de avaliação da atividade daquele 

que recebe mandato para o exercer o poder político a um conjunto específico de 

regras590. 

Explica-se. Em um certo ponto, similarmente ao que acontece com a ideia 

de mandato no Direito Privado, em que a discricionariedade do eleitorado em avaliar 

a sua satisfação com o trabalho desempenhado pelo mandatário é absoluta (não 

sujeita a um conjunto específico de regras) e se manifesta diretamente por intermédio 

do voto em que, se assim desejarem, os eleitores podem reconduzir ao poder aqueles 

agentes políticos que livremente julgarem trabalhar adequadamente em seu 

interesse591. No Brasil, por exemplo, no âmbito do Poder Legislativo, não há limitação 

a uma quantidade predeterminada de vezes em que pode haver reeleição592, já no 

Poder Executivo esta possibilidade está limitada a uma recondução593. Diversamente, 

a assim denominada por Waldron594 de Accountability forênsica (que neste capítulo 

será apresentada como Liability), decorre justamente da infração à normas que regem 

a conduta do agente político e o sujeitam a um processo contraditório de imposição 

                                            
590 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
591 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
592 “Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação 

do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos 
quantos forem os Deputados Federais acima de doze. § 1º Será de quatro anos o mandato dos 
Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação 
às Forças Armadas. [...] Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 
Estado e os seguintes preceitos: I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para 
mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; [...] Art. 45. A 
Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. [...] Art. 46. O Senado Federal compõe-se 
de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário”, 
conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 

593 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: [...] § 5º O Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”, 
conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 

594 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
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de sanção595. 

Waldron596 então prossegue delineando os componentes desta 

Accountability: medo, interesses, sanções, desacordos, informação e instruções. 

A princíprio Waldron597 rejeita a concepção de que haja uma necessária 

correlação entre o que chama de “liberalismo do medo” – ideia segundo a qual, para 

evitar o pior, há que se limitar a mera possibilidade de os agentes políticos, detentores 

do poder estatal, abusarem deste de forma arbitrária, por razões ligadas ao temor 

deste imaginável cenário – e a noção de Acountability do poder político não-forênsica, 

afinal a Acountability forênsica já prestabelece de forma bem delineada os padrões de 

conduta que devem pautar a ação do agente público com o objetivo de evitar o abuso 

de poder598. 

No que tange à noção de interesses, é necessário esclarecer que, 

diferentemente do que ocorre no Direito Privado, a atuação do mandatário, 

obviamente, não está limitada a perquirir os interesses de um eleitor em específico, 

mas, por outro lado, igualmente não pode ser instrumentalizada de forma atender seus 

próprios interesses599. No caso peculiar do Brasil, que possui um rol estabelecido de 

objetivos fundamentais para a atuação do poder público, pode-se dizer que há 

igualmente a necessidade de se ter atenção a tais objetivos fundamentais (Art. 3º da 

Constituição da República de 1988)600. 

Sanções, da mesma forma, estão mais intimamente relacionadas com a 

ideia de Accountability forênsica, de forma que Waldron601 acentua, justamente, o fato 

de a Accountability não-forênsica, para poder ser exigida, não exigir qualquer 

                                            
595 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
596 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 146. 
597 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 146-147. 
598 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147. 
599 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147. 
600 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, conforme 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 
1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 

601 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147. 
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enquadramento da conduta do agente político demandado em uma prévia conduta 

prescrita em lei. No Brasil, o exercício deste direito está previsto no Art. 74 e incisos 

da Constituição da República de 1988: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional602. 
 

Os desacordos a que se refere Waldron603 são aqueles entre cidadãos. 

Em um país democrático, certamente podem haver desacordos entre eleitores no 

tocante à qualidade da atuação daquele(s) respectivo(s) mandatário(s) eleito(s). 

Waldron604 esclarece, portanto, que a forma específica solução deste tipo de conflito 

é a eleição aonde, caso os eleitores descontentes com a atuação do agente político 

em questão formem maioria, poderão substituí-lo. 

Em relação ao componente da informação, Waldron605 esclarece, para que 

o direito ao acesso à informação cumpra de forma efetiva sua função democrática, 

não é suficiente a mera disponibilização de documentos que reportem a integralidade 

das atividades realizadas pelo poder político, mas, para além disto, referida 

comunicação deve ser performada de modo compreensível pela população, a qual 

não pode esperar-se que necessite de um intermediador para interpretar dados 

concernentes aos atos públicos606. No Brasil, este direito está insculpido no inciso 

                                            
602 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
603 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147. 
604 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147. 
605 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147-148. 
606 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 147-148. 
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XXXIII do Art. 5º607, no inciso II do § 3º do Art. 37608 e no § 2º do Art. 216609 da 

Constituição da República de 1988 e regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a qual expressamente determina em 

seu Art. 5º: “É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara 
e em linguagem de fácil compreensão”610. 

Por fim, Waldron611 reputa despicienda o componente da instrução como 

efetivamente necessário para a efetiva realização da Accountability político por duas 

razões. Primeira e novamente porque o cumprimento de regras está mais relacionado 

à Accountability forênsica (Liability). Finalmente, também porque a Accountability não 

necessita estar condicionada à prestação de contas estar ou não sujeita a um conjunto 

de formas e regras que estabeleçam seu procedimento, mas sim ao que é de interesse 

do eleitor saber, de forma precisa e eficiente, em relação à atuação do mandatário 

demandado612.  

                                            
607 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIII - todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, conforme BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. 

608 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 3º A lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: [...] II - 
o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5º, X e XXXIII”, conforme BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 

609 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] § 2º Cabem à 
administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências 
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”, conforme BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. 

610 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF. 

611 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 148-149. 
612 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 148-149. 
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4.1.2 Responsibility 

Holmes613, aponta o fator do passado na construção de um mecanismo de 

apuração da Responsibility política, salientando que as dificuldades encontradas em 

face daquele quando ao se atribuir a Responsibility política e a consequente sensação 

de injustiça que isto gera podem contaminar o processo político como um todo. Isto 

porque, o contexto no qual se atribui Responsibility política a um agente é tão variável, 

que se chega a questionar se há um conceito certo para esta ideia ou se se trataria 

de um mero argumento retórico614. 

No âmbito acadêmico, Holmes615 explica que a Responsibility política ainda 

carece de considerações sistemáticas, tendo em vista sua complexidade, que acaba 

por polarizar o tema em dois eixos: a onerosidade da Responsiblity política e as 

frequentes acusações de sua utilização como argumento retórico, que levariam os 

atores políticos a procurar evadi-la616. 

Todavia, de acordo com Vázquez-Arroyo617, historicamente, “o conceito e a 

prática da responsibility estão intimamente relacionados a outros conceitos, como 

obrigação e dever, imputabilidade e atribuibilidade”. Disto decorre a noção (em uma 

certa extensão também ligada a ideia de mandato presente na Accountability) de que, 

caso o provimento a um cargo político seja motivado por objetivo de ambição pessoal 

daquele que o detém, tal ambição só é legítima se esta for o bem comum do povo618. 

A restrição ao exercício do mandato eletivo assim, está condicionada a um postulado 

ético que o limita não (nesta faceta das Obrigações Matrizes da Responsabilidade do 

Poder Político) à vedação da prática de certas condutas – premissa concernente à 

Liability – mas sim ao cumprimento de deveres inerentes ao cargo e à prática na 

                                            
613 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
614 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
615 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
616 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 

D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. 
617 VÁZQUEZ-ARROYO, Antonio Y. Political Responsibility: Responding to Predicaments of Power. 

New York: Columbia University Press, 2016. p. 64-65. (New Directions in Critical Theory). 
618 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 33-34. 
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consecução de objetivos tendentes a concretizar o bem comum do povo governado619. 

Destarte, como bem pontuado por Coicaud620, “a extensão e o conteúdo” da 

responsibility são variáveis de acordo o regime político específico em que se encontra 

presente, sendo nitidamente distintas, por exemplo, em um Estado Liberal e em um 

Estado de Bem-estar Social621. 

A este respeito, Coicaud622 ensina: 

Em outra conexão, notemos que as tarefas reconhecidas do Estado constituem 
a pedra de toque da responsibility política. A legitimidade de um governante é, 
portanto, avaliada não apenas com base em sua aptidão para decidir e agir em 
conformidade com as leis atuais de uma sociedade e com seus princípios 
fundamentais, mas também com base em sua capacidade de obter resultados 
efetivos623. 
 

Na Constituição da República de 1988 há comando expresso que erige a 

eficiência como princípio que deve reger a atividade da Administração Pública, 

insculpida no caput do Art. 37624. 

Ao discorrer acerca da ideia de Responsibility na tradição politica ocidental, 

Vázquez-Arroyo625 destaca as noções inglesa, espanhola e francesa. Para se perquirir 

o objetivo de pesquisa da presente Tese, entretanto, a que se mostra coerente em se 

destacar é a noção inglesa. A noção inglesa de Responsibility política, nas palavras 

de Vázquez-Arroyo626, à “capacidade de cumprir uma obrigação” que, por sua vez, 

                                            
619 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. p. 33-34. 
620 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. p. 33-34. 
621 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. p. 33-34. 
622 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. p. 33-34. 
623 COICAUD, Jean-Marc. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and 

political responsibility. p. 33-34. 
624 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”, conforme BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. 

625 VÁZQUEZ-ARROYO, Antonio Y. Political Responsibility: Responding to Predicaments of Power. 
p. 64-65. (New Directions in Critical Theory). 

626 VÁZQUEZ-ARROYO, Antonio Y. Political Responsibility: Responding to Predicaments of Power. 
p. 64-65. (New Directions in Critical Theory). 
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está inserida no âmbito de um cargo. A este cargo correspondem, por conseguinte, 

responsabilidades para com o objeto dos deveres respectivamente a ele assinalados, 

as consequências de seus negligenciamentos e um sujeito passivo que detém a 

prerrogativa de cobrar o seu cumprimento627. 

Os deveres do Chefe de Estado e do Poder Executivo Federal (Presidente 

da República), no Brasil, estão elencados em um longo rol previsto no Art. 84 da 

Constituição da República de 1988 – Título IV, Capítulo II, Seção II – estabelecendo 

as “atribuições do Presidente da República”628. Os deveres dos titulares de mandato 

Parlamentar no âmbito federal, por sua vez, são igualmente delineados nos Arts. 51629 

e 52630 da Constituição da República de 1988, que também elencam um longo rol de 

atribuições para cada uma das respectivas Casas Legislativas. 

4.1.3 Liability 

Conforme já dito acima, a Liability (ou Accountability forênsica) decorre 

justamente da infração à normas que regem a conduta do agente político e o sujeitam 

a um processo contraditório de imposição de sanção631. Diferentemente da 

Accountability não-forênsica, a Liability não se trata de prestar contas a alguém (no 

caso da Accountability política não-forênsica, o eleitorado), mas sim, prestar contas à 

lei632. A apuração da Liability política pode tanto ser apurada perante um Tribunal em 

sentido estrito, como é o caso, no Brasil, das infrações penais comuns cometidas pelo 

Presidente da República no exercício de suas funções (Art. 86 da Constituição da 

República de 1988)633, ou perante um outro órgão constituído como instituição que, 

por oportunidade, exercerá função judiciária, como é o caso, igualmente no Brasil, do 

                                            
627 VÁZQUEZ-ARROYO, Antonio Y. Political Responsibility: Responding to Predicaments of Power. 

p. 64-65. (New Directions in Critical Theory). 
628 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
629 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
630 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
631 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
632 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. p. 144-145. 
633 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
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julgamento realizado pelo Senado Federal da imputação de Crime de 

Responsabilidade ao Presidente da República634. 

Comumente, a distinção entre Responsibility e Liability se dá a partir da 

noção de que a Responsibility é uma noção de cometimento do indivíduo ao 

cumprimento de suas obrigações, não apenas aquelas às quais está vinculado 

juridicamente, mas também no plano ético, enquanto a Liability concerne 

especificamente a critérios legais de aferição do cumprimento de obrigações 

juridicamente exigíveis e da respectiva necessidade e/ou possibilidade de aplicação 

da respectiva sanção em caso de inadimplemento635. 

Todavia, esta distinção não serve para a Responsibility e a Liability no 

contexto das Obrigações Matrizes ora analisadas. Isto porque, conforme amplamente 

explanado no decorrer da presente Tese, especialmente no Capítulo 3, o tipo de 

Responsabilidade perquirida no julgamento nos assim designados “Crimes de 

Responsabilidade” é essencialmente política, por razões históricas ligadas à 

“efervescência política” que permeava o Congresso Nacional quando da elaboração 

da Lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892636. 

Neste sentido, Lorencini explica, diferentemente do que ocorre no âmbito 

do Direito Penal, “não é possível definir um rol taxativo acerca dos deveres 

decorrentes da liability. Em comum, está o fato de assumirem o caráter de obrigação 

jurídica, ou seja, são previstos e determinados pela lei”637. Entretanto, ambas as 

esferas guardam em comum o critério informativo da ultima ratio, mas que, na Liability 

política, tem um significado específico, como aspecto “que reconhece que a ação do 

governo deve basear-se em valores constitucionais e no Estado de Direito, o que 

                                            
634 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
635 COSTACHE, Mirela. Legal connotations of the trichotomy responsibility-liability-accountability. Acta 

Universitatis Danubius. Juridica, Galati, v. 9, n. 2, p. 176-181, 2013. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/280923815_Legal_Connotations_of_the_Trichotomy_Res
ponsibility-Liability-Accountability>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

636 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 85. 
637 LORENCINI, Bruno César. A Responsabilidade do Poder Político no Estado Constitucional sob 

o Paradigma da Democratic Responsiveness. 2013. 337 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado 
em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo/Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, Universidade de São Paulo/Universidad de Salamanca, São Paulo, 2013. 
Cap. 4. 
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significa que o cumprimento de tais normas deve começar com o estado e a classe 

política que incorporam o Estado”638. 

Notoriamente, a Liability política incorpora também o aspecto 

essencialmente contra majoritário do Constitucionalismo ou, em outras palavras, 

mesmo que a maioria da população seja conivente com o cometimento de Crime de 

Responsabilidade (seja qual for a base de fato em questão), isto não legitima a prática 

do mesmo, pois a delineação de tais condutas como ilícitas não busca tutelar a 

vontade popular de uma maioria eleitoral eventual, mas sim os princípios que o 

constituinte originário escolheu como sensíveis à atividade nociva do Presidente da 

República para que, caso afetados, possam dar azo ao acionamento do procedimento 

de apuração da Liability política, com o objetivo de conferir proteção especial a tais 

princípios639. 

4.2 OS IMPEDIMENTOS DE FERNANDO COLLOR E DILMA ROUSSEFF COMO 
RESULTANTES DE INFRAÇÕES ÀS OBRIGAÇÕES MATRIZES DA 
RESPONSABILIDADE POLÍTICA 

Acerca das Obrigações Matrizes da Responsabilidade Política, o trabalho 

elaborado a nível de Doutoramento dotado de maior relevância que se destaca é 

aquele elaborado por Holmes640, para fins de obtenção do título de Doutor em Direito 

na Universidade de Durham (Reino Unido), intitulada The Concept of Political 

Responsibility, na qual o autor buscou a possibilidade de estabelecer um conceito para 

political responsibility641. 

                                            
638 STUMPF, István. Why do we need a Strong but Constitutionally Limited State? The Paradigm of 

Good Government. In: KOVAČ, Polonca; GAJDUSCHEK, György (Ed.). Contemporary Governance 
Models and Practices in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee, 2015. p. 119. 
Disponível em: <http://www.nispa.org/files/publications/ebooks/nispacee-proceedings-budapest-
2014.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

639 WALDRON, Jeremy. Accountability: Fundamental to Democracy. NYU School of Law, Public Law 
Research Paper, New York, n. 14, mar. 2014. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/78077713.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

640 HOLMES, Lorraine. The concept of political responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. 
D. Law Program, Law School, Durham University, Durham, 2008. Disponível em: 
<http://etheses.dur.ac.uk/3888/1/3888_1449.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2018. 

641 “Political responsibility is a narrow concept that can only be attributed to politicians, so only those 
actively involved in the political process as decisionmakers can be politically responsible. 
Representative democracy has the elements of responsibility and consequently ‘giving an account’ of 
action inherent within it”, conforme HOLMES, Lorraine. The concept of political 
responsibility. 2008. 260 f. Tese (Doutorado) - Ph. D. Law Program, Law School, Durham University, 
Durham, 2008. Tradução livre da autora: A responsabilidade política é um conceito limitado que só 
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Nesta senda, de igual forma delineado anteriormente, Lorencini642, em sua 

Tese Doutoral defendida no âmbito da Faculdade de Direto da Universidade de São 

Paulo, em regime de dupla titulação com a Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca, identificando as Obrigações Matrizes da Responsabilidade Política 

denominadas Accountability, Responsibility e Liability, propõe um novo delineamento 

do instituto da Responsabilidade do Poder Político, sob o escopo de torná-lo uma via 

essencial à conformação do que chama de democratic responsiveness643. 

Por fim, se pode destacar a Tese defendida por Maiolino644, também 

defendida no âmbito da Faculdade de Direto da Universidade de São Paulo, na qual 

se deu enfoque à Accountability como forma de prestação de contas, sancionamento 

e controle que decorre de uma posição de simetria ou igualdade entre representantes 

e representados e a inferência de que a democracia produz um governo limitado645. 

                                            
pode ser atribuído a políticos, de modo que somente aqueles ativamente envolvidos no processo 
político como tomadores de decisão podem ser politicamente responsáveis. A democracia 
representativa tem os elementos de responsabilidade e, consequentemente, “dar conta” da ação 
inerente a ela. 

642 LORENCINI, Bruno César. A Responsabilidade do Poder Político no Estado Constitucional sob 
o Paradigma da Democratic Responsiveness. 2013. 337 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado 
em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo/Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, Universidade de São Paulo/Universidad de Salamanca, São Paulo, 2013. 

643 “Ao menos na maior parte do cenário ocidental, temos como estabelecidos institutos como Estado 
Constitucional, democracia e responsabilidade do poder político. Parece-nos que não há alternativas 
melhores para seguirmos nosso rumo. E mais, entendemos que estamos em situação melhor quando 
comparados com cenários em que a noção de constituição, democracia e responsabilidade ainda são 
justificativas revolucionárias, vide as causas dos movimentos populares alcunhados pela mídia como 
Primavera Árabe. Diante desse quadro, o que devemos buscar é o aperfeiçoamento de nossas 
instituições e, talvez, o grande lema desse movimento seja o tema da qualidade”, conforme 
LORENCINI, Bruno César. A Responsabilidade do Poder Político no Estado Constitucional sob 
o Paradigma da Democratic Responsiveness. 2013. 337 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado 
em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo/Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, Universidade de São Paulo/Universidad de Salamanca, São Paulo, 2013. 

644 MAIOLINO, Eurico Zecchin. Representação e responsabilidade política: accountability na 
democracia. 2015. 177 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

645 “Findamos, assim, demonstrando que, no nosso sentir, malgrado os instrumentos existam, a 
democracia brasileira ainda caminha de maneira débil quanto à observância das demandas 
populares, malgrado haja adequados instrumentos de accountability institucional. Todavia, se o 
controle existe e suas funções dialógica e sancionatória prestam-se a aproximar o representante dos 
representados, é bem de ver que somente a existência deles não é e nunca será uma forma suficiente 
de qualificar a democracia, mesmo porque algumas das modalidades de controle tocam de perto a 
aspectos políticos e sociais que se apresentam como dificuldades das democracias contemporâneas. 
É preciso, assim, que se aprofunde a participação do povo no exercício do poder, com sua eficácia 
corretiva e de controle, de onde surgirão práticas a habilidades próprias à educação para a cidadania 
e à superação da apatia que aliena, aos representantes, a liberdade política, ao invés de mantê-la 
dentro de um plexo de obrigações e responsabilidade política”, conforme MAIOLINO, Eurico 
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De outra banda, a Tese que ora se defende é a de que os Impedimentos 

de Fernando Collor e Dilma Rousseff são, ao menos em parte, também decorrentes 

de infrações (com a respectiva sujeição à sanção correspondente) a estas 

denominadas Obrigações Matrizes da Responsabilidade do Poder Político. 

4.2.1 As Obrigacões Matrizes da Responsabilidade do Poder Político nos 
Processos de Impedimento pós-1988: O Leading Case Fernando Collor de Melo 

Passaremos nesse tópico a analisar o processo político que culminou no 

Impeachment do ex-Presidente Fernando Collor de Melo – primeiro Presidente eleito 

diretamente após 20 anos de ditadura –, e como as infrações cometidas 

correspondem às Obrigações Matrizes da Responsabilidade do Poder Político.  

O caso Collor se trata de um Leading Case, pois foi o primeiro caso em que 

todo o processo transcorreu conforme previsão legal e que inaugurou na América 

Latina a efetiva utilização do Processo de Impedimento. 

4.2.1.1 Accountability no caso Collor 
Para se tratar de Accountability é preciso considerar a Sociedade Civil 

como único núcleo de resistência aos governos militares. Alcançada a democracia, 

ocorre a fragmentação dos sujeitos sociais e a Sociedade Civil passa a ser 

representada em agrupos heterogênicos com projetos e reinvindicações distintas, a 

partir de organizações profissionais, organizações não governamentais, nichos para 

ativistas sociais e grupos organizados, todos vinculados por um único núcleo comum: 

a cidadania.  

Nas primeiras manifestações democráticas contra a corrupção, que 

ocorreram no período Collor, é que se fundamenta o mecanismo da Accountability, 

que se sustenta em três pilares: informação, justificação, punição. Entretanto, é 

necessário verificar esse mecanismo tanto do ponto de vista vertical (respaldo e 

confiança popular) e horizontal (sistema de freios e contrapesos entre os poderes da 

república).  

                                            
Zecchin. Representação e responsabilidade política: accountability na democracia. 2015. 177 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
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Ao analisar o processo político ocorrido ao longo do governo Collor, Sallum 

Júnior e Casarões646 apontam, que no primeiro mês de governo o Presidente anunciou 

22 medidas provisórias, no intuito de contar a iminência da hiperinflação (que à época 

beirava os 80%). Entre as medidas sancionadas: uma reforma administrativa, extinção 

de entidades públicas e privatizações, redução de 80% da liquidez da economia, que 

consistiu em converter aplicações financeiras em depósitos no Banco Central e 

indisponíveis por um ano647. Todas as medidas provisórias foram aprovadas no 

Congresso Nacional. 

O Congresso estava refém do executivo no sentido de que se não fossem 

aprovadas as medidas propostas, a hiperinflação deixaria ser uma ameaça e 

comprometeria o desenvolvimento. Essa conjectura afrouxou a análise da 

constitucionalidade das medidas aprovadas648. Se as medidas lograssem êxito e 

afastar o risco de hiperinflação e recessão, o exercício da presidência dependeria do 

uso Pelo Presidente do seu poder constitucional, do seu prestígio popular e seu estilo 

de exercício de poder. 

Tem em vista o malogro das medidas aprovadas, a recessão prolongada, a 

realidade da hiperinflação e ainda uma série de “escândalos de corrupção envolvendo 

membros do governo e o estilo pessoal de Collor exercer o poder produziram uma 

redução drástica do prestígio do presidente junto à população”649. Nesse sentido, os 

                                            
646 SALLUM JÚNIOR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 

Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 163-
200, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452011000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 jul. 2018. 

647 Nesse sentido: “fundamentado na redução forçada da liquidez como mecanismo da taxa 
inflacionária, o Plano Collor I determinou o confisco dos ativos de contas correntes e aplicações 
financeiras, limitando os saques a Cr$ 50.000,00 e Cr$ 25.000,00 respectivamente”.[...] O saldo 
restante confiscado pelo Banco Central e devolvido após 18 meses em 12 parcelas mensais. Tal 
medida atingiu principalmente os pequenos correntistas e poupadores, pois as grandes empresas e 
grandes aplicadores lograram liberar a maior parte de seus ativos por meio de diversos mecanismos, 
como os leilões de remonetização, a pressão política, a fraude contábil ou a “compra” de dívidas”. 
MACIEL, David. O Governo Collor e o Neoliberalismo no Brasil (1990-1992). Revista UFG, Goiânia, 
v. 13, n. 11, p. 98-108, dez. 2011 

648 SALLUM JÚNIOR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 
Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 163-
200, 2011. 

649 SALLUM JÚNIOR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 
Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 163-
200, 2011. 
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dados obtidos acerca do prestígio popular do ex-Presidente Collor: 

Partindo de uma expectativa partilhada por 71% da população de que 
faria um governo ótimo ou bom, o prestígio popular do presidente cai 
drasticamente: três meses depois só 36% o consideravam um governo 
ótimo ou bom; depois de um ano, este percentual caiu a 24% e, ao 
final de dois anos, seis meses antes de a Câmara dos Deputados 
autorizar o processo de impeachment, apenas 15% mantinham esta 
avaliação positiva. Seguindo o movimento inverso, apenas 4% 
partilhavam uma expectativa de que o governo Collor seria ruim ou 
péssimo; depois de três meses, 19% já o consideravam desta forma 
negativa; após um ano de governo, 34% tinham esta opinião sobre ele; 
e no seu segundo aniversário, esta avaliação negativa já era partilhada 
por 48% da população650. 
 
 

Com a queda do prestígio de Collor junto ao eleitorado, o Congresso passa 

a vetar suas medidas e propostas e se fragmenta enfraquecendo o apoio do ex-

Presidente. Verifica-se, portanto, que a medida em que a Accountability vertical 

enfraquece, o Congresso responde na mesma medida. 

Enquanto o ex-Presidente se esforçava para conter a inflação, a mídia651 

continuava a esvaziar sua imagem perante à população652. Escândalos envolvendo 

contratos sem licitação (manutenção de estradas e cestas básicas), contratos com 

agências publicitárias envolvidas na campanha, envolvimento do cunhado do ex-

Presidente e secretário-geral da Presidência da República, Marcos Coimbra, na 

tentativa de obter empréstimos especiais para a Vasp. A informação transmitida 

enterrava cada dia mais a possibilidade de o ex-Presidente corresponder aos critérios 

                                            
650 SALLUM JÚNIOR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 

Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 163-
200, 2011. 

651 Sobre o poder das mídias, dispõe Todorov: “última forma de tirania dos indivíduos, já não econômica, 
mas social. Em sua enumeração dos poderes no seio do Estado, os quais convém separar para que 
se limitem mutuamente, Montesquieu só inclui três, segundo uma divisão já tradicional: o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. Nas sociedades modernas, criamos o hábito de acrescentar-lhes outras 
duas formas de poder: o econômico e o midiático”. TODOROV, Tzvetan. Os inimigos da democracia. 
Trad. Joana Angélica D’Ávila Melo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 138. 

652 Para Dias, a influência da mídia no movimento “Fora Collor” mais tarde desencadeado foi 
significativa. O alcance de revistas semanais veiculando a entrevista de Pedro Collor, irmão do ex-
Presidente, que acusava elementos de corrupção no governo, acabaram por provocar um estado de 
exaltação em todo o país. Cfe. DIAS, Luiz Antonio. Política e Participação Juvenil: os “caras-pintadas” 
e o movimento pelo impeachment. Revista História Agora: a revista do tempo presente, n. 4, 2008. 
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da Accountability vertical e horizontal653. 

Como o plano Collor I se mostrou ineficaz 654, em janeiro de 1991 eclode o 

plano Collor II, tal medida se mostrou igualmente impotente655 para conter a recessão 

e a inflação e culminou com a renúncia da Ministra da Economia, Zélia Cardoso de 

Mello. Paralelamente, o irmão do ex-Presidente denunciou um amplo esquema de 

corrupção, já tratado anteriormente, envolvendo o Chefe do Executivo e altos nomes 

de sua administração. 

Como resultado dos fracassos econômicos das medidas implementadas no 

Governo Collor e das denúncias de corrupção, irrompe um amplo movimento 

desencadeado pela Sociedade Civil – apoiada por forças sociais e partidos políticos, 

para a derrubada do ex-Presidente. O “Fora Collor” representou a grande capacidade 

de a Sociedade Civil brasileira mobilizar-se contra a corrupção, exigir contraprestação 

e coerência com a plataforma política que elegeu o chefe do executivo, como condição 

de sua permanência no poder.  

Considerando que Collor recebeu o voto de milhões de jovens, diante deste 

cenário econômico, em 1992, quando surgem as primeiras denúncias de corrupção 

envolvendo o ex-Presidente, uma parcela destes jovens sentiu-se traída em suas 

expectativas e quando movimento pelo Impeachment começa a ecoar e a tomar força, 

                                            
653 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin 

America. E-Book. ISBN-13: 978-0521869423 
654 Os resultados no combate à inflação teriam se mostrado limitados desde o início da vigência do 

plano. “Se a inflação cai da incrível taxa de 81,3% no mês de março de 1990, para 11,3% em abril, 
9,1% em maio e 9,05 em junho; em julho retoma-se uma tendência de alta que leva ao índice de 
21,1% em fevereiro de 1991” [...]. A rápida remonetização da economia, fazendo o confisco dos ativos 
bancários valerem, basicamente, para os pequenos correntistas, o desequilíbrio de preços em 
diversos setores, a defasagem na taxa de câmbio e as restrições externas ao financiamento de novos 
investimentos impediram o real controle da moeda e geraram um quadro econômico recessivo. Num 
cenário de crescimento do desemprego e de rebaixamento da renda salarial, a taxa de crescimento 
do PIB foi negativa em 1990, atingindo o elevado índice de -4,4%, record histórico, pois desde 1908 
não havia um decréscimo tão acentuado”. MACIEL, David. O Governo Collor e o Neoliberalismo no 
Brasil (1990-1992). Revista UFG, Goiânia, v. 13, n. 11, p. 98-108, dez. 2011. 

655 Como resultado do plano Collor II “a escalada inflacionária continuou, com o IGP (Índice Geral de 
Preços) fechando o ano de 1991 com 404,70% e dobrando em 1992, subindo para 991,4%”. Segundo 
o autor, ao lado de um acelerado aumento da taxa de desemprego e da redução dos salários, “a taxa 
de crescimento do PIB, que já tinha sido fortemente negativa em 1990 (-4,4%), elevou-se timidamente 
em 1991 (1,1%), para cair novamente em 1992 (-0,9%), configurando uma clara recessão econômica. 
MACIEL, David. O Governo Collor e o Neoliberalismo no Brasil (1990-1992). Revista UFG, Goiânia, 
v. 13, n. 11, p. 98-108, dez. 2011. 
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sentem-se compelidos a participar656. 

A falta de apoio popular e a vertiginosa deslegitimação política do ex-

Presidente abre margem para a rotineira prática fisiológica brasileira de “obriga-lo” a 

buscar apoio no Congresso Nacional, negociando com todos os partidos para 

assegurar sua permanência no poder657.  

O país foi tomado por manifestações a favor do Impeachment, as quais 

ocorreram principalmente em 25 de agosto de 1992, em 31 cidades do Brasil e 

mobilizaram 500 mil pessoas, sendo que 200 mil destas pessoas eram adolescentes 

e o fizeram apenas na cidade de São Paulo658. Nesse movimento destacou-se o papel 

da UNE (União Nacional de Estudantes) que funcionou com elemento “aglutinador” 

das reivindicações desses estudantes, colocando-se assim em evidência em todo país 

e angariando o prestígio junto à Sociedade Civil659. Esse primeiro movimento da 

recém democracia acabou por consolidar-se como modelo para as manifestações pró-

impeachment. 

Destarte, considerando os quadros econômico-financeiros absolutamente 

instáveis e prejudiciais que o Governo Collor não obteve êxito em solucionar, o 

confisco seletivamente classista engendrado dos ativos depositados em contas de 

poupança, o aumento desenfreado da inflação e a falta de apoio partidário no 

Congresso Nacional, se observa que, ao ser demandado pelo povo e seus 

representantes, o Presidente Collor falhou em prestar resposta positiva às 

expectativas sociais, políticas e econômicas daqueles, o que causou perda 

                                            
656 DIAS, Luiz Antonio. Política e Participação Juvenil: os “caras-pintadas” e o movimento pelo 

impeachment. Revista História Agora: a revista do tempo presente, n. 4, 2008. Disponível em: 
<http://www.janduarte.com.br/textos/brasil/caras_pintadas.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018. 

657 Nesse sentido: “O descontentamento popular e mesmo de diversas frações burguesas manifestou-
se vigorosamente já a partir de 1991, levando o governo a um processo progressivo de 
deslegitimação e de perda de direção política. O esgotamento do “tempo messiânico” [...], obrigou o 
governo à inglória tarefa de buscar apoio entre as forças políticas, abrindo ainda mais o balcão de 
negociações fisiológicas com diversos partidos e lideranças conservadoras como o PFL, o PDS e o 
PRN, que já participavam do governo, além do PTB, do PL, do PDC e governadores de diversos 
partidos, inclusive do PMDB”. MACIEL, David. O Governo Collor e o Neoliberalismo no Brasil (1990-
1992). Revista UFG, Goiânia, v. 13, n. 11, p. 98-108, dez. 2011 

658 DIAS, Luiz Antonio. Política e Participação Juvenil: os “caras-pintadas” e o movimento pelo 
impeachment. Revista História Agora: a revista do tempo presente, n. 4, 2008. 

659 DIAS, Luiz Antonio. Política e Participação Juvenil: os “caras-pintadas” e o movimento pelo 
impeachment. Revista História Agora: a revista do tempo presente, n. 4, 2008. 
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substancial de sua Accountability governamental de modo a deixá-lo vulnerável à 

instauração e posterior condenação no Processo de Impedimento que o removeu do 

cargo de chefe do Poder Executivo Federal.  

4.2.1.2 Responsibility no caso Collor 
Inobstante a falta de apoio popular e parlamentar (Accountability), cumpre 

analisar a descumprimento à obrigação matriz da responsabilidade política inerente 

ao exercício da função pública em consonância com o mandamento constitucional: a 

Responsability e suas implicações. 

Afora a crise econômica, inflação em alta e recessão enfrentados pelo 

Governo Collor, em maio de 1992 irrompem contra o ex-Presidente denúncias de 

envolvimento em extenso esquema de corrupção gerenciado pelo tesoureiro de sua 

campanha eleitoral Paulo César Farias660. A denúncia informal foi apresentada à 

Revista Veja pelo seu irmão Pedro Collor661 e, em síntese, alegada que Fernando 

Collor seria sócio oculto de P.C. Farias para atividades de corrupção, o que ensejou a 

formação de uma comissão parlamentar de inquérito para apuração dos fatos. 

                                            
660 Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias, teria sido “um personagem que desempenhou 

um papel de grande importância nos bastidores da eleição presidencial” [...]. “Homem de confiança 
de Collor, ele foi encarregado de administrar o dinheiro das doações par a campanha eleitoral de 
1989. Mesmo sem ocupar nenhum cargo público na gestão de Collor, ele exercia certa influência: 
como um sinal de força, conseguiu indicar dois irmãos, Augusto Farias e Luís Romero Farias, para 
trabalhar, respectivamente, na Secretaria de Transportes e na Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde. A magnitude do poder exercido por PC Farias demonstrava que ele era o principal 
responsável em realizar negócios ilícitos no governo”. JUCHEM, Vinícius Viana. A Cobertura 
Jornalística da Revista Veja sobre a Crise Política de 1992. 2013. 160 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de Mestrado em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2013. 
Disponível em: 
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4405/37b.pdf?sequence=>. 
Acesso em: 04 ago. 2018. 

661 Nesse sentido: A manchete da capa da edição de 27 de maio de 1992 não deixava dúvidas a respeito 
da seriedade do assunto – “Pedro Collor conta tudo” – [...], mas tanto aqueles leitores eventuais de 
Veja que compraram seus exemplares nas bancas quanto aqueles que a assinavam ficaram 
intrigados com o teor das revelações: além de contar detalhes da vida privada do presidente da 
República, como o suposto uso de drogas na juventude, o próprio irmão o acusava de ser o principal 
beneficiário de um amplo esquema de corrupção arquitetado por Paulo César Cavalcanti de Farias 
(também conhecido como PC Farias), ex-tesoureiro da campanha eleitoral de Collor em 1989. 
JUCHEM, Vinícius Viana. A Cobertura Jornalística da Revista Veja sobre a Crise Política de 
1992. 2013. 160 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em História, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2013. Disponível em: 
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4405/37b.pdf?sequence=>. 
Acesso em: 04 ago. 2018. 
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 Sallum Júnior e Casarões662, apontam a combinação de cinco 

circunstâncias como sendo decisivas para a instauração de Processo de Impedimento 

contra ex-Presidente Fernando Collor: 1) a acusação formulada pelo seu irmão Pedro 

Collor forçou o Congresso Nacional, frente ao escândalo publicado, a formar uma 

comissão parlamentar para investigação; 2) A notável incompetência dos envolvidos 

para ocultar as atividades de corrupção; 3) o despreparo da bancada governista em 

conter os escândalos e defender o ex-Presidente; 4) os despreparo em lidar com a 

imprensa e tentar negociações, a partir de um apelo à ordem legal, para barrar o 

processo; e, por último, 5) a obstinação de Collor em manter-se no poder. 

Tendo em vista a seriedade das denúncias, fora instalada uma CPI para 

verificar a precisão das denúncias formuladas em face de Collor, sendo que, a partir 

de então a crise política tomou grandes proporções envolvendo, como já analisado, a 

sociedade civil estarrecida pelas descobertas. 

Por fim, após ser acusado de forma inclusive pessoal e sem conseguir 

articular defesa consistente acerca da origem do dinheiro que custeava as despesas, 

bem como da primeira dama, e ainda, enfraquecido diante da opinião pública e sem 

apoio parlamentar Fernando Collor foi alvo de um processo de Impeachment. 

Como já mencionando, as acusações contra o ex-Presidente foram as 

seguintes, para o caso dos crimes de responsabilidade, primeira acusação: “Permitir, 

de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de ordem pública” (art. 85, inciso 

IV, da Constituição Federal e art. 8o., item 7, da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950); 

segunda acusação: “Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o 

decoro do cargo” (art. 85, inciso V, da Constituição Federal e art. 9o, item 7 da mesma 

lei)663. E no caso dos crimes comuns, todos com previsão no código penal: corrupção 

passiva (art. 317, caput); corrupção ativa de testemunha (art. 343), coação no curso 

do processo (art. 344); supressão de documento (art. 305) e falsidade ideológica (art. 

                                            
662 SALLUM JÚNIOR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 

Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 163-
200, 2011. 

663 BRASIL. Senado Federal. Autos do Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 
nº 12. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, DF de 1992. Diário Oficial da União. Brasília: 
Senado Federal, 1 dez. 1992. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/2390>. Acesso em: 1 dez. 1992 
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299). 

O Senado condenou o ex-Presidente Fernando Collor por crime de 

responsabilidade. Mas restou absolvido pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes 

comuns.  

Desta forma, se averigua que o envolvimento do ex-Presidente Collor em 

condutas qualificadas como corrupção ligadas ao ex-tesoureiro de sua campanha 

eleitoral, somado à intensa divulgação dos fatos descritivos de tais condutas pela 

mídia, gerou uma crise política de dimensão nacional, que culminou na instalação de 

uma CPI encarregada especificamente de desvendar a operação destas condutas, 

impossibilitando o então presidente de elaborar uma defesa plausível em face das 

acusações lhe perpetradas, dando azo à sua destituição em sede de Processo de 

Impedimento. 

4.2.1.3 Liability no Caso Collor 
A Liability é uma consequência da infração às outras matrizes obrigacionais 

da Responsabilidade do Poder Político: consiste na aplicação da sanção política 

correspondente a depender da previsão de cada ordenamento jurídico-constitucional.  

Em 30 de dezembro de 1992, o então Presidente Fernando Collor de Mello 

foi julgado e condenado no Processo de Impedimento instaurado em seu desfavor, 

conforme a parte dispositiva da respectiva sentença664: 

Tendo ficado extinto, pela renúncia, o mandato presidencial do 
acusado, encerrou-se no Senado, o processo de “impeachment”, por 
ter ficado prejudicado, quanto à sanção que poderia impor a mesma 
extinção (art. 52, parágrafo único, da Constituição Federal). 
No mais, atingido que foi o quorum de dois terços, pela condenação 
do acusado, declaro que o Senado o condenou à inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, nos termos do mesmo 
dispositivo constitucional. 
 

No Brasil, a sanção aplicada ao Presidente da República, no caso de 

condenação por crime de responsabilidade é a perda do mandato com inabilitação por 

8 (oito) anos para o exercício de função pública. Na tentativa de elidir a condenação, 

                                            
664 BRASIL. Senado Federal. Congresso Nacional. Autos do processo de "impeachment" contra o 

Presidente da República. 1992. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/518943>. 
Acesso em: 04 ago. 2018. 
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o ex-Presidente Fernando Collor renunciou ao mandato, pois julgava com isso poder 

extinguir o processo de Impeachment665. 

Na ocasião, o STF decidiu que as sanções cominadas não são acessórias 

e que o Impeachment possui duas penas, quais sejam: a perda do cargo e a 

inabilitação por oito anos para o exercício da função pública e, que a renúncia ao 

cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o 

processo666. 

No voto do Ministro Relator Carlos Velloso, como um dos fundamentos da 

decisão, se fez referência ao caso americano do Secretário de Guerra Belknap, no 

qual, o Senado dos Estados Unidos concluiu que Belknap estava sujeito ao processo 

de Impeachment, apesar de sua renúncia anterior, sob a seguinte assertiva: 

O poder do Senado dos Estados Unidos sobre todos os graus de 
malfeitores nacionais oficiais públicos, um poder conferido pelas 
maiores razões de Estado e em máxima deliberação, de interpor pelo 
seu julgamento uma barreira perpétua contra o poder dos grandes 
criminosos políticos, não depende do consentimento do culpado, não 
depende da circunstância acidental de que a evidência do crime não 
é descoberta até após o termo oficial expirar [...], mas é um poder 
perpétuo, que paira sobre os culpados durante toda a sua vida 
subsequente [...]667. 

                                            
665 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. Natureza do Processo de Impeachment e Controle Judicial: 

estudo técnico. Consultoria Legislativa. Brasília. maio 2016.  
666 Conforme: “IV. - No sistema do direito anterior a Lei 1.079, de 1950, isto e, no sistema das Leis n.s 

27 e 30, de 1892, era possível a aplicação tão somente da pena de perda do cargo, podendo esta 
ser agravada com a pena de inabilitação para exercer qualquer outro cargo (Constituição Federal de 
1891, art. 33, par. 3.; Lei n. 30, de 1892, art. 2.), emprestando-se a pena de inabilitação o caráter de 
pena acessória (Lei n. 27, de 1892, artigos 23 e 24). No sistema atual, da Lei 1.079, de 1950, não é 
possível a aplicação da pena de perda do cargo, apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter 
de acessoriedade (C.F., 1934, art. 58, par. 7.; C.F., 1946, art. 62, par. 3. C.F., 1967, art. 44, parag. 
único; EC n. 1/69, art. 42, parag. único; C.F., 1988, art. 52, parag. único. Lei n. 1.079, de 1950, artigos 
2., 31, 33 e 34). V. - A existência, no "impeachment" brasileiro, segundo a Constituição e o direito 
comum (C.F., 1988, art. 52, parag. único; Lei n. 1.079, de 1950, artigos 2., 33 e 34), de duas penas: 
a) perda do cargo; b) inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública. VI. - A renúncia 
ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de 
"impeachment”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 21.689. Impetrante: 
Fernando Affonso Collor de Mello. Impetrado: Presidente do Supremo Tribunal Federal. Relator: 
Ministro Carlos Velloso. Brasília, DF, 16 de dezembro de 1993. Diário da Justiça. Brasília, 07 abr. 
1995. 

667 FIRMAGE, Edwin Brown; MANGRUM, R. Collin. Removal of the President. Duke Law Journal, 
Durham, n. 6, p. 1023-1116, jan. 1974. Disponível em: 
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2506&context=dlj>. Acesso em: 04 
ago. 2018. Tradução livre da autora. Texto original: [T]he power of the Senate of -the United States 
over all grades of public official national wrongdoers, a power conferred for the highest reasons of 
state and on fullest deliberation, to interpose by its judgment a perpetual barrier against the return to 
power of great political offenders, does not depend upon the consent of the culprit, does not depend 
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Tribe668 compartilha da mesma opinião, ao entender que: 

Embora, é claro, cidadãos particulares não estejam sujeitos a 
impeachment, a renúncia de um “oficial civil” não dá imunidade de 
impeachment por atos cometidos durante o governo. O Congresso 
pode desejar continuar com um processo de impeachment após sua a 
renúncia ao cargo para privar o oficial de quaisquer benefícios de 
aposentadoria afetados pelo fato de impeachment ou condenação; 
para solidificar a lição da má conduta do oficial na forma de precedente 
claro; ou simplesmente deixar claro para o público e para o futuro que 
a saída do oficial demitido não era resultado de uma perseguição 
injusta, mas de uma maneira pela qual o oficial havia abusado de uma 
posição. 
 

Assim, resta assentado que a posição assumida pelo Supremo Tribunal 

Federal no que tange à extinção, ou não, do Processo de Impedimento em face da 

renúncia do Presidente da República é fundamentada em sólida construção 

doutrinária e coerente com a natureza política do Processo de Impedimento, que não 

visa apenas a remoção do infrator de um cargo oficial, mas também tem uma missão 

constitucional de assegurar o exercício do Poder Executivo Federal nos termos que a 

Constituição lhe impõe e, desta forma, foi decidido que a renúncia apresentada pelo 

então Presidente Fernando Collor não se tratou de situação apta a elidir sua 

condenação à inabilitação de exercício de cargo público por 8 (oito) anos. 

4.2.2 As Obrigacões Matrizes da Responsabilidade do Poder Político nos 
Processos de Impedimento pós-1988: Dilma Vana Rousseff 

4.2.2.1 Accountability no caso Dilma 
Embora se inicie o presente tópico explicando a queda popularidade da 

Presidente Dilma a partir do movimento popular deflagrado no início do seu penúltimo 

mandato, há que se destacar que, conforme esclarece Gonçalves669, a Presidente não 

                                            
upon the accidental circumstance that the evidence of the crime is not discovered until after the official 
term has expired or toward the close of that term, but is a perpetual power, hanging over the guilty 
officer during his whole subsequent life, restricted in its exercise only by the discretion of the Senate 
itself and the necessity of the concurrence of both branches, the requirement of a two-thirds' vote for 
conviction, and the constitutional limitation of the punishment. 

668 TRIBE, Laurence. American Constitutional Law. 2. ed. New York: Foundation Press, 1988. p. 290. 
669 GONÇALVES, Marcus Fabiano. A retórica do “golpe de estado” e o marketing político. Revista 

Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 51, p. 21-50, 28 abr. 2018. Disponível em: 
<http://uninomade.net/wp-
content/files_mf/1524951506Revista%20Lugar%20Comum%20n.%C2%BA%2051%20-
%20completa.pdf#page=102>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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teria sofrido “nenhum solapamento súbito”. Frisa o autor que, ao contrário, desde as 

manifestações de junho de 2013 a popularidade da ex-Presidente e sua sustentação 

parlamentar colapsaram o que resultou na sua completa ingovernabilidade, vide as 

manifestações e vaias como as que ocorreram por ocasião Copa do Mundo, 

“panelaços”, e abandono da base aliada, outrora fidelizada à custa do famoso caso 

“Mensalão”, cujo saldo foram as condenações na Ação Penal 470670. 

Portanto, daí se denota que há uma herança negativa proveniente de um 

esquema de corrupção em que já havia participação de membros do mesmo partido 

da então Presidente (Partido dos Trabalhadores – PT) que serviu como um dos 

vetores iniciais à revolta popular que resultou na formação do movimento levado a 

cabo em junho de 2013. 

4.2.2.1.1 O movimento de junho de 2013 
O movimento engendrado em território brasileiro em junho de 2013 

principiou em 06 de junho daquele ano, quando uma pequena passeata na cidade de 

São Paulo reuniu por volta de 2 mil pessoas, que militaram contra o aumento do preço 

pela utilização do transporte do público naquela região, tendo sido convocada pelos 

jovens do denominado Movimento do Passe Livre671. 

A partir de então, seguiram-se pequenas manifestações diárias até que, em 

17 de junho de 2013, reuniram-se mais de 70 mil pessoas em São Paulo, outro número 

expressivo de pessoas no Rio de Janeiro e demais capitais do país. Foi uma explosão 

popular que colapsou a popularidade da então Presidente Dilma e que colocou em 

cheque a ordem vigente672. 

No dia 20 de junho de 2013, em aproximadamente 400 cidades, inclusive 

                                            
670 GONÇALVES, Marcus Fabiano. A retórica do “golpe de estado” e o marketing político. Revista 

Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 51, p. 21-50, 28 abr. 2018. 
671 ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de América Latina, 

Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33885304/OSAL_34.pdf?AWSAccessKeyId=
AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532888148&Signature=34%2Fc2Kjb7I7nBWK0NORJAbJs
KJc%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DLas_movilizaciones_de_junio_de_2013_exp.pdf#page=37>. 
Acesso em: 29 jul. 2018. 

672 ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de América Latina, 
Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. 
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22 capitais, pessoas saíram para se manifestar e fazer passeatas. Nas palavras de 

Antunes673, “o país da ‘cordialidade’ mostrava, uma vez mais, que sabe também se 

rebelar”, tendo o movimento alcançado praticamente todas as regiões do país674. O 

autor ainda destaca os principais pontos que ensejaram a deflagração deste 

movimento:  

O primeiro deles  foi motivado pela percepção, por parte da população, que 

o projeto político que vinha sendo desenvolvido no Brasil desde Fernando Henrique 

Cardoso – levemente alterado nos Governos Lula e Dilma – servia mais aos interesses 

do capitalismo “financeirizado e mundializado, sedimentado em privatizações, 

superávit primário e desregulamentação dos capitais”, priorizando, assim, os 

interesses do grande capital675. O segundo elemento de dispersão do movimento foi 

marcado pela Copa das Confederações, quando à despeito dos estádios de primeiro 

mundo, no seu entorno a população era excluída. Durante o evento, se viu que a 

população carente e negra não compareceu aos estádios, mas apenas as classes 

média e alta, excluindo-se daí aqueles que auxiliaram na construção do país nos 

últimos vinte anos676. O terceiro ponto seria a tendência mundial de ocupação do 

espaço público pela população que “não suporta mais a atual forma degradada de 

institucionalidade, seja no caso dos países do Oriente Médio com suas ditaduras, seja 

no caso dos países do ocidente com seu modelo de ‘democracia burguesa’ só para 

os ricos”. A população se deu conta de que os estádios e demais obras (inacabadas, 

frisa-se) foram viabilizados por imposição da FIFA e dos interesses de empresas 

                                            
673 ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de América Latina, 

Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. 
674 ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de América Latina, 

Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. 
675 Nesse sentido, prossegue o autor: “E podemos dizer que tal processo de desenvolvimento chegou 

próximo à sua exaustão. A população não suporta mais o transporte privatizado, a saúde precarizada, 
degradada (e também privatizada em grande parte), o ensino público profundamente degradado e 
abandonado. A população, portanto, parece que está chegando a seu ponto de saturação e 
esgotamento, causados por essa mercadorização da res publica, tipicamente neoliberal”. ANTUNES, 
Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de América Latina, Cidade do México, 
v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. 

676 “E os setores sociais mais afetados com tal processo, são as camadas populares, excluídas dos 
jogos e percebendo que os recursos que faltam no transporte público, na saúde e educação, sobre 
para os estádios de futebol “padrão FIFA”. Isso fez com que houvesse, a cada jogo, uma ou muitas 
manifestações, com muita conflagração, onde a população mostrava seu completo 
descontentamento”. ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. Observatório Social de 
América Latina, Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 2013. 
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esportivas transnacionais677. 

4.2.2.1.2 Operação Lava Jato 
Inspirada na Operação Mãos Limpas deflagrada na Itália nos anos 90, a 

Operação Lava Jato, deflagrada em março de 2014, é um extenso e minucioso 

trabalho de investigação produzido pela força tarefa do Ministério Público Federal e 

pela Polícia Federal  que comprovou, com fatos e documentos, o grande esquema de 

lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país 

e partidos políticos e seus associados678. 

Uma das primeiras prisões, bem como um dos primeiros personagens a 

aparecer teria sido o então doleiro Alberto Youssef. A prisão de Youssef elucidou a 

ligação com o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa.  Ambos 

assinaram, com o Ministério Público Federal, acordos de delação premiada para 

explicar detalhes do esquema que envolvia os diretores da estatal, grandes 

empreiteiros e políticos da base de governo679. Roberto Costa, em seu depoimento, 

afirmou que “havia um esquema de pagamento de propina em obras da estatal, e que 

o dinheiro abastecia o caixa de partidos como PT, PMDB e PP”680. 

Em dezembro do ano de 2014, a mídia revelou que José Dirceu obteve R$ 

886 mil provenientes da empreiteira Camargo Corrêa, por supostos contratos de 

assessoria, que simulavam serviços prestados como “análise dos aspectos 

                                            
677 “Finalmente — e após momentos importantes como a rebelião de Jirau, com as greves dos projetos 

do PAC, muitas greves dos estádios para a Copa, e outras manifestações — as referidas curvas se 
encontraram, resultando em um momento de ebulição que se expressou inicialmente, por meio de 
uma reivindicação muito precisa, a da luta contra o reajuste das tarifas, mas que a partir de então 
levou à eclosão dos demais levantes populares pelo país”. ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho 
de 2013. Observatório Social de América Latina, Cidade do México, v. 14, n. 34, p. 37-49, nov. 
2013. 

678 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 
Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/aj12-a04/aj12-a4>. Acesso em: 04 ago. 2018. No 
mesmo sentido: NETTO, Vladimir. Lava Jato: o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que 
abalou o Brasil. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2016, p. 9. 

679 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 
Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 

680 Ainda: Em novembro de 2014, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Lava Jato, que   
envolveu   buscas   em   grandes   empreiteiras   como   a   Camargo   Corrêa, OAS, Odebrecht e 
outras sete companhias. As denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal foram acatadas e 
a Justiça Federal tornou réus 39 pessoasCIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, 
agendamento e enquadramento. Revista Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 
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sociológicos e políticos do Brasil”, “assessoria na integração dos países da América 

do Sul” e supostas palestras e conferências internacionais681. Em janeiro de 2015, a 

Lava Jato chega no PMDB, especificamente em Eduardo Cunha: 

Em 7 de janeiro de 2015 o deputado federal Eduardo Cunha vira alvo 
da Procuradoria na Lava Jato e terá uma investigação a seu respeito 
pedida pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ele é suspeito de ter recebido dinheiro do esquema por meio 
do policial federal Jayme Alves de Oliveira Filho, o "Careca", que 
atuaria como um dos funcionários do doleiro Alberto Youssef. Cunha 
diz ver motivação política no vazamento da informação – ele era 
candidato na disputa pela presidência da Câmara quando surgiu essa 
informação682. 
 

Na sequência, em 5 de fevereiro de 2015, “a Polícia Federal deflagra mais 

uma etapa da operação e leva o tesoureiro do PT, João Vaccari, para depor e tenta 

cumprir 62 mandados”. Cioccari683 destaca que essa nova fase teve como foco “o 

pagamento de propinas na diretoria de Serviços da Petrobras e na BR Distribuidora”. 

Por fim, “em 26 de fevereiro tem início a nova fase da CPI da Petrobras, com a 

presidência de Hugo Motta (PMDB-PB) e relatoria de Luiz Sérgio (PT-RJ)” e “em 15 

de março de 2015 as manifestações de rua pedindo o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff acontecem em todo o país”684. 

Portanto, a intensa pressão popular sob a qual o Governo Dilma foi 

imergido em face da herança simbólica de um Partido Político ligado a esquemas de 

corrupção que se tornaram manchete nacional, combinada também a um cenário 

econômico gerador de extrema desigualdade social que gerou um movimento popular 

de cunho igualmente nacional e mais acusações de desvio de verbas públicas 

novamente ligadas ao mesmo partido, apuradas por intermédio da Operação Lava 

Jato, se mostraram como componente altamente destrutivo da Accountability de sua 

gestão, suficiente para resultar na promoção de Processo de Impedimento e futura 

                                            
681 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 

Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 
682 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 

Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 
683 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 

Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 
684 CIOCCARI, Deysi. Operação Lava Jato: escândalo, agendamento e enquadramento. Revista 

Alterjor, São Paulo, v. 2, n. 12, p. 58-78, 2015. 
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destituição do cargo de Presidente da República em seu desfavor685. 

4.2.2.2 Responsibility no caso Dilma 
Em 07 de outubro de 2015, o Tribunal de Contas da União emitiu parecer 

prévio recomendando a rejeição das contas apresentadas pelo Poder Executivo 

Federal referentes ao exercício do ano de 2014, nos seguintes termos:  

O Tribunal de Contas da União é de parecer que as Contas atinentes 
ao exercício financeiro de 2014, apresentadas pela Excelentíssima 
Senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, exceto pelos 
possíveis efeitos dos achados de auditoria referentes às 
demonstrações contábeis da União, consignados no relatório, 
representam adequadamente as posições financeira, orçamentária, 
contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de 2014; contudo, devido 
à relevância dos efeitos das irregularidades relacionadas à execução 
dos orçamentos, não elididas pelas contrarrazões apresentadas por 
Sua Excelência, não houve observância plena aos princípios 
constitucionais e legais que regem a administração pública federal, às 
normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 
orçamentos da União e nas demais operações realizadas com 
recursos públicos federais, conforme estabelece a lei orçamentária 
anual, razão pela qual as Contas não estão em condições de serem 
aprovadas, recomendando-se a sua rejeição pelo Congresso 
Nacional686. 
 

Na sequência, no mesmo dia, o mesmo Tribunal de Contas, em sessão 

extraordinária do Plenário, decidiu recomendar a rejeição das Contas da Presidente, 

na forma como recomendada em parecer prévio, consoante se extrai da parte 

dispositiva do respectivo acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à apreciação 
conclusiva sobre as Contas do Governo da República referentes ao 
exercício de 2014, sob a responsabilidade da Excelentíssima Senhora 
Presidente da República Dilma Vana Rousseff, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo 

                                            
685 Gonçalves partilha de entendimento similar, ao afirmar: “Do ponto de vista do Poder Executivo, tal 

concepção de soberania popular ainda envolve o controle judicial da constitucionalidade e da 
legalidade dos atos da Administração, a qual, por sua vez, deve ainda se sujeitar à accountability, 
palavra de origem inglesa que exprime o dever de os mais altos mandatários políticos prestarem 
contas de seus atos em um regime ético de máxima transparência, capaz de possibilitar a efetiva 
fiscalização pela cidadania e de ensejar a mais rápida responsabilização dos agentes públicos”, 
conforme GONÇALVES, Marcus Fabiano. A retórica do “golpe de estado” e o marketing 
político. Revista Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 51, p. 21-50, 28 abr. 2018. 

686 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Congresso Nacional. Parecer Prévio Sobre as Contas da 
Presidente da República. 2015. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalog
ado=9723348&codPapelTramitavel=53810708>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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Relator, com fundamento no art. 71, inciso I, da Constituição Federal, 
nos arts. 1º, inciso III, e 36 da Lei nº 8.443/1992, nos arts. 1º, inciso VI, 
221, 223 e 224 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução-TCU nº 246, de 30/11/2011, em aprovar o Parecer Prévio 
sobre as contas prestadas pela Presidente da República, na forma do 
documento anexo687. 
 

Em face desta rejeição de Contas, Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale 

Junior e Janaina Conceição Paschoal apresentaram denúncia à Câmara dos 

Deputados, sustentando o cometimento de Crime de Responsabilidade pela 

Presidente Dilma Rousseff: 

Os ora denunciantes, por óbvio, prefeririam que a Presidente da 
República tivesse condições de levar seu mandato a termo. No 
entanto, a situação se revela tão drástica e o comportamento da Chefe 
da nação se revela tão inadmissível, que alternativa não resta além de 
pedir a esta Câmara dos Deputados que autorize seja ela processada 
pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 85, incisos V, VI 
e VII, da Constituição Federal; nos artigos 4º., incisos V e VI; 9º. 
números 3 e 7; 10 números 6, 7, 8 e 9; e 11, número 3, da Lei 
1.079/1950688. 
 

Assim, se passará a descrever na sequência, as condutas narradas que 

deram ensejo à condenação, quais sejam a abertura de créditos suplementares por 

intermédio de Decreto Presidencial e a contratação de operações de crédito com 

instituições financeiras controladas pela União. 

Parcela da doutrina brasileira sustenta que o Processo de Impedimento que 

culminou na destituição da Presidente Dilma se tratou de um Golpe de Estado. Entre 

estes, se pode ressaltar a ideia de Peixinho689, para quem “o Vice-Presidente, Michel 

Temer, um político decadente e representante dos blocos mais conservadores do país, 

articulou um golpe parlamentar com aliados na Câmara dos Deputados e no Senado 

                                            
687 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Congresso Nacional. Ata nº 40, de 7 de outubro de 

2015: Sessão Extraordinária do Plenário. 2015. Disponível em: 
<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/CONSES/TCU_ATA_0_N_2015_40.pdf>. Acesso em: 
05 ago. 2018. 

688 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 
face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 2016. p. 20-75. 

689 PEIXINHO, Manoel Messias. O processo de impeachment no Brasil e o estado democrático de 
direito. Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 1-21, 9 ago. 2017. Universidade de 
Estado do Rio de Janeiro. http://dx.doi.org/10.12957/rqi.2017.29696. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/29696/21122>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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Federal e assumiu o poder no lugar da Presidenta”. 

Na visão deste autor, a ex-Presidente Dilma sofreu a maior sanção política 

prevista para um Processo de Impedimento (perda do mandato), pois perdeu o apoio 

no Congresso Nacional – inclusive da base aliada – e sofreu, no peculiar regime de 

coalizão partidária, um golpe no intuito de tomada de poder. Reconhece o autor que 

existiu um golpe parlamentar, com apoio do Supremo Tribunal Federal, que ao se 

negar a examinar o mérito do Impeachment, contribuiu para a derrocada do Governo 

Dilma690. 

Na mesma linha, Bercovici691 explica que o processo de Impeachment deve 

ser evento raro e expediente utilizado em casos extremos que revelam, de maneira 

contundente, atos de comprovada violação à Constituição, dotados, inclusive, de 

apoio popular e “não apenas de uma eventual maioria parlamentar exasperada por 

interesses econômicos e políticos contrariados com a preservação da estabilidade das 

instituições democráticas no Brasil”.  

Souza692 acusa ter sido a remoção da Presidente Dilma uma reação da elite 

econômica do país à vitória da batalha pelos juros altos, com o auxílio da mídia e dos 

deputados que ajudou a eleger pela via do financiamento privado de campanha. 

Gonçalves693, em contrapartida, deixa claro acerca de qualquer teoria de “Golpe de 

Estado” ou “golpe parlamentar” que tal assertiva demonstra um total despreparo e 

“falta de imaginação” para compreender a singularidade da crise ética e política que  

tomou conta do cenário nacional.  

                                            
690 PEIXINHO, Manoel Messias. O processo de impeachment no Brasil e o estado democrático de 

direito. Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 1-21, 9 ago. 2017. Universidade de 
Estado do Rio de Janeiro. 

691 Nesse sentido: “O processo de impeachment é um processo político, mas depende de sólida 
fundamentação jurídica. Estamos vivenciando no Brasil o que autores como Paulo Bonavides 
denominam de “golpe de Estado institucional”, ou seja, o regime mantém as aparências 
democráticas, mas as instituições mudam em sua essência, promovendo a derrubada da Constituição 
de 1988 para implementação das políticas econômicas neoliberais, anunciadas no programa 
denominado “Uma Ponte para o Futuro” pelo grupo ligado ao Vice-Presidente Michel Temer”. 
BERCOVICI, Gilberto. O Golpe do Impeachment. In: CITTADINO, Gisele et al. A resistência ao 
Golpe de 2016. Bauru: Canal 6, 2016. Cap. 32. p. 141-145. 

692 SOUZA, Jessé. A Radiografia do Golpe. Rio de Janeiro: Leya, 2016. p. 129-130. 
693 GONÇALVES, Marcus Fabiano. A retórica do “golpe de estado” e o marketing político. Revista 

Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 51, p. 21-50, 28 abr. 2018. 
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Os diversos casos de corrupção trazidos à público, envolvendo grandes 

empresários, empreiteiras, a cúpula do governo Dilma, o anterior governo de Luís 

Inácio Lula da Silva e altas autoridades políticas de diversos partidos políticos, 

acabara por demonstrar que a então Presidente, líder de um governo incapaz de 

combater a pobreza e a exclusão social da forma como se propôs, representa, ao fim 

e ao cabo, o ícone do que consiste, no Brasil contemporâneo, no maior obstáculo à 

concretização do almejado Estado Democrático de Direito. 

4.2.2.2.1 Abertura de Créditos Suplementares por intermédio de Decreto 
Presidencial 

A Presidente foi denunciada por ter editado nos anos de 2014 e 2015, uma 

série de decretos, inumerados, que resultaram na abertura de créditos suplementares, 

de valores muito elevados e sem autorização do Congresso Nacional. 

Referidos decretos teriam sido publicados após constatação, pelo Tesouro 

Nacional, de que “as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual não haviam sido cumpridas, como revelado pelo Relatório de 

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre de 2014 do Tesouro 

Nacional”694. 

A partir do aludido relatório, os denunciantes afirmaram que se evidenciou 

o fato de o resultado das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

não estar sendo cumprido pelo Poder Executivo Federal, ressaltando que o resultado 

das metas do superávit primário foi alterado pela Lei n. 13.053/2014695. Referido 

projeto de Lei foi de autoria da Presidência da República. 

A denúncia sustentou que a ex-Presidente sabia que a meta de superávit 

primário prevista na lei de diretrizes orçamentárias (LDO) não foi cumprida, e que não 

seria cumprida naquele período, e assim foi apresentado projeto de lei para a 

alteração da meta do resultado primário. E que, a ex-Presidente conhecia a 

                                            
694 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 

face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

695 BRASIL. Lei nº 13.053, de 15 de dezembro de 2014. Altera a lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 
2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2014. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 15 dez. 2014. 
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impossibilidade de cumpri a meta aprovada e almejada e que, mesmo assim, expediu 

os decretos”696. 

Desta forma, a Presidente foi acusada de agir em descompasso com o que 

determinam o Art. 167, V, da Constituição da República de 1988697 e o Art. 4º da Lei 

Orçamentária Anual de 2014698, uma vez que “a abertura de crédito suplementar não 

poderia ocorrer se houvesse incompatibilidade com a meta estabelecida por lei”699. 

Inobstante tal constatação, a mesma conduta teria sido praticada também no ano de 

2015700. 

E, mesmo depois do encaminhamento do referido PLN n. 5/2015, a 

Presidente veio a editar novos decretos suplementares701. A partir destas 

                                            
696 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 

face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

697 Art. 167. São vedados: [...] V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, conforme BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

698 Art. 4º  Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta 
Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas 
na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário 
estabelecida para o exercício de 2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º 
da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer 
valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas 
por parlamentares, para o atendimento de despesas [...], conforme BRASIL. Lei nº 12.952, de 20 de 
janeiro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 21 jan. 2014. 

699 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 
face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

700 Conforme: “Referidos decretos, cuja publicação no Diário Oficial da União encontra-se comprovada 
pelos documentos anexos, importam dotação orçamentária concernente a suposto Superávit 
financeiro e excesso de arrecadação, na ordem de R$ 2,5 bilhões (R$ 95,9 bilhões menos R$ 93,4 
bilhões). Todavia, esses superávit e excesso de arrecadação são artificiais, pois, conforme se pode 
verificar a partir do PLN nº 5/2015, encaminhado ao Congresso Nacional em 22 de julho de 2015, o 
Poder Executivo já reconhecera que as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
nº 13.080/2015, não seriam cumpridas”. BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; 
PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana 
Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et 
al (Org.). Impeachment: instrumento da democracia. p. 20-75. BRASIL. Lei nº 13.080, de 2 de janeiro 
de 2015. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá 
outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2 jan. 2015 

701 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 
face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 
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constatações os denunciantes apontam a conduta da Presidente da República como 

incursa no art. 10, itens 4 e 6 da Lei n. 1.079/50, in verbis: 

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária: 
[...] 
4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei 
orçamentária. 
[...] 
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os 
limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei 
orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de 
prescrição legal702. 
 

Em contrapartida, a defesa da Presidente sustentou703: (a) Que só haveria 

incompatibilidade com a obtenção da meta “se, além da abertura do crédito 

suplementar, fosse alterada a programação orçamentária, reduzindo se o limite de 

empenho e movimentação financeira, de modo a permitir um gasto adicional de 

recursos”, o que não teria ocorrido no caso concreto, e; (b) Que “a mudança de 

entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União sobre a matéria constante da 

denúncia, ressaltando que a conduta idêntica, praticada em exercícios anteriores, não 

levou aquela Corte a propor a rejeição das contas da Presidência”. 

Todavia, o Senado Federal julgou procedente a acusação, sob a seguinte 

fundamentação704: 

Quanto à “edição de decretos, abrindo crédito suplementar, sem a 
devida autorização do Congresso Nacional” argumenta-se que isso 
resultou “em afronta à constitucional separação dos poderes” (fl. 1 do 
Libelo Acusatório). 
Isso porque tais “amparada em metas fiscais constantes unicamente 
de projetos de lei, a Presidente da República editou, tanto em 2015 
como em 2015, decretos de abertura de créditos suplementares que 
ampliaram despesas autorizadas pela lei orçamentária. De acordo 
com o TCU, esses atos editados sem lastro fiscal, ou seja, de modo 
incompatível com a obtenção da meta em vigor no momento da sua 
edição. 
 

                                            
702 BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
703 BRASIL. Advocacia-geral da União. Presidência da República. Manifestação a respeito da 

Denúncia por Crime de Responsabilidade nº 1, de 2015. 2015. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/defesa-cardozo-dilma.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

704 BRASIL. Senado Federal como Órgão Judiciário. Congresso Nacional. Sentença. 2016. Disponível 
em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-
contra-dilma-rousseff>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
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De fato, se extrai do acórdão do TCU: 

Outro achado de gravidade acentuada se deve à abertura de créditos 
suplementares, da ordem de R$ 15 bilhões, quando a meta fiscal em 
vigor estava comprometida. Por ocasião da edição dos decretos 
questionados a principal condição estabelecida na norma autorizativa 
- compatibilidade com a obtenção da meta de resultado primário -, não 
fora observada, eis que inexistia lei formal alterando a referida meta, 
pelo que concluo que não pode prosperar a tese da defesa, de que os 
dispositivos legais apontados são exatamente os fundamentos legais 
para a questionada edição dos decretos705. 
 

Estes os fatos imputados como crime de responsabilidade em decorrência 

da abertura de créditos suplementares por intermédio de Decreto Presidencial. 

4.2.2.2.2 Contratação de Operações de Crédito com Instituições Financeiras 
Controladas pela União 

Na denúncia, se afirmou que a ex-Presidente, representando a União e o 

poder executivo federal, realizou operações de crédito ilegais a partir do não repasse 

de recursos a entidades do sistema financeiro nacional controladas pela própria 

União706. 

Esta prática teria se dado a partir de “adiantamentos realizados pela Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil, em diversos programas federais de 

responsabilidade do Governo Federal”707. Referido adiantamento de recursos 

realizados por entidades do sistema financeiro se caracterizaria como operação de 

crédito para fins do que determina o Art. 29, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal708-

                                            
705 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Congresso Nacional. Ata nº 40, de 7 de outubro de 

2015: Sessão Extraordinária do Plenário. 2015. 
706 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 

face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

707 BICUDO, Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em 
face da Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

708 A denúncia descreve a forma como a operação teria sido realizada narrando o procedimento 
teoricamente adotado: “A União contratou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil como 
operadores de programas desenvolvidos pelo Governo Federal. Para tanto, deveria repassar, 
diretamente da conta do Tesouro, os recursos necessários para a efetivação dos programas a cada 
mês, mais precisamente, teria a obrigação de transferir para as instituições financeiras os valores 
relativos à equalização de juros, aos dispêndios e às transferências legais dos já mencionados 
programas de governo. Porém, deixou de operar essas restituições e as entidades do sistema 
financeiro contratadas realizaram os pagamentos aos beneficiários com recursos próprios e, 
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709: 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as 
seguintes definições: 
[...] 
III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros; 
 

A denúncia destacou que, a operação, na modalidade em que foi realizada, 

é vedada pela mesma Lei de Responsabilidade, que, em seu art. 36, que assim 

determina: 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição 
financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade 
de beneficiário do empréstimo710. 
 

Acerca desta operação, assim se manifestou o Tribunal de Contas da 

União: 

Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Operação de crédito. 
É irregular a realização de operação de crédito com instituições 
financeiras pertencentes ou controladas pelo Poder Público Federal 
para o pagamento de benefícios, subsídios e subvenções de 
responsabilidade da União, por contrariar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/00)711. 
 

Assim, a denúncia sustentou a ocorrência de crime de responsabilidade, 

                                            
consequentemente, promoveram a constituição de crédito em seu favor, contra a União” .BICUDO, 
Hélio Pereira; REALE JUNIOR, Miguel; PASCHOAL, Janaina Conceição. Denúncia em face da 
Presidente da República, Sra. Dilma Vana Rousseff, Haja Vista a Prática de Crime de 
Responsabilidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et al (Org.). Impeachment: instrumento da 
democracia. p. 20-75. 

709 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF, 05 maio 2000. 

710 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF, 05 maio 2000. 

711 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Congresso Nacional. Acórdão 825/2015. 2015. Disponível 
em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253
A825%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%
2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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em razão da incidência, in casu, do Art. 10, itens 6, 7, 8 e 9 da Lei n. 1.079/50: 

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária: 
[...] 
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os 
limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei 
orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de 
prescrição legal; 
7) deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, 
a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de 
operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição 
ou montante estabelecido em lei; 
8) deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação 
de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os 
respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício 
financeiro; 
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de 
operação de crédito com qualquer um dos demais entes da 
Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda 
que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente712. 

 

Em contrapartida, a defesa da ex-Presidente sustentou713, que: (a) A União 

“está autorizada a conceder as subvenções econômicas para o Banco do Brasil S/A”; 

(b) É de competência do Ministro de Estado da Fazenda “estabelecer as condições 

de pagamento das subvenções econômicas”; e, (c) Foram expedidas pelo Ministro de 

Estado da Fazenda “diversas portarias (ato normativo adequado) para a fixação 

dessas condições, inclusive o termo inicial do prazo para que a União satisfizesse a 

sua obrigação com as entidades subvencionadas”. 

Todavia, o Senado Federal julgou procedente a acusação, sob a seguinte 

fundamentação714: 

Alegou-se que “a tomada de empréstimos vedados de instituições 
financeiras públicas, sem a respectiva contabilização (...) 
impossibilitou que a população tivesse exata dimensão da real 
situação econômica e financeira do país” (fl. 1 do Libelo Acusatório). 

                                            
712 BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 1950. 
713 BRASIL. Advocacia-geral da União. Presidência da República. Manifestação a respeito da 

Denúncia por Crime de Responsabilidade nº 1, de 2015. 2015. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/defesa-cardozo-dilma.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

714 BRASIL. Senado Federal como Órgão Judiciário. Congresso Nacional. Sentença. 2016. Disponível 
em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-
contra-dilma-rousseff>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
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Sustentou-se, nessa linha, que “o Banco Central e o Tesouro Nacional 
não contabilizavam os débitos” enquanto “as instituições financeiras 
lançavam os créditos, deixando evidente a relação de mútuo havida e 
a vontade deliberada do Governo Central de esconder os fatos” (fls. 5 
e 6 do Libelo Acusatório). 
 

Estes são os fatos imputados como Crime de Responsabilidade em 

decorrência da contratação de Operações de Crédito com Instituições Financeiras 

controladas pela União. 

Assim, se denota que a presença da infração à obrigação matriz 

responsibility foi fundamentada de forma concreta e baseada em dados advindos do 

Tribunal de Contas da União, inobstante o altamente desfavorável contexto político 

em que se encontrava inserido o Governo Dilma, desesperado por tomar ações 

sociais com a expectativa de criar base popular para manter-se no poder, enquanto 

totalmente carente de disponibilidade no orçamento público para tanto. 

4.2.2.3 Liability no Caso Dilma 
Em 31 de agosto de 2016, a então Presidente Dilma Rousseff foi julgada e 

condenada no Processo de Impedimento instaurado em seu desfavor, conforme a 

parte dispositiva da respectiva sentença715: 

O Senado Federal entendeu que a Senhora Presidente da República 
DILMA VANA ROUSSEFF cometeu os crimes de responsabilidade 
consistentes em contratar operações de crédito com instituição 
financeira controlada pela União e editar decretos de crédito 
suplementar sem autorização do Congresso Nacional previstos no art. 
85, inciso VI, e art. 167, inciso V, da Constituição Federal, bem como 
no art. 10, itens 4, 6 e 7, e art. 11, itens 2 e 3, da Lei n. 1.079, de 10 
de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos 
contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada 
à perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil. 
Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de 
inabilitação para o exercício do cargo público, em virtude de não se 
haver obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente 
previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 
36 contrários e três abstenções. 
 

Sobre o tema, Fonseca716 menciona que esta questão foi levantada em 

                                            
715 BRASIL. Senado Federal como Órgão Judiciário. Congresso Nacional. Sentença. 2016. Disponível 

em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-
contra-dilma-rousseff>. Acesso em: 04 ago. 2018. 

716 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 86. 
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face da já mencionada Lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892, em que se discutia se o 

Senado Federal poderia separar as sanções ou se teria que impô-las conjuntamente. 

Com efeito, dispunha referida Lei: 

Art. 2º Esses crimes serão punidos com a perda do cargo sómente ou 
com esta pena e a incapacidade para exercer qualquer outro, impostas 
por sentença do Senado, sem prejuizo da acção da justiça ordinaria, 
que julgará o delinquente segundo o direito processual e criminal 
commum717. 
 

Segundo o autor, o legislador ordinário alterou intenção constituinte, que, 

por sua vez, capitulou expressamente quais os crimes funcionais do Presidente da 

República, bem como a respectiva sanção aplicável, na tentativa de evitar, justamente, 

a possível sentença tendenciosa e partidária718. Expõe o autor, acerca da aplicação 

das sanções cabíveis: 

Esses crimes não são simples nugas nem erros de apreciação e 
direção; constituem verdadeiros crimes que infamam o seu autor. 
Como facultar ao senado impor somente a destituição do cargo, 
deixando o criminoso livre de exercer postos de responsabilidade 
funcional e elevados mandatos eletivos, passada a impressão dos 
fatos e com o hábito das oscilações políticas no julgamento dos 
homens, tão comuns nos países latinos?719 
 

Fonseca720 conclui então que a alternativa estatuída pela lei, que faculta o 

Senado Federal a aplicar ou não, além da perda do mandato, a inabilitação para a 

função pública contraria os princípios consubstanciados, constituiocnalmente, na 

previsão do Impeachment. 

Velloso721 analisa o tema sob a égide do que determina o art. 52, I, II e 

parágrafo único, da Constituição da República de 1988: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
                                            
717 BRASIL. Lei nº 30, de 8 de janeiro de 1892. Promulga a lei sobre os crimes de responsabilidade do 

Presidente da Republica. Coleção de Leis do Brasil de 1892. Rio de Janeiro, DF, 1892. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-30-8-janeiro-1892-541211-
publicacaooriginal-44160-pl.html>. Acesso em: 04 ago. 2018. 

718 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 86. 
719 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 86. 
720 FONSECA, Annibal Freire da. O Poder Executivo na República Brasileira. p. 86. 
721 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Impeachment no Constitucionalismo brasileiro. In: LEITE, 

George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson (Org.). Crise dos Poderes da 
República: judiciário, legislativo e executivo. São Paulo: Revista do Tribunais, 2017. Cap. 29. p. 
1043-1067. 
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[...] 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e 
os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes 
da mesma natureza conexos com aqueles; 
II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-
Geral da União nos crimes de responsabilidade; 
[...] 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará 
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 
condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, 
para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis722. 
 

Na visão do autor, a preposição com escolhida pelo constituinte e prevista 

no parágrafo único do art. 52, acima transcrito, ao contrário do conectivo e (esse 

previsto no art. 33 da Constituição de 1891), não autoriza a interpretação de que uma 

ou outra poderiam ser aplicadas, mas ao contrário, é explícita ao prever que ambas 

as sanções previstas devem ser aplicadas pelo órgão julgador723-724. Para o autor, 

portanto, a preposição com é oposta a preposição sem. Em conclusão, no sistema 

constitucional vigentes ambas as sanções deverão ser aplicadas, pelo órgão julgador, 

em razão da condenação725.   

No que tange aos deveres decorrentes da Liability, não é possível 

                                            
722 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988. Brasília, DF. 
723 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Impeachment no Constitucionalismo brasileiro. In: LEITE, 

George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson (Org.). Crise dos Poderes da 
República: judiciário, legislativo e executivo. Cap. 29. p. 1043-1067. 

724 Art 33 - Compete, privativamente ao Senado julgar o Presidente da República e os demais 
funcionários federais designados pela Constituição, nos termos e pela forma que ela prescreve. [...] 
§ 3º - Não poderá impor outras penas mais que a perda do cargo e a incapacidade de exercer 
qualquer outro sem prejuízo da ação da Justiça ordinária contra o condenado, BRASIL. Constituição 
(1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de 
Janeiro, DF. 

725 E prossegue o autor: A Constituição, parágrafo único do art. 52, é expressa, está-se a ver. A Lei 
1.079, de 1950, a seu turno, também é expressa, ao dispor que, no caso de condenação, o Senado, 
por iniciativa do Presidente – que presidente? O presidente da sessão de julgamento, é dizer, o 
presidente o Supremo Tribunal Federal – fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício 
de qualquer função pública; no caso de haver crime comum deliberará ainda sobre se o Presidente 
o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. (Lei 
1.079/1950, art. 33VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O Impeachment no Constitucionalismo 
brasileiro. In: LEITE, George Salomão; STRECK, Lenio; NERY JUNIOR, Nelson (Org.). Crise dos 
Poderes da República: judiciário, legislativo e executivo. Cap. 29. p. 1043-1067. 
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estabelecer um rol taxativo das sanções decorrentes do descumprimento às 

obrigações matrizes (Accountability e Responsibility), visto que cada ordenamento 

jurídico preverá as sanções e deveres decorrentes. Em comum, está o fato de que, as 

sanções aplicáveis assumem o caráter de obrigação jurídica, conforme previsão legal. 

No caso específico da ex-Presidente Dilma Rousseff, tendo em vista a 

imposição constitucional de que ambas as penas comináveis, em decorrência da 

condenação em Processo de Impedimento, deverem ser decretadas de forma 

conjunta, se entende que violou a Constituição da República de 1988, especialmente 

o parágrafo único de seu art. 52, a parte dispositiva da sentença condenatória do 

Processo de Impedimento de Dilma Rousseff que decidiu condenar a ex-Presidente à 

perda do mandato, mas que afastou a pena de inabilitação para o exercício do cargo 

público, em virtude de não se haver obtido votação permissiva de 2/3 dos votos dos 

Senadores. 

 



 

 

CONCLUSÃO 

Findo o percurso reflexivo proposto, entende-se conveniente ressaltar 

algumas conclusões que auxiliarão nas respostas dos dois problemas formulados na 

parte introdutória da pesquisa. Antes, porém, é importante assinalar duas 

advertências centrais.  

A primeira é a de que o trabalho cujos resultados são aqui anotados não 

investigou as questões ideológicas inerentes à análise dos Processos de 

Impedimento, muito menos, tal pesquisa teve o amparo do distanciamento histórico 

necessário para o seu aprofundamento em questões subjetivas e afetas a tendências 

partidárias.  

A segunda advertência refere-se à operação ideológica que condena as 

manifestações populares como classistas e casuísticas. Partimos do princípio de que 

qualquer manifestação popular é legítima, e como tal, merece desprendimento 

analítico, contextual e histórico.  

Feitas essas observações preliminares, avança-se a quatro conclusões 

fundamentais que se extrai da pesquisa.  

A conclusão inicial está alinhada diretamente ao primeiro objetivo 

específico do estudo, investigada especificamente no primeiro capítulo do trabalho. 

Abordou-se o os Sistemas de Governo e Separação dos Poderes para, neste 

contexto, analisar o desenvolvimento histórico e conceitual dos fundamentos do 

Presidencialismo, abordando sua origem, seus elementos determinantes, sua 

configuração institucional predominante no Brasil e na América Latina, 

predominantemente marcado pela influência norte-americana como elementos típicos 

como o presidencialismo de coalisão que influencia diretamente o sistema de freios e 

contrapesos.  

Na América Latina, o Presidencialismo é a forma predominante de governo 

e se apresenta em formato notavelmente distinto do modelo clássico. O 

Presidencialismo latino-americano pode ser caracterizado pela atribuição de funções 

precipuamente legislativas ao Presidente da República, como a competência privativa 

para a proposição de projetos de lei que versam sobre determinadas matérias e a 
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decretação da intervenção federal. O Capítulo 1 da Tese, demonstrou a relação entre 

este modelo de Sistema de Governo Presidencialista e o populismo, bem como o 

fenômeno do “Presidencialismo de coalizão” peculiar na América Latina. 

Este sistema, entretanto, é vulnerável a um fenômeno sociológico-político 

denominado Presidencialismo de Coalizão, constatável nas democracias 

presidenciais multipartidárias – tendo em vista a duração pré-fixada do período de 

mandato e a inexistência de mecanismo direto de concessão de confiança 

parlamentar – nas quais, entre a formação e o término do mandato, surge a quase 

dependência dos Presidentes do apoio político de outros partidos.  

Nesta conjuntura política em que o Presidente da República negocia para 

formar maiorias no Congresso Nacional, os partidos aliados se distanciam 

ideologicamente de suas propostas políticas, o que não acontece no Sistema de 

Governo Parlamentarista, no qual as agremiações partidárias eleitas ao poder operam 

de forma efetivamente ideológica, o que lhes é possibilitado principalmente por terem 

a prerrogativa de escolher o Chefe do Poder Executivo (Chefe de Governo), o qual 

por sua vez, terá programa de governo compatível com a ideologia daquela maioria 

parlamentar que o selecionou, no qual sua ação será fundamentada. 

A segunda conclusão parte daquilo que fora registrado no capítulo 

seguinte. Verificou-se aqui que a forma de governo republicana é, por excelência, o 

regime da responsabilidade daqueles que exercem função políticas e se caracteriza 

por eletividade (instrumento de representação), periodicidade (alternância do poder) 

e Responsabilidade Política. 

Apesar de que ideias como Democracia, República e independência dos 

poderes, dificilmente encontram correspondência prática de maneira eficaz, a Tese 

privilegiou a concepção de Republicanismo, por guardar maior relação com a ideia de 

vedação à arbitrariedade no exercício do poder político. 

Demonstrou-se que, como resultado desta dinâmica de relações 

interinstitucionais entre os poderes estatais constituídos, a Responsabilidade Política 

se mostra exatamente como este critério para que o controle recíproco seja exercido 

no sistema de freios e contrapesos, e consiste na premissa de que, sendo os 

representantes eleitos pelo povo, deste são mandatários e em seus interesses devem 
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agir, prestando contas e atendendo suas demandas. 

A Responsabilidade Política compõe assim, igualmente, um dos mais 

importantes valores do Estado Democrático de Direito (Rule of Law), buscando vedar 

ao exercício arbitrário do poder e, desta forma, institucionalizando procedimentos que 

busquem a atenuação da possibilidade de uso arbitrário do poder político, sendo que, 

tanto exercer o poder de forma não-prevista quanto exercê-lo sem ter em conta de 

que forma isto afetará os indivíduos sobre os quais é imposto são arbitrariedades, as 

quais ameaçam a liberdade daqueles sujeitos ante a autoridade estatal e os torna 

desprovidos de expectativas consistentes em relação a esta. 

No que tange ao mecanismo de apuração da Responsabilidade Política do 

Chefe do Poder Executivo Federal, no Sistema de Governo Presidencialista, a 

Responsabilidade Política do Presidente da República tem como pressuposto o 

cometimento de um Crime de Responsabilidade, que consiste em uma conduta que 

atenta contra a Constituição da República, suscetível de ser praticada por 

determinados agentes políticos, em razão dos cargos públicos que ocupam e não 

sancionada com penas de natureza penal. Referida infração pode dar azo à 

instauração, pela Câmara dos Deputados, do procedimento constitucionalmente 

estatuído para sua apuração, que no Brasil convencionou-se chamar de Processo de 

Impedimento (em inglês, Impeachment), submetido a julgamento de natureza política 

pelo Senado Federal. 

Não obstante, apesar da natureza jurídico-política do instituto, talvez mais 

fundamentalmente, Impeachment e criminalidade insistem em parecer associados, e 

até vinculados, porque os casos concretos de Impeachment no Direito Constitucional 

contemporâneo não se iniciaram em debates políticos no Congresso, mas sim com a 

intervenção do poder judiciário e/ou através de uma equipe de procuradores federais 

que conduziram uma investigação criminal em face do Presidente e seus associados 

(vide o caso Richard Nixon nos Estados Unidos e o caso Fernando Collor no Brasil). 

As razões pelas quais se adota um padrão flexível para caracterizar a 

Responsabilidade Política num sistema Presidencialista se justifica, pois seria 

impossível prever todos os atos passíveis de Impeachment – especialmente em se 

considerando que esse instituto não se aplica apenas a presidentes da república, mas 
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a vários outros agentes públicos dos demais poderes institucionais. O Capítulo 2 da 

Tese auxiliou na demonstração desta assertiva explicando a história dos Processos 

de Impedimento ocorridos nos Estados Unidos desde a promulgação da Constituição 

de 1787. A natureza jurídico-política do Impeachment e objeto de maior imersão 

teórica no seguinte Capítulo. 

Na América Latina, dentre os motivos mais frequentes que ensejaram 

acusações e instaurações de processos de impedimento contra os Presidentes Latino 

Americanos, três são mais evidentes, inclusive pela peculiaridade do Presidencialismo 

Latino Americano, quais sejam: a insatisfação da sociedade civil com as políticas 

econômicas e seus resultados; acusações de corrupção vinculadas à figura do próprio 

presidente ou a seus subordinados diretos e presidentes que contavam com minoria 

representativa no Congresso. 

A terceira conclusão pode ser extraída do terceiro objetivo específico do 

estudo. Verificou-se as características essenciais do instituto do Impeachment, sua 

natureza jurídica, seu conceito e como ocorre a intervenção do Poder Judiciário neste 

procedimento.  A respeito do conceito de Impeachment e sua natureza jurídica, tem-

se que referido Instituto trata-se de um processo sui generis de natureza híbrida 

jurídico-política, empreendido pelo Parlamento, que serve de providência para afastar 

o agente político da gestão dos negócios públicos, em decorrência da constatação da 

existência de Crime de Responsabilidade e possui o fito de evitar o desvirtuamento 

do exercício das atribuições inerentes ao cargo, restaurando a confiança e o apreço 

do povo sobre o Sistema de Governo vigente. 

Parcela da doutrina sustenta que a possibilidade de intervenção judicial no 

Processo de Impedimento, tendo em vista uma análise comparativa dos textos 

constitucionais do Brasil e dos Estados Unidos, deveria partir do texto constitucional, 

que prevê que a competência para instruir e julgar o processo de Impeachment é do 

congresso e, portanto, qualquer possibilidade de recurso junto à Suprema Corte só 

seria possível no caso de violações da lei que pudessem, eventualmente, ocorrer 

durante o processo parlamentar .  

Destarte, no caso específico de violação formal, poderia o poder judiciário, 

a pedido da parte lesada, desconstituir a decisão condenatória, por descumprimento 
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flagrante de dispositivo constitucional e, em assim procedendo, não haveria invasão 

por parte do Poder Judiciário na competência do Legislativo, uma vez que a 

Constituição da República de 1988 atribui expressamente ao Supremo Tribunal 

Federal a competência para sua guarda. 

Sendo assim, é possível concluir que não compete ao poder judiciário 

intervir no Processo de Impedimento, nem fazer juízo e mérito dos motivos 

ensejadores da acusação, salvo no caso específico de analisar a legalidade formal do 

procedimento no órgão político e se, portanto, for verificado o descumprimento formal 

que acarrete lesão a direito individual caberá ao poder judiciário julgar a reparação.  

A última conclusão a se anotar é a de que, no Capítulo 4, foi demonstrado 

como ambos os casos analisados decorrem de infrações às Obrigações Matrizes da 

Responsabilidade do Poder Político 

A noção da existência de múltiplas Obrigações Matrizes da 

Responsabilidade do Poder Político pressupõe uma diversidade de facetas pelas 

quais o desatendimento das expectativas políticas por um agente político pode ser 

constatado, são estas: Accountability, Responsibility e Liability. 

Responsibility é a faceta obrigacional da responsabilidade do poder político 

que envolve o cumprimento dos deveres inerentes ao cargo, Accountability o dever 

dos representantes políticos de responderem por suas decisões quando questionados 

pelos eleitores ou por outras instituições e, por fim, Liability a sujeição a sanções. 

A infração à obrigação matriz da Accountability advém de uma deficiência 

na resposta efetiva às demandas dos eleitores daquele agente político, bem como de 

demais corpos constitucionais aos quais este deveria atender adequadamente quando 

invocado para tanto. A obrigação matriz da Accountability, por sua vez, possui quatro 

dimensões que lhe são acessórias, explicadas em maior pormenor no Capítulo 4 da 

Tese: dimensão da Answerability, dimensão sancionatória, dimensão argumentativa e 

dimensão informacional. 

A Obrigação Matriz da Responsibility, por sua vez, é igualmente dotada de 

múltiplas dimensões. A primeira trata-se de uma dimensão de prestação de contas e, 

portanto, associado à, já acima mencionada, correlação entre a legitimidade 
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democrática atribuída ao agente político e a condição de sê-lo um mandatário do povo, 

cujo interesses deve perquirir nos termos dos objetivos constitucionais que delineiam 

sua atuação pública. A segunda dimensão enfoca um elemento do espectador, na 

medida em que o agente político deve estar preparado para prestar contas de forma 

adequada sob contínua vigilância popular. A terceira dimensão guarda relação com a 

segunda, tendo em vista que limita referida prestação de contas às questões da “alta 

política” e não meros trabalhos administrativos e cotidianos inerentes ao cargo 

ocupado. Por fim, a quarta dimensão impõe um dever de verdade ao agente político, 

considerando a desilusão política que pode ser ocasionada em caso de 

acobertamento dos fatos. 

A Obrigação Matriz da Liability é a faceta das Obrigações Matrizes da 

Responsabilidade Política que guarda maior relação com o objeto de estudo da 

presente Tese Doutoral: a imposição de sanções em caso de descumprimento das 

outras duas obrigações acima descritas. O mais relevante a se destacar em relação a 

esta última faceta é que não se tratam de sanções na mesma perspectiva daquelas 

adotadas em relação às sanções decorrentes da incidência de normas penais. Isto 

porque a Obrigação Matriz da Liability integra um corpo autônomo de normas jurídicas 

atinentes à organização do poder político e, ao contrário do que acontece no Direito 

Penal, não é possível estabelecer uma tipificação taxativa das condutas que podem 

ensejar a imposição de sanções decorrentes da Obrigação Matriz da Liability. 

Considerando os quadros econômico-financeiros absolutamente instáveis 

e prejudiciais que o Governo Collor não obteve êxito em solucionar, o confisco 

seletivamente classista engendrado dos ativos depositados em contas de poupança, 

o aumento desenfreado da inflação e a falta de apoio partidário no Congresso 

Nacional, se observa que, ao ser demandado pelo povo e seus representantes, o 

Presidente Collor falhou em prestar resposta positiva às expectativas sociais, políticas 

e econômicas daqueles, o que causou perda substancial de sua Accountability 

governamental de modo a deixa-lo vulnerável à instauração e posterior condenação 

no Processo de Impedimento que o removeu do cargo de chefe do Poder Executivo 

Federal. 

Da mesma forma, a intensa pressão popular sob a qual o Governo Dilma 

foi imergido em face da herança simbólica de um Partido Político ligado a esquemas 
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de corrupção que se tornaram manchete nacional, combinada também a um cenário 

econômico gerador de extrema desigualdade social que gerou um movimento popular 

de cunho igualmente nacional e mais acusações de desvio de verbas públicas 

novamente ligadas ao partido da ex-Presidente, apuradas por intermédio da Operação 

Lava-Jato, se mostraram como componente altamente destrutivo da Accountability de 

sua gestão, suficiente para resultar na promoção de Processo de Impedimento e 

futura destituição do cargo de Presidente da República em seu desfavor. 

No âmbito da Responsibility, o envolvimento do Presidente Collor em 

condutas qualificadas como corrupção ligadas ao ex-tesoureiro de sua campanha 

eleitoral, somado à intensa divulgação dos fatos descritivos de tais condutas pela 

mídia, gerou uma crise política de dimensão nacional, que culminou na instalação de 

uma CPI encarregada especificamente de desvendar a operação destas condutas, 

impossibilitando o então Presidente de elaborar uma defesa plausível em face das 

acusações que lhe foram perpetradas, dando azo à sua destituição em sede de 

Processo de Impedimento. 

Igualmente, no caso Dilma Rousseff, se denota que a presença da infração 

à obrigação matriz Responsibility foi fundamentada de forma concreta e baseada em 

dados advindos do Tribunal de Contas da União (Abertura de Créditos Suplementares 

por intermédio de Decreto Presidencial e Contratação de Operações de Crédito com 

Instituições Financeiras Controladas pela União), inobstante o altamente desfavorável 

contexto político em que se encontrava inserido o Governo Dilma, desesperado por 

tomar ações sociais com a expectativa de criar base popular para manter-se no poder, 

enquanto totalmente carente de disponibilidade no orçamento público para tanto. 

A Obrigação Matriz da Liability foi imposta ao já renunciante Presidente 

Fernando Collor em 30 de dezembro de 1992, por intermédio da aplicação da sanção 

de perda do cargo de Presidente da República e inabilitação para o exercício de cargo 

público por 8 (oito) anos, quando o mesmo foi julgado e condenado no Processo de 

Impedimento instaurado em seu desfavor, conforme a parte dispositiva da respectiva 

sentença. No mais, atingido que foi o quorum de dois terços, pela condenação do 

acusado, declarou o Senado a sua condenação à inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública, nos termos do mesmo dispositivo constitucional. 
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Neste ponto, a posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal no que 

tange à extinção, ou não, do Processo de Impedimento em face da renúncia do 

Presidente da República é fundamentada em sólida construção doutrinária e coerente 

com a natureza política do Processo de Impedimento, que não visa apenas a remoção 

do infrator de um cargo oficial, mas também tem uma missão constitucional de 

assegurar o exercício do Poder Executivo Federal nos termos que a Constituição lhe 

impõe e, desta forma, corretamente decidiu-se que a renúncia apresentada pelo então 

Presidente Fernando Collor não se tratou de situação apta a elidir sua condenação à 

inabilitação para o exercício de cargo público por 8 (oito) anos. 

Similarmente, em 31 de agosto de 2016, a então Presidente Dilma Rousseff 

foi julgada e condenada no Processo de Impedimento instaurado em seu desfavor, 

conforme a parte dispositiva da respectiva sentença. Em votação subsequente, o 

Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício do cargo 

público, em virtude de não se haver obtido nesta votação 2/3 dos votos 

constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da 

pena, 36 contrários e três abstenções. 

Entretanto, pelas razões acima mencionadas, tendo em vista a imposição 

constitucional de ambas as penas comináveis ao condenado em Processo de 

Impedimento serem decretadas de forma conjunta, se entende que foi violada a 

Constituição da República de 1988, especialmente o parágrafo único de seu art. 52, 

na parte dispositiva da sentença condenatória do Processo de Impedimento de Dilma 

Rousseff. 

Registradas as conclusões do trabalho, retomam-se os dois problemas 

que, na parte introdutória, motivaram a pesquisa: 

1) O Processo de Impedimento estatuído na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e regulamentado em lei especial, sanciona infrações às 

Obrigações Matrizes da Responsabilidade do Poder Político? 

2) Os Processos de Impedimento que culminaram na destituição de 

mandato presidencial, ocorridos no Brasil após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, foram resultantes de infrações às Obrigações 

Matrizes da Responsabilidade do Poder Político?  
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Para os questionamentos, foi demonstrado que sim. O Impeachment, tal 

como previsto no ordenamento jurídico brasileiro corresponde às obrigações matrizes 

do Poder Político, bem como as sanciona. Bem como, que ambos os Processos de 

Impedimento analisados, tanto o do ex-Presidente Fernando Collor de Melo, quanto a 

da ex-Presidente Dilma Vana Rousseff foram resultantes de infrações a essas 

Obrigações Matrizes. 

Concluída a pesquisa, é de se registrar que ambas as hipóteses levantadas 

para os problemas acima (―aǁ e ―bǁ) foram devidamente confirmadas.  
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