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RESUMO 

  

O Presente trabalho de Conclusão de Curso busca responder à pergunta: “O 

impeachment é um instrumento de controle do legislativo?” Para tanto, primeiramente 

investiga-se as origens britânicas do impeachment e sua transformação gradual até o modelo 

Americano e posteriormente sua versão brasileira, que empresta das bases americanas, mas 

acrescenta suas modificações.  São observadas as práticas e os aspectos envolvidos nos 

processos de impeachment nos Estados Unidos da América e no Brasil, comparando ambas as 

versões do instituto e sua utilização com caráter político/administrativo. Por fim, é discutida a 

separação entre a votação pela perda do mandato e inabilitação do cargo, a divisão da 

aplicação da pena, sua legalidade e a existência ou não de um caráter penal nas sanções 

aplicadas ao condenado. Após análise rigorosa da doutrina, jurisprudência e histórico do 

instituto, fica cristalina a mutação constitucional parcial pela qual foi submetido o 

Impeachment, passando de em seus tempos remotos de uma punição aos oficiais de má-

conduta para o controle democrático do Legislativo sobre o Executivo, garantindo 

accountability e preservando as intuições republicanas. 

Palavras-chave: Impeachment. Republicanismo. Controle do Legislativo. Presidente. 

Accountability.  
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ABSTRACT 

 

 

The Present Monography seeks to answer the question: "Is impeachment an instrument 

of control from the legislative power?". In order to do so, first it will be used the British 

origins of impeachment and its gradual transformation to the American model and later its 

Brazilian version, which borrows from the American bases but adds its own modifications. 

The practices and aspects involved in impeachment processes in the United States and Brazil 

are observed, comparing both versions of the institute and their use in a political / 

administrative way. Later, the vote for removal from office and inability to hold government 

positions is discussed, its legality and the existence or not of a criminal aspect in the sanctions 

applied to the condemned president. After a rigorous analysis of the doctrine, jurisprudence 

and institute’s history, the partial constitutional mutation through which the Impeachment was 

submitted crystallized, passing from its remote times of a punishment to the officers of bad 

conduct for the democratic control of the Legislative over the Executive, guaranteeing 

accountability and preserving republican intuitions. 

Keywords: Impeachment. Republicanism. Control of the Legislative. President. 

Accountability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Responsabilidade é algo precioso e nossa sociedade, a ideia de que indivíduos agem e 

devem ser responsáveis pelas consequências de seus atos, vantajosas ou não, é  a base da 

nossa vida comunal, afinal, o que muda o mundo se não a ação dos indivíduos?  

Sobre essa responsabilidade que tecemos nossa organização estatal, é a necessidade de 

hold someone acountable
1
 que faz nascer a figura do Presidente, é um chefe de estado e 

governo que é responsável por seus atos durante o exercício do mandato. A responsabilização 

tem, como uma de suas manifestações, o impeachment do chefe do executivo.  

Impeachment do latim: impedicare, “agarrar, amarrar, conter”
2
, significa, “em 

linguagem política, obstar a marcha de determinados governantes, evitando possam os 

mesmos continuar guiando um caminho errado, com prejuízo para a coletividade.”
3
 

  A expressão, como a conhecemos, denota algo como “acusar um oficial público de 

erro ou crime”, tendo sido registrado a primeira vez por volta de 1560. A Adoção dos Lordes 

ingleses por esse termo demonstra muito do objetivo do processo constitucional: impedir que 

as autoridades, cujo exercício causou dano ou ofendeu o Estado, aprofunde as ofensas; no rito 

inglês, soma-se a esse objetivo a imputação às penalidades da lei. É a responsabilização ou 

“desinvestidura” daqueles que estavam amparados pela total irresponsabilidade que deriva da 

figura (e poder) do monarca.: “The King can do no wrong”
4
. 

Neste trabalho o caminho feito é através da história, sempre com um olhar sobre os 

acontecimentos e o caráter político que os cercam, afinal, se o impeachment surgiu para 

remover oficiais que agiram de forma equivocada ou causaram dano ao estado, seu caráter 

político é o mais forte. A análise dos acontecimentos políticos e jurídicos é imprescindível 

para compreender a realidade do instituto, principalmente quando em menos de 25 anos dois 

Impeachments alteram consistentemente partes fundamentais do instituto.  

                                                           
1
 Em tradução própria: responsabilizar alguém.  

2 Anteriormente, em inglês, como empeach, late 14c., "impeder, prevenir," do Anglo-Franco empecher, "Parar, 

impedir, capturar, conter”, do latim tardio impedicare "agarrar, pegar, conter", .  da forma assimilada de, 

“adentrar, em, dentro” in" (from PIE root *en "in") + latim pedica "um grilhão, grilhões, " de PES (flexão pedis)  

"pé " (da raiz PIE root *ped- "pé"). Sentido de  "acusar um oficial público de má conduta "primeiro registro em 

1560s, talvez através da confusão medieval da palavra com impeter "ataque, acusem " (ver impetus). Online 

Etymology Dictionary https://www.etymonline.com/word/impeach  
3
 FIGUEIREDO, Paulo de. Impeachment, Sua Necessidade no Regime Presidencial. P. 32. Revista de 

Informação Legislativa do Senado Federal. Junho de 1965.  Brasília.  
4
 O Rei não pode fazer nada errado.  

https://www.etymonline.com/word/impeach
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Em ambos os procedimentos, paralelos podem ser traçados com facilidade. Os dois 

mandatos foram marcados por denuncias de esquemas de corrupção e tráfico de influência, 

ambos tiveram eleições difíceis e apresentavam um comportamento pouco tradicional. Collor 

costumava fazer cooper, voar em caças da Força Aérea Brasileira, tomava decisões abruptas e 

enérgicas sem muitas explicações, Dilma, por sua vez, mostrava-se autoritária no trato com 

seus Ministros e assessores, além de demonstrar certa fragilidade e paranoia em seu último 

ano de mandato. Os indícios do uso de dinheiro advindo de esquemas como o “petrolão”
5
 e 

outros escândalos envolvendo majoritariamente a Petrobrás, aceleram o processo de desgaste 

e isolamento político da Presidente, que não teve o traquejo necessário para manter aliados 

políticos.  

Com a intensificação das denúncias e com o apoio midiático começando a minar, a 

população brasileira lançou-se às ruas para pedir o impeachment. Os protestos, na era Collor, 

eram compostos majoritariamente pela juventude, os caras-pintadas. Com a força popular 

renovada após os protestos de 2013, em 2016 os maiores protestos da história se instalaram 

por todo o país, liderados por movimentos contra o Partido dos Trabalhadores, a este ponto 

desacreditado, os manifestantes, bastante heterogêneos, influenciaram fortemente a queda da 

Presidente
6
.  

A aplicação do Impeachment no Brasil, que erroneamente acreditamos ser a mesma 

coisa que o impedimento, é “apenas a acusação formulada pela representação popular, a 

primeira fase do processo de responsabilidade
7
”, com ou sem a condenação. O caso Collor e o 

Caso Rousseff, lançaram novas interpretações do texto constitucional pelo Senado Federal no 

ato dos julgamentos, é o direito sendo construído na prática, com algum menosprezo pela 

forma.  

No curso da votação, os Senadores, que são de fato os juízes naturais da causa, 

alteraram o rito e até as consequências do impeachment. A votação foi “fatiada” em dois: uma 

votação para perda do cargo e outra para o impedimento político, inovando na legislação 

constitucional e, de certa forma, também na forma de votação do impeachment, uma vez que, 

durante o primeiro impeachment após a promulgação da constituição de 1988, houve votação 

                                                           
5
 G1. São Paulo, 2016. Disponível em: < http://www.infomoney.com.br/mercados/na-

real/noticia/4318380/indicios-dinheiro-petrolao-eleicao-dilma-propina-governo-lula > Acessado em 17/03/2018 
6
 MENDONÇA, José Marcio. Infomoney. São Paulo, 2015. Disponível em:  < 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-

brasil.html > Acessado em 17/03/2018 
7
 BROSSARD, Paulo - O Impeachment. P. 7 Ed. Saraiva, 1992, São Paulo. 

http://www.infomoney.com.br/mercados/na-real/noticia/4318380/indicios-dinheiro-petrolao-eleicao-dilma-propina-governo-lula
http://www.infomoney.com.br/mercados/na-real/noticia/4318380/indicios-dinheiro-petrolao-eleicao-dilma-propina-governo-lula
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
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apenas para conferir o impedimento político do Presidente, já que o mesmo havia renunciado 

após o início da sessão de julgamento.  

Esta força de alteração constitucional e política é o motivo pelo qual analisaremos 

apenas o impeachment do Chefe do Executivo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da 

América, não realizando um estudo de direito comparado, mas fazendo uma análise entre os 

dois remédios constitucionais e sua relação com os checks and balances de um estado 

Republicano.  

Para que empreendêssemos um estudo de direito comparado, haveria necessidade de 

traçar paralelos mais profundos entre o contexto, legislação, doutrina e jurisprudência de dois 

ou mais sistemas legais. Apenas comprá-los de forma superficial não configura a 

profundidade exigida pelo instrumento acadêmico do direito comparado, motivo pelo qual, as 

considerações aqui tratam mais profundamente do modus operandi do impeachment no Brasil, 

Inglaterra e Estados Unidos,  

Analisar a aplicação do instituto nos EUA e no Brasil, é fundamental para 

compreender a necessária tensão entre executivo, legislativo e o povo, um tipo de sistema de 

pesos e contrapesos parcialmente institucionalizado aonde o povo puxa a balança no primeiro 

momento. É a insatisfação dos cidadãos que impulsiona o processo de impeachment, como 

denotam os vários procedimentos de impedimento não iniciados pela Casa Legislativa na 

história político-administrativa do Brasil, é necessário uma revolta considerável com o Chefe 

do Executivo para que seja o processo de responsabilidade iniciado.  

Esta relação entre abalo na confiança democrática não pode ser o elemento principal 

de um impeachment, mas com certeza é o fundamental. Desta forma, o presente trabalho de 

conclusão de Curso busca responder à pergunta: “O impeachment pode ser considerado como 

uma ferramenta de controle do Poder Legislativo?” 

Esta resposta precisa, e merece, uma análise profunda sobre os aspectos fáticos, 

históricos e políticos do instituto. Constitucionalmente não haveria óbice a essa afirmação, e 

de acordo com o histórico do impeachment, na Inglaterra, o instrumento tornou-se uma 

espécie de força pró-democracia e contra os ministros do Rei. E é disso que se trata o 

impeachment: proteger as instituições.  

As instituições brasileiras, pela fragilidade da juventude institucional, precisam ser 

protegidas por (e de) aqueles que exercem seu poder, além de terem seus instrumentos e 

prerrogativas reforçadas pela prática republicana. Infelizmente, no caso do impeachment de 

Dilma Rousseff, as instituições não foram protegidas. A Presidente foi retirada do cargo mas 
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o estado brasileiro não foi blindado aos danos que esta pode causar, afinal pode ainda 

candidatar-se e ocupar cargos públicos, uma vez que não teve seus direitos políticos cassados, 

isto levanta questões profundas e de difícil resposta. 

Pode o Senado alterar o entendimento do texto constitucional durante a votação do 

impeachment de forma tácita? O STF pode exercer o controle de constitucionalidade posterior 

sobre esta alteração? A inabilitação para exercer cargo público é uma consequência da 

retirada do cargo ou tem caráter autônomo? Se tem caráter autônomo, pode não ser aplicada? 

O procedimento de impeachment, que a princípio parecia claro, torna-se confuso pelas 

pressões exercidas da realidade para a norma, a real politic atinge, em cheio, o conceito do 

impedimento, alterando assim parte de seus fundamentos. 

Se o impeachment começou na ancestralidade como uma punição e o resguardo do 

estado, e, portanto, controle do poder real pelas Casas, agora aparenta se manifestar muito 

mais como um instrumento de controle do que de salvaguarda da saúde da coisa pública. E a 

estas perguntas que o trabalho busca responder, sempre observando a relação entre a tradição 

legal do impedimento e suas consequências na política em um presidencialismo com crise de 

identidade.  

O presidencialismo Latino Americano diverge do Norte Americano de forma 

profunda
8
. Diversos exemplos de autoritarismo “democrático” se levantaram com o tempo, a 

Venezuela
9
 é hoje o caso que vem a mente quando se aborda o assunto. Tão grave quanto o 

autoritarismo venezuelano é a estrutura política neo-soviética da Rússia
10

, em ambos os casos 

líderes eleitos destroem a os sistemas de freios e contrapesos, tomando pra si controle dos 

outrora autônomos poderes. Não é só da estrutura política que se constitui o sistema 

presidencialista, a forma como se exerce o poder é um de seus fatores centrais. 

                                                           
8
MAINWARING, Scott. Presidentialism in Latin America. Latin American Research Review. Vol. 25, No. 1 

(1990), pp. 157-179.  
9
 Para maior compreensão do tema, sugiro ler:  Villegas L., Néstor L. Del Presidencialismo Autocrático a la 

Oligarquía Bolivariana. “El ejercicio del poder llevado de forma autoritária por una sola persona 

represnetada en este caso  por el Presidente Hugo Chávez, generó al desaparecer fisicamente este una 

oligarquía, donde el poder autocrático de conduxccón política  heredado se va concentrando en un reducido 

grupo de personas, que bajo las reformas lefales, lo ejercen  sin intituciones de contrapeso que limiten su 

actuación. Esto há dado origen a un régimen totalitario que atropella los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, en medio de luchas internas por factores de poder, que buscan posicionarse como clase política 

dominante. 
10

 Para maior compreensão do tema, leitura interessante é o artigo de Margareta Mommsen “Russia’s Political 

Regime: Neo-Soviet Authoritarianism and Patronal Presidencialism” no livro “Presidents, Oligarchs and 

Bureaucrats: Forms of Rule in the Post-Soviet Space”. 
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E a forma como se exerce o poder presidencial o caracteriza, no Brasil, temos o 

chamado “presidencialismo de coalisão”, definido por Alejandro Bonvecchi apud Fabiano 

Santos
11

:  

(…) dada la separación de poderes y el pluralismo partidario en el 

Congreso, el Presidente articula su base de apoyo gracias a la distribución 

de cargos ministeriales y de recursos presupuestarios entre los grandes 

partidos, cuyos miembros garantizan los votos necesarios para la 

implementación del programa de gobierno” (...)  

El presidencialismo de coalición constituye, entonces, la configuración de 

factores políticos más propicia para el ejercicio efectivo del control técnico 

del presupuesto. Por un lado, el interés de los legisladores por los temas 

locales o sectoriales típicamente los impulsa a tratar de garantizar el flujo 

de fondos a los distritos o sectores que representan. Por el otro, el contexto 

de alta competencia y baja cohesión partidaria multiplica las oportunidades 

de cualquier fuerza política o legislador para participar de las coaliciones 

que el Ejecutivo necesite formar.
12

 

 A diferença mais notável entre os tipos de presidencialismo é que no presidencialismo 

puro, da tradição Norte Americana, o chefe do executivo tem poderes de execução e decisão 

na operação e gerenciamento da máquina do estado independentes do legislativo, que cuida da 

fiscalização e de tecer as normas aos quais se submetem o executivo e o judiciário. Já no 

presidencialismo de coalisão, o Presidente necessita de forte base legislativa para governar, a 

chamada “governabilidade”. 

Para consegui-la, como bem definido acima, o Presidente precisa negociar a máquina 

do governo e seus cargos com o legislativo, o que enfraquece a autoridade presidencial e seu 

poder decisório, levando a crises mais rápidas e profundas. Exatamente como aconteceu com 

a Presidente Dilma Rousseff e o Presidente Collor, a inabilidade política, tanto institucional 

quanto a democrática, não leva ao impeachment, mas não o impede.  

Essa dança institucional, marcada profundamente na tradição democrática brasileira 

pós 1988, exige a criação de ferramentas de controle do legislativo sobre o executivo, quando 

estas não são pensadas institucionalmente, a realidade costuma cria-las, normalmente sem se 

                                                           
11

 BONVECCHI, Alejandro. Tipos de Presidencialismo y Efectividad del Control Legislativo sobre el 

Presupuesto: Control Político y Control Técnico en Argentina, Brasil y México . P. 69, Belo Horizonte, n.1, 

2010 
12

 Em tradução própria: "Dada a separação de poderes e o pluralismo partidário no Congresso, o Presidente 

articula sua base de apoio graças à distribuição de cargos ministeriais e recursos orçamentais entre os principais 

partidos, cujos membros garantem os votos necessários para a implementação do programa governamental"(...). 

O presidencialismo de coalizão constitui, então, a configuração de fatores políticos mais propícios ao exercício 

efetivo do controle técnico do orçamento. Por um lado, o interesse dos legisladores em questões locais ou 

setoriais geralmente os impede de tentar garantir o fluxo de fundos aos distritos ou setores que representam. Por 

outro lado, o contexto de alta competição e baixa coesão partidária multiplica as oportunidades de qualquer força 

política ou legislador para participar das coalizões que o Executivo precisa formar. 
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comprometer com o rigor necessário para o design institucional e ignorar as externalidades de 

manobrar um canhão para atingir uma mosca.  
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2. A TRAJETÓRIA DO IMPEACHMENT 

 

 

2.1 ANCESTRALIDADE INGLESA  

 

 

Não se sabe ao certo a data em que o instituto do impeachment surgiu na Inglaterra
13

, 

mas sempre foi cristalino o seu objetivo: é a ferramenta legal pela qual a Câmara dos Comuns 

acusava os ministros do Rei, enquanto à Câmara dos Lordes competia julgar estas acusações; 

séculos depois do surgimento institucional do impeachment, sua estrutura permanece a 

mesma. 

Os historiadores do tema não chegam a um consenso sobre a origem do impeachment, 

esta discordância advém de qual impedimento os acadêmicos utilizam para marcar o primeiro 

uso do instituto pelas Chambers.
14

 Uma corrente adota o impeachment de David no ano de 

1282 como o primeiro, seguindo os de Thomas, Conde de Lancaster em 1322. De Roger 

Mortiner e Simon de Beresford em 1330, em 1350 o de Thomas Barcley e o de Richardo 

Lyons e Wiliam Lord Latimer em 1376.
15

 

Já a segunda corrente histórica identifica o processo de nascimento do impedimento 

(pois estes institutos não surgem finalizados, precisam de tempo e lapidação para que 

assumam sua melhor forma) com o de Eduardo III em 1386, e posteriormente os do renomado 

Francis Bacon e de Mompeson em 1621, em 1627 o do Duque de Buckingham, do Conde de 

Satanfford em 1640, o de Warren Hastings em 1787 e o de Lord Merville em 1805, dando fim 

ao processo de consolidação do instituto. Em alguns desses casos, o papel do Parlamento 

muitas vezes era apenas ratificar, confirmar, a decisão real. Essa ação muitas vezes impedia 

que certos atos reais fossem vistos como tirânicos, já que as Chambers analisavam e 

aprovavam os métodos reais.
16

 

O processo de formação do instituto do impeachment é complexo, necessita, para sua 

análise, um trabalho histórico dedicado à sua formação. Suas características menos relevantes 

mudaram com o tempo, e o próprio instituto sofreu um recesso considerável, tendo renascido 

                                                           
13

 BROSSARD, Paulo - O Impeachment. P. 19 Ed. Saraiva, 1992, São Paulo. 
14

 FAVER, Marcus. Considerações Sobre a Origem e a Natureza Jurídica do Impeachment. P. 25. Jurisprudência 

Mineira, a. 56. Nº 173. Belo Horizonte. 2005.  
15

 FAVER, Marcus. Impeachment: evolução histórica, natureza jurídica e sugestões para aplicação. RDA – 

Revista de Direito Administrativo, v. 271, P. 322. jan./abr. 2016 Rio de Janeiro. 
16

 MURPHY, John; The impeachment Process (1968) - The U.S. Government : How It Works. New York, p. 

14 e 15, ed de 2007. 
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como uma forma de mitigar os efeitos danosos das “Bill of Attainder” 
17

, “uma condenação 

decretada por lei, uma lei-sentença, odiosamente pessoal e retroativa”
18

.  

Em 1376 dois ingleses foram imputados pelo Parlamento, tanto o nobre, Lord William 

Latimer, e Richard Lyons, foram acusados de utilizar os fundos Reais para finalidades 

pessoais. O aspecto mais importante desses dois impedimentos é que não foi o Rei, mas o 

Parlamento Inglês que iniciou os procedimentos. Até mesmo por que Edward III mostrou 

pouco interesse em punir os imputados pela corrupção, tendo tomado seu lugar as Casas  

Legislativas, a partir deste caso foi estabelecida  a estrutura  básica do procedimento do 

impeachment moderno. As acusações formais de wrongdoing eram iniciadas pela Casa dos 

Comuns, seguida de um julgamento na Câmara dos Lords, onde estes serviam como juízes e 

jurados. Percebendo a ferramenta poderosa que haviam criado, o Parlamento começou a tratar 

o Impeachment como uma forma de supervisionar e diminuir o poder do Rei.
19

 

O Impeachment surgiu, primeiramente, como uma forma alternativa de punição aos 

nobres e frequentadores da corte nos casos de ofensa às normas Inglesa e por crimes que nem 

sempre detinham prescrição legal. Estes delitos compreendiam um espectro vago e aberto de 

crimes que na prática incluíam traição, suborno, mal uso de recursos públicos, incompetência 

corrupção, opressão, alcoolismo, vulgaridade, enfim, comportamentos imorais pela posição de 

um agente do estado e ações danosas ao estado em si. Os crimes, em si, poderiam ser 

utilizados para remover ministros que executavam ordem reais impopulares, afinal, os 

membros do Parlamento não podiam (e não podem) remover os governantes Reais, 

posteriormente os delitos passaram a necessitar de previsão legal, assim como sua pena.
20

 

Porém, ao se tratar de crimes capitais, os Lordes poderiam escolher e fixar as penas, 

variando de destituição até ao exílio e morte. Era de responsabilidade da Câmara dos Lordes 

apurar e realizar as investigações que se fizessem necessárias à elucidação dos fatos e julgar 

se o acusado era ou não culpado daquilo que se alegava. A partir do reinado de Edward III 

julgar as acusações passou a ser competência da Câmara dos Comuns, funcionou desde então 

como tribunal principal para acusação dos ministros do Rei.  

                                                           
17

 A bill of attainder (também conhecido como act of attainder; writ of attainder e bill of pains and penalties, 

não tendo tradução direta em português.) é um ato legislativo que declara uma pessoa ou grupo de pessoas 

culpadas de algum crime e os pune, diversas vezes sem julgamento, com a perda dos direitos civis. Resultando 
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ao título de nobreza e em seu uso original, o direito à vida em si. Definição construída com base nos links 

acessados em 17/03/2018: https://www.lectlaw.com/def/b102.htm e https://www.lectlaw.com/def/b098.htm. 
18
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de 2007. 
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Logo o impeachment foi expandido para o que a legislação inglesa chamava de high 

crimes and misdemeanors, atos e crimes que não constituíam injustos penais, mas eram 

prejudiciais ao país, independente da caracterização legal específica, o que deu amplo poder 

de manobra às Chambers, sofrendo uma mutação que denota a superposição do aspecto 

político ao aspecto jurídico.
21

 

 O aspecto criminal do instituto se destacou no reinado de Edward III em que se a 

máxima: “The King can do no Wrong”
22

 era universalmente aceita e aplicada a todos os 

possíveis erros do monarca, desta forma, o Rei nunca era responsabilizado pelas atitudes que 

tomara, a teoria da irresponsabilidade transmitia a mesma aos ministros e conselheiros do Rei. 

O impeachment, conforme citado acima, submete o acusado a diversas penas, 

responsabilizando penalmente os ministros pelos maus conselhos dados ao Monarca.
23

 

O processo de impeachment teve menos utilização entre os séculos XV e XVII
24

, 

quando ressurgiu com os já citados aspectos políticos reforçados, deste foram retiradas as 

punições físicas e patrimoniais e limitando-o a remover do condenado os direitos políticos e o 

cargo que exercia. A morosidade característica dos julgamentos de impeachment, por sua vez, 

contribuiu para o menor uso do instituto. Sendo um procedimento jurídico, eram garantidos 

ao acusado a ampla defesa e o contraditório, o que resultava em debates exaustivos e 

morosidade durante a responsabilização, desta forma, abriu caminho para a substituição 

temporária pela Bill of attainder.
25

 

 Esta tinha como sanção a decretação do banimento ou pena de morte nos casos de 

traição e felonia. Não havia em si um crime definido, mas sim a possibilidade das Câmaras 

(era adotado por ambas) determinarem as condutas de traição como delituosas, necessitando 

serem submetidas ao processo legislativo/jurídico e a sanção real.  

 Em 1688
26

 o impeachment recobrou certa importância, a Bill of Rights proibiu os 

monarcas de concederem graça aos condenados pelo instituto. Justamente pelo uso do 

impeachment, em razão da perda da maioria na Câmara dos Comuns, que a oposição 

conseguia exonerar os Ministros, o medo do uso do remédio constitucional garantia uma carta 
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 FAVER, Marcus. Considerações Sobre a Origem e a Natureza Jurídica do Impeachment. RDA – Revista de 
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na manga dos Parlamentares. Isto levou diretamente ao desenvolvimento do "princípio da 

responsabilidade política do Gabinete", pelo qual o Primeiro Ministro em minoria deve deixar 

o Gabinete, este princípio levou ao desuso do instituto, tendo sido seu ultimo uso em 1806. 
27

 

 

 

2.2 IMPEACHMENT NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

2.2.1 O Presidencialismo 

 

O Presidencialismo teve origem nos Estados Unidos da América, fruto do trabalho 

político e da elaboração jurídica dos constituintes da Filadélfia. Liderados por Alexander 

Hamilton, James Madison e George Washington, os integrantes da Convenção traçaram as 

linhas mestras do sistema no texto da Constituição Americana de 1787. O design deliberado 

do presidencialismo contrasta diretamente com o sistema parlamentar, este foi uma sucessão 

de acontecimentos, essencialmente o fruto de um processo histórico, enquanto seu “filho” é 

um projeto idealizado e racional. 

Apesar das diferenças, o Presidencialismo é um desdobramento da experiência 

constitucional britânica, o sistema parlamentar recebeu modificações do ambiente imposto aos 

americanos e por eles impostos a suas instituições até que torna-se algo novo: uma categoria 

nova e autônoma de poder.
28

 

É baseado nas experiências do parlamentarismo Inglês que surge a figura do 

Presidente, munido de poderes que caracterizam fortemente o sistema presidencialista, este 

não se resume a existência de um Presidente. São instituições inseparáveis de um sistema 

presidencialista o Parlamento, denominado Congresso, e o judiciário. Foi o Presidencialismo 

que perfilou o princípio da separação de poderes, esta separação busca frear os anseios 

autoritários que podem facilmente acometer os governantes.  

Com este espírito, a Constituição Americana edificou como base de seu desenho 

político a separação de poderes. Apesar do abrandamento que o tempo impôs a este conceito, 

ainda continua sendo um dos princípios fundamentais do presidencialismo, do contrário, a 

república presidencialista seria mais parecida com uma monarquia do que com o 

presidencialismo em si, transformando o Presidente em uma figura superpoderosa.   

                                                           
27

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves  - São Paulo, 21 de agosto de 1992 
28

 BONAVIDES, Paulo. Ciência política.  P. 383 – 385. 10º edição, São Paulo – 2000. 
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O poder executivo se concentra ao redor da figura do Presidente, que o exerce 

diretamente ou por meio de seus subordinados, sem responsabilidade política perante o 

legislativo. Ministros, secretários, comissionados, enfim, aqueles que têm poder decisório mas 

obedecem imediatamente ao Presidente, exercem o poder executivo e consequentemente tem 

a autonomia derivada do chefe do executivo para atuar de forma independente dos outros 

poderes da república. 

Embora o Presidente e seus subordinados tenham responsabilidade legal, ou seja, 

devem agir dentro da legalidade, inclusive no que consta a prestação e contas a outros 

poderes, politicamente há independência, há espaço para que tanto o legislativo quanto o 

executivo tenham agendas e objetivos políticos diversos. Desta forma, não só é importante 

como saudável que o Congresso e o Presidente limitem um o poder do outro, embora uma 

guerra institucional traga problemas ao país, a dissonância entre estas instituições muitas 

vezes freia mudanças bruscas e autoritárias, assim mantém as ideias e decisões 

governamentais mais ao meio do debate e menos nos extremos.  

Essa irresponsabilidade política advém da matriz do poder presidencialista: o povo. 

Conforme expressa Brossard apud Raul Pilla:  

(...) a eleição (...) não esgota a realidade democrática, pois, além de mediata 

ou imediatamente de sufrágio popular, as autoridades designadas para 

exercitar o governo devem responder pelo uso que dele fizerem, uma vez 

que “governo irresponsável, embora originário de eleição popular, pode ser 

tudo, menos democrático.
29

 

Ao contrário de no parlamentarismo, o chefe de governo no presidencialismo é eleito, 

salvo exceções, diretamente pelos cidadãos. A responsabilidade do investido de poder 

presidencial é administrativa, não política conforme já exposto, não pode o Presidente, em 

tese, ser destituído senão por ofensa ao estado e à república, como assevera a constituição, 

tanto americana quanto brasileira. 
30

 

  Com o eventual impedimento de um Presidente, uma figura que antes não era 

reverenciada passa a ser primordial no sistema político no qual se deu o impeachment. O 

Vice-Presidente passa a ocupar o lugar do Presidente impedido, precisando do aval do 

congresso nos EUA e automaticamente no Brasil. O Vice, apesar de bem mais apagado que 

seu colega precedente, é também eleito por voto popular, acompanhando a mesma chapa do 

Presidente, e, portanto, virtualmente herdade sua legitimidade política e popular.
31
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 BROSSARD, Paulo - O Impeachment. P. 03 Ed. Saraiva, 1992, São Paulo. 
30

 BROSSARD, Paulo - O Impeachment. P. 04-05. Ed. Saraiva, 1992, São Paulo. 
31

 BONAVIDES, Paulo. Ciência política.  P. 397 – 400 e 402. 10º edição, São Paulo – 2000. 
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 Apesar da legitimidade, o Vice-Presidente já foi uma figura de pouca relevância, como 

relatou Bonavides
32

: 

Expressando bom humor a esse respeito, o primeiro Vice da história 

americana, Adams, sugeria que se desse ao titular do cargo o tratamento de 

“Sua Excelência, o Supérfluo”, depois de asseverar que nunca a imaginação 

do homem “concebera função mais insignificante”.  

Outro Vice, de igual porte e envergadura, que foi Theodore Roosevelt, 

afirmava ainda ao começo deste século, ser na realidade o Vice-Presidente 

apenas “a quinta roda da carruagem”. 

No último quarto de século do século XX, no entanto, compreendeu-se real 

importância do cargo, motivado pela maior ingerência do Estado nos domínios da vida 

econômica e social, e da ampliação de responsabilidade do Presidente da República. A 

Constituição brasileira de 1988 reflete a tendência política em prestigiar as funções do Vice-

Presidente, tornando-o uma quinta roda, mas que seja útil em si, não só um substitutivo.  

O Vice-Presidente em nosso sistema presidencial é definido pela Constituição como o 

substituto do Presidente, em caso de impedimento, e seu sucessor, no caso de vaga. Além de 

membro do Conselho de Defesa Nacional, tornando-o um consultor do Presidente da 

República sobre a manutenção estável do sistema federativo e das instituições democráticas. 

33
 

Já o poder legislativo é dividido, no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos da 

América, entre duas câmaras: a baixa e a alta, ou Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

No sistema Norte Americano, a Câmara baixa recebe o nome de House of Representatives 

(Câmara dos Representantes) nas palavras de Bonavides: 

É a que compreende a representação dos cidadãos contribuintes, “do povo 

como fonte primária do poder político, composta de representantes populares 

em número proporcional aos habitantes ou de eleitores.” É a Assembleia 

Democrática por excelência. 
34

 

 O Senado Federal é a representação dos Estados membros nas organizações 

federativas, seus membros é escolhidos de forma equânime, cabendo a cada estado o mesmo 

número de representantes, assim espelhando o devir do poder político numa federação. No 

                                                           
32

 Vide nota de rodapé acima.  
33
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presidencialismo Norte Americano, o Senado tem maior relação com o controle de política 

externa, espírito advindo do próprio conceito de representação de unidades federativas.
35

 

 Pela competência plástica das Casas, variando de constituição para constituição e por 

esta instituída, a Câmara Americana tem um caráter diferente em atribuições da brasileira. 

Mas, mantendo os conceitos que permeiam o presidencialismo, em igual sentido, a "Câmara" 

Norte Americana e a brasileira têm membros mais numerosos que o Senado, que se renovam 

mais rapidamente (com mandatos menores
36

). 

 Por fim, tanto o presidencialismo quanto o parlamentarismo são instrumentos com a 

finalidade de empregar a legitimidade popular para exercício do poder e funcionamento do 

estado em favor do povo e não contra este. Portanto, quanto à legitimidade e função, ambos os 

métodos são idênticos. Sendo a distinção feita na forma da eleição, ou seja, em como o chefe 

de governo chega efetivamente ao governo; Assevera Paulo Bonavides:  

Em se tratando do sistema presidencial, a técnica constitucional estatui os 

princípios cardiais dessa forma de governo: a separação, independência e 

harmonia dos poderes, sua limitação pela Constituição, tendo por guarda um 

supremo tribunal de justiça, o ministério da confiança exclusiva do 

Presidente da República, a eleição do Presidente pelo sufrágio universal da 

Nação e a presença de prazos certos fixando a temporariedade dos mandatos 

da representação popular em câmaras indissolúveis.37 

A popularidade do presidencialismo o espalhou pelo globo, sua prática em diversos 

países e culturas permitiu que observássemos os principais vícios que transpassam essa 

ferramenta de poder. Este pode conduzir à concentração de poder nas mãos do executivo, não 

sendo este um acontecimento raro.  

Sobre a estabilidade aparente, quando desencadeadas as crises em um sistema 

presidencialista, não podem os dirigentes ser removidos antes de expirado o prazo 

constitucional do mandato que exercem, a ausência de uma cláusula de retirada pode conduzir 

a revoluções, golpes e conflitos muito mais danosos à democracia do que a substituição 

constitucional do Presidente.  

  

 

2.2.2 - Raízes do Impeachment Norte-Americano 
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O Parlamento Inglês desenhou o impeachment para a remoção de oficiais da Coroa, 

com a House of Commons no papel de acusador enquanto a House of Lords executava os 

julgamentos; os legisladores da Constituição Americana tomaram emprestados da tradição 

inglesa, também, os fundamentos para a remoção, copiando a expressão “The Treason, 

briebery or other high crimes and misdemeanors.”
38

. Quem definiu estas expressões que dão 

significado aos crimes foi a Common Law, embora o termo “outros crimes e contravenções” 

continua sendo objeto de extenso debate.
39

  

É somente após a mudança de característica, de um processo criminal para um 

processo político, que o instituto passa a ser adotado pela legislação americana. Nos EUA, o 

impeachment é político, “ferindo apenas a autoridade, despojando-a do cargo e deixando 

imune o homem”.
40

 Quanto à sua finalidade, Paulo de Figueiredo, citando respectivamente 

Viveiros de Castro e João Barbalho, defende que “Seu fim exclusivo é afastar o mau 

funcionário do exercício seu cargo, desvesti-lo da autoridade governamental, vinculá-lo com 

outros cidadãos”, é “impedir que o Presidente continue no exercício do cargo, no qual esta 

prejudicando o país”
41

, assim, protegendo o estado e seu funcionamento. 

A adaptação americana do Impeachment tem sua origem, em maior grau, influenciada 

pelas constituições estaduais do que pela legislação jurisprudencial inglesa, muito embora o 

próprio conceito tenha nascido em solo britânico. Surgido, na acepção americana, 

primeiramente das Constituições da Virgínia em 1776 e de Massachussets em 1780.
42

 

Na convenção de ratificação da Carolina do Norte, James Iredell explicou que, ao 

cometer alguma infração (altos crimes e delitos menores) o Presidente torna-se passível de 

impeachment: pode ser retirado do cargo. De forma diversa, ao incorrer em qualquer crime, o 

chefe do executivo é “punível pelas leis de seu país”, distinguindo, assim, um mal feito 

passível de impeachment (que tem as já comentadas conotações da Common Law) de um 

crime indiciável na seara penal. Hamilton, em mesmo sentido, distingue entre retirada do 
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 Em uma tradução literal: “Traição, suborno ou outros altos crimes e delitos menores”. 
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cargo e punição nos casos em que a lei admitir, indicando que algumas ofensas que levam ao 

impeachment não são crimes.
43

  

 

 

2.2.3 Impeachment na Constituição Americana: 

 

 

 Da redação do Artigo 1º seção 3, item VII da Constituição dos Estados Unidos da 

América se retiram as conclusões acima exprimidas: 

Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to removal 

from Office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust 

or profit under the United States: but the party convicted shall nevertheless 

be liable and subject to indictment, trial, judgment and punishment, 

according to law.
44

 

Apesar do caráter predominantemente político do impeachment americano, o costume 

(estamos falando de um sistema de Common Law, afinal) é que tal instrumento apenas seja 

usado quando há ofensa grave à legislação ou dignidade do cargo: Ineficiência ou 

descontentamento não são, em suma, motivos para a aplicação do remédio constitucional, sob 

a ótica americana.
45

 

O Impeachment americano e o inglês separam-se, majoritariamente, pela natureza 

jurídica, o primeiro tem natureza penal, aplicando uma sanção por um crime ou misconduct 

cometido pelo agente público, retirava dele os poderes políticos e aplicava as sanções cabíveis 

já aludidas (estas não se confundem porém com a perda de direitos políticos). Por sua vez, o 

americano, tem natureza puramente política, derivada principalmente de seu objetivo, 

conforme define Alexis de Tocqueville:  

O fim principal do julgamento político nos Estados Unidos é retirar o poder 

das mãos do que fez mau uso dele, e impedir que tal cidadão possa ser 

investido de poder no futuro. Como se vê, é um ato administrativo ao qual se 

deu a solenidade de uma sentença (tradução própria).
46
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Algumas das condutas que motivam o processo de impeachment não eram, e não são, 

crimes puníveis na seara penal ou administrativa. A ausência de penas invasivas (como multas 

ou prisões) atesta contra a possibilidade da existência de natureza penal no impeachment. A 

emenda constitucional nº 05 (cinco), que inclui o Double Jeopardy
47

 no sistema legal 

americano, determina a impossibilidade de haver dois julgamentos sobre o mesmo crime ou 

fato jurídico. O tipo penal de traição, nos EUA, é um crime punível com pena de morte, 

portanto, fosse o Impeachment um processo criminal, não seria possível punir a traição por 

vias penais após o julgamento do Impeachment, pois o “instituto jurídico” do Double 

Jeopardy vedaria um segundo julgamento pelo mesmo fato. 
48

 

James Wilson atesta que o processo penal e o processo de impeachment são diferentes 

pois “são fundados em princípios diferentes(…) direcionados para objetos diferentes(…), o 

julgamento e punição de uma ofensa pelo impeachment não é impedimento para um 

julgamento pela mesma ofensa, no juízo da Common Law” (ou no juízo penal, trazendo para 

a realidade brasileira). Levy e Karst apud Joseph Stori deduzem da separação entre remoção 

do cargo e indiciamento, que “um segundo julgamento pela mesma ofensa não seria barrado 

                                                                                                                                                                                     
This is evidently an administrative measure sanctioned by the formalities of a judicial decision. In this matter the 

Americans have created a mixed system; they have surrounded the act which removes a public functionary with 

the securities of a political trial; and they have deprived all political condemnations of their severest penalties. 
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which was introduced in the Senate, replaced the words "except in case of impeachment, to more than one trial, 

or one punishment" with "be twice put in jeopardy of life or limb." According to some, most notably Justices 

Antonin Scalia and Clarence Thomas, jeopardy encompasses only trials and not "punishment," and the Double 

Jeopardy Clause thus prohibits only "successive prosecution, not successive punishment."- HESSICK, Carina 

Byrne. HESSICK, F. Andrew. Double Jeopardy as a Limit on Punishment – Cornell Law Review – P. 51 – 

52. Vol 97:45 – 2011. 
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pela Double Jeopardy, Afinal, esta requer que o impeachment seja lido em termos não 

criminais”.
49

 

No Impeachment americano, os procedimentos devem ser iniciados pela Casa dos 

House of Representatives, por um membro declarando a acusação que levará ao impeachment 

por sua própria iniciativa, pela apresentação de uma lista memorial de acusações sob 

julgamento ou por um membro da Casa depositando uma resolução em uma “Hopper” (urna 

em que se pode resgatar o documento pela parte inferior) a qual é enviada para os cuidados do 

comitê apropriado, é possível que o processo de impedimento seja começado por não 

membros também.  É necessária a votação de dois terços dos membros presentes para permitir 

a instauração do processo de impeachment, sendo prerrogativa exclusiva do senado a 

instauração do processo de responsabilidade, conforme determinado no  artigo 1°, secção 3, 

item VI da Constituição dos Estados Unidos:  

The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting 

for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President 

of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person 

shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members 

present.50 

Em seu artigo 2º, seção 4, a Constituição americana define que serão submetidos ao 

impeachment o Presidente, Vice-Presidente e todos os oficiais Civis do Estado Americano, se 

estes incorrerem  em traição, suborno ou outros crimes graves e más condutas. Esta ideia foi 

formulada pelos Founding Fathers para evitar ambiguidades nos julgamentos.  

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, 

shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, 

Treason, Bribery, or other high crimes and misdemeanors.
51

 

A Constituição americana descreve os fundamentos do impeachment como "traição, 

suborno ou outros crimes e delitos menores". Enquanto a traição e o suborno são termos 

relativamente bem definidos, o significado de "crimes e delitos graves" não está positivado, 

permanecendo assim aberto a diversas interpretações. Foi adotado do Impeachment 
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 O Senado terá o único poder para tentar todas as acusações. Quando estiverem sentados para esse Propósito, 

eles estarão em Juramento ou Afirmação. Quando o Presidente dos Estados Unidos for julgado, o Presidente da 

Suprema Corte presidirá: E nenhuma Pessoa será condenada sem a Concorrência de dois terços dos Membros 

presentes.  (tradução própria). 
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 O Presidente, o Vice-Presidente e todos os oficiais civis dos Estados Unidos serão removidos do Escritório de 

Reclamação e Convicção de Traição, Corrupção ou outros crimes e delitos menores. (tradução própria) 
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parlamentar inglês, tendo sido dirigida contra indivíduos acusados de crimes contra o Estado e 

englobando ofensas além do direito penal tradicional.
52

  

Alexander Hamilton, ao justificar a colocação do poder de julgar impeachments no 

Senado, descreveu infrações  passível de impeachment   como decorrentes de "malfeitos de 

homens públicos, ou, em outras palavras, do abuso ou violação de alguma confiança pública". 

Essas ofensas eram políticas, na medida em que se relacionam principalmente com lesões 

feitas imediatamente à própria sociedade. Segundo esse raciocínio, uma conduta passível de 

impeachment pode incluir comportamentos que violam o dever de um funcionário para o país, 

mesmo que essa conduta não seja necessariamente uma ofensa judicial.
53

 

De fato, no passado, ambas as Casas do Congresso deram a frase "Crimes e Delitos 

graves" uma leitura ampla, "achar que as ofensas passíveis de impeachment não precisam se 

limitar a uma conduta criminal". De acordo com o entendimento sobre ofensas "altas" na 

tradição Inglesa, as ofensas passível de impeachment  são "erros constitucionais que 

subvertem a estrutura do governo, ou prejudicam a integridade do cargo e até mesmo a 

própria Constituição" não se limitam a delitos criminais, mas se aplicam a "graves violações 

da confiança pública".
54

 

O entendimento do Congresso indica que o termo “delito... não significa uma infração 

penal menor, já que o termo é geralmente empregado no direito penal”, mas se refere ao 

comportamento de funcionários públicos. "Os altos crimes e delitos" são, portanto, melhor 

caracterizados como "malfeitos (ou condutas errôneas) que prejudicam o estado e as 

operações das instituições governamentais". Os propósitos subjacentes ao processo de 

impeachment também indicam que a atividade não criminal pode constituir motivos 

suficientes para o julgamento, afinal, o propósito do impeachment não é a imposição de 

punição pessoal por atividades criminosas. De fato, a Constituição Americana deixa claro que 

indivíduos impedidos não são imunizados de responsabilidade criminal, em vez disso, o 

impeachment é uma ferramenta "corretiva"; serve para efetivamente "manter o governo 

constitucional", removendo indivíduos inaptos para o cargo.
55
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Os Fundadores
56

 enfatizaram repetidamente que o impeachment apenas faz sentido 

para sanar grandes erros e resolver enormes problemas, eles estavam cientes de que "o 

impeachment deveria ser como a espada de Goliath, mantido no templo e usado, mas em 

grandes ocasiões". Levy e Karst apud Hamilton também se referem, baseados no Federalista 

#70: à "horrível discrição"
 
do tribunal de impeachment para denunciar a infâmia dos outrora 

personagens ilustres da comunidade política. A causa célebre é o impedimento do Presidente 

Andrew Johnson em 1868, por estar no caminho de certos propósitos políticos contrários à 

maioria no Congresso.
57

 

 

 

 2.2.4 - O processo de Impeachment nos EUA 

 

  

O processo começa quando um membro da House of Representatives, sob juramento, 

traz uma acusação ou lista de acusações contra um dos agentes públicos, neste caso, o 

Presidente. As acusações são então encaminhadas ao Comitê Judiciário da citada Câmara, o 

qual conduz uma investigação profunda sobre as acusações, reunindo provas e realizando 

audiências em que as testemunhas da "acusação" e da "defesa" apresentam suas versões do 

ocorrido. Após as investigações o Comitê Judiciário elabora os “articles of impeachment”, 

acusações formais sobre as irregularidades e delitos encontrados. Em conjunto com as 

recomendações do Comitê são apresentadas a toda a Câmara para serem estudados, debatidos 

e depois votados, o voto da maioria simples em apoio aos artigos resulta em sua passagem. 

Neste momento, o Agente Público oficialmente acusado de irregularidades pela House of 

Representatives é considerado submetido ao impeachment, que é a aceitação da denúncia em 

si, a partir de sua aceitação pela Câmara baixa.
58
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Nos casos de impeachment presidencial, o Chief Justice
59

 do Supremo Tribunal 

preside o julgamento. O "júri" dos senadores escuta os “House managers” (representantes que 

atuam na função de promotores); advogados de defesa apresentam provas, chamam as pessoas 

para testemunharem e examinam as testemunhas. Depois que cada lado apresentou seu caso, o 

Senado se reúne em privado e delibera sobre as acusações que recaem sobre o acusado, sendo 

seguido da votação, pelos Senadores, sobre a inocência ou culpa do Presidente. Dois terços 

dos 100 senadores devem votar "culpado" em qualquer artigo do impeachment para que seja o 

acusado considerado condenado. Se o Presidente for condenado em um ou mais artigos de 

impeachment é automaticamente retirado do cargo, os senadores em seguida deliberam por 

meio de voto sobre uma punição adicional, além da remoção, eles podem determinar que o 

sujeito ao impeachment fique impedido de assumir qualquer cargo público, indefinidamente, o 

vice-Presidente assume imediatamente a presidência. 

 

 

 2.2.5 -  Impeachment do Chefe de Estado nos Estados Unidos da América 

 

 

Durante a história institucional dos EUA o impeachment fora uma ferramenta 

importante de relação institucional e controle entre os poderes, foi por vezes utilizado como 

arma pelo legislativo para realizar seus interesses, restabelecer a legitimidade e salvaguardas 

as instituições as quais este remédio constitucional busca proteger. De todos os processos de 

Impeachment começados ou ensaiados nos EUA, três apenas são de Chefes de Estado e 

portanto relevantes à análise que aqui fazemos.
60

 

Após o assassinato de Abraham Lincoln, democrata Andrew Johnson
61

, seu Vice-

Presidente, assumiu a posição de Presidente dos Estados Unidos da América. Em 1868 a 

House of Representatives decidiu por iniciar o procedimento de impeachment contra o 

Presidente em exercício, baseando-se em seus “mal feitos”. A principal acusação da House 

contra Johnson era a violação do Tenure of Office Act
62

, aprovado pelo Congresso no ano 
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anterior. Este foi o primeiro impeachment de um Presidente desde a criação do cargo em 

1789. O culminar de uma longa batalha política entre Johnson e a maioria republicana no 

Congresso sobre a melhor maneira de lidar com os estados do sul derrotados após a conclusão 

da Guerra Civil Americana.
63

 

A tensão entre os ramos executivo e legislativo tinha sido elevada desde a ascensão de 

Johnson para a Casa Branca. O Ex-Presidente havia sido um crítico feroz e implacável da 

secessão do sul, motivação principal da Guerra Civil. Os republicanos mais radicais estavam 

convictos de que o Presidente promulgaria suas políticas de reconstrução e proteção para os 

escravos libertos, além de punição para os antigos escravocratas, seus governos e militares. 

Em vez disso, Johnson mudou inesperadamente o curso, rejeitando os radicais. Dentro de seis 

semanas, o Presidente havia oferecido amnistia geral para a maioria dos confederados e vetou 

a legislação que ampliaria os direitos civis e apoio financeiro para os ex escravos. O 

Congresso foi capaz de substituir apenas alguns dos seus vetos, isto preparou o cenário para 

um confronto entre o Congresso e o Presidente.
64

 

Em agosto e setembro de 1866, Andrew Johnson destruiu seu próprio apoio político 

em uma campanha de propaganda pelos estados do norte, conhecida como “Swing Around the 

Circle”
65

. Seu objetivo era estabelecer uma coalizão de eleitores que o apoiariam nas 

próximas eleições do Congresso, em vez disso, solapou sua reputação quando os relatos de 

seus discursos indisciplinados, instáveis e agressivos se espalharam pelo país.  

O impeachment, o julgamento e a subsequente absolvição de Johnson foram alguns 

dos eventos mais dramáticos na vida política dos EUA durante a Era da Reconstrução. Juntos, 

eles ganharam uma reputação histórica como um ato de conveniência política, em vez de 

                                                                                                                                                                                     
por republicanos radicais , com o intuito de retirar o controle da Reconstrução  americana que Johnson buscava 

exercer. Como oposição vigorosa à política conciliadora de Johson, em relação ao sul derrotado, os radicais 

ganharam força suficiente nas eleições do Congresso de 1866 para impor seu programa militar e civil sobre o 

território derrotado em 1867, ao mesmo tempo, o Congresso aprovou o Tenure of Office Act. Cogita-se que o ato 

destinou-se especificamente à impedir o Presidente Johnson de retirar do cargo o secretário de guerra Edwin 

Stanton, aliado dos radicais no gabinete, embora durante o debate do Congresso sobre o projeto de lei, alguns 

republicanos declararam que os membros do gabinete estariam isentos. Ainda assim, a tentativa do Presidente de 

frustrar esta lei ao demitir Stanton levou diretamente ao seu impeachment no ano seguinte. O Tenure of Office 

Act foi revogado em parte em 1869 e inteiramente em 1887 e também foi declarado pelo Tribunal Supremo dos 

Estados Unidos em 1926 como inconstitucional. – Encyclopedia Britannica, acessado em 09/01/2018 pelo link: 

< https://www.britannica.com/topic/Tenure-of-Office-Act > (tradução própria) 
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necessidade, que se baseou na audácia de Andrew em aplicar uma legislação inconstitucional 

e que foi conduzida com pouca consideração pela vontade da população, que, apesar da 

impopularidade de Johnson, opôs-se ao impeachment, mas sem  manifestações incisivas.
66

 

Passado quase um século, o instituto do impeachment seria usado novamente contra 

um Presidente dos Estados Unidos da América: Bill Clinton teve seu procedimento de 

impeachment iniciado pela House of Representatives em dezenove de dezembro de 1998, 

sobre quatro acusações, duas de perjúrio, uma de abuso de poder e outra de obstrução da 

justiça. Todas tem origem em um processo de assédio sexual arquivado contra Clinton por 

Paula Jones, Clinton foi posteriormente absolvido de uma das acusações de perjúrio pelo 

Senado e da acusação de obstrução de justiça. No entanto, outras duas foram admitidas, e por 

elas o Presidente foi condenado: uma segunda acusação de perjúrio e uma de abuso de poder. 

Em novembro de 1998, os democratas conquistaram cinco cadeiras na House of 

Representatives, enquanto os republicanos ainda mantiveram o controle da maioria,. Muitos 

representantes republicanos detinham uma forte antipatia pelo Presidente Clinton. Ainda 

assim, o Presidente resistiria, até o impeachment, a inúmeros escândalos durante seu primeiro 

mandato e uma série de falhas políticas.
67

 

Clinton tornou-se o segundo Presidente dos EUA a sofrer um impeachment, seguindo 

Andrew Johnson em 1868. Bill foi o terceiro Presidente contra quem a Câmara dos Deputados 

iniciou processos de impeachment desde 1789. Os artigos de impeachment
68

 contra Richard 

Nixon foram aprovados pelo Comitê Judiciário da Câmara em 1974 e relatados, porém, Nixon 

renunciou à Presidência antes que pudessem ser consideradas. 

Observando a motivação dos processos de impeachment, e principalmente sua 

resolução, fica claro que a questão mais importante é o significado do termo "Crimes e delitos 

graves" pelos quais os Presidentes podem ser removidos. O termo não tem um significado 

definitivo, ficando a aplicação do entendimento deliberadamente submetida ao Congresso no 

momento de tomar a decisão de acusar (pela Câmara) e condenar (pelo Senado).  
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Hamilton escreveu no Federalista n.65, explicando a justificativa para a aquisição do 

poder de impeachment pelo congresso ao invés de imputá-lo a um tribunal ou outra parte do 

corpo político "a natureza do processo" é tal que “nunca pode ser amarrado por regras tão 

estritas, seja na delimitação da ofensa pelos promotores, ou na construção desta pelos juízes, 

como em casos comuns servem para limitar a discricionariedade das cortes em favor da 

segurança pessoal”. Em vez disso, a Constituição reconhece “a horrível discricionariedade 

que um tribunal de impeachments deve ter para condenar à honra ou infâmia…”.
69

 

A Supreme Court aparentemente aprovou este ponto de vista, no caso NIXON 

V.UNITED STATES (1993), envolvendo o juiz federal Walter Nixon, fora determinado que a 

definição constitucional de “Sole Power'' para acusar e julgar, pela “Câmara” e pelo o 

Senado, respectivamente, constitui um compromisso textual que garante ao congresso o poder 

de resolução sobre aparentemente todas as questões de impeachment, limitando-se aos casos 

onde a Constituição não fornece respostas claras, portanto, o poder constitucional do 

Congresso para interpretar e aplicar o padrão de "high crimes and misdemeanors" é amplo, 

mas não ilimitado.
70
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 Poderia o Tribunal Supremo ter sido invocado como respondendo a esta descrição? É muito a duvidar, se os 

membros desse tribunal seriam sempre dotados de uma força tão eminente, como seria exigido na execução de 

uma tarefa tão difícil; e ainda mais duvidoso, que possuam o grau de crédito e autoridade, o que, em certas 

ocasiões, poderia ser indispensável para conciliar as pessoas com uma decisão que deveria coincidir com uma 

acusação trazida por seus representantes imediatos. Uma deficiência no primeiro seria fatal para o acusado; no 

último, perigoso para a tranquilidade pública. O risco em ambos os aspectos, só poderia ser evitado, se for o 

caso, tornando esse tribunal mais numeroso do que consistiria uma atenção razoável à economia. A necessidade 

de um tribunal numeroso para o julgamento de impeachment, é igualmente ditada pela natureza do processo. Isso 

nunca pode ser atado por regras tão estritas, seja na delimitação da infração pelos promotores, seja na construção 

dos juízes, como em casos comuns servem para limitar o poder discricionário dos tribunais a favor da segurança 

pessoal. Não haverá júri entre os juízes que devem pronunciar a sentença da lei, e a parte que deve recebê-la ou 

sofrer. O horrível discrição que um tribunal de impeachments deve necessariamente ter para honrar ou infamizar 

os personagens mais confidenciais e os mais distintos da comunidade, proíbe o compromisso da confiança com 

um pequeno número de pessoas. Alexander Hamilton – The Federalist 65 < 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed65.asp > (tradução própria) acessado em 14.03.2018. 
70
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As diretrizes devem retiradas da tradição e da Constituição como um todo. A conduta 

condenável, por exemplo, não precisa ser um crime, no sentido ordinário, mas pode incluir 

"crimes políticos" no sentido de ofensas percebidas contra a Constituição ou o Povo - como a 

violação do seu Oath of Office ou quebra da confiança pública.
71

 

Quando o impeachment parece certo, o Agente pode tentar evitar a humilhação de um 

julgamento no Senado e a remoção forçada renunciando voluntariamente ao cargo. Isso 

permite que o agente público mantenha sua inocência enquanto preserva alguma dignidade ao 

sair da vida pública. Esta foi a opção escolhida pelo Presidente Richard Nixon
72

 quando a 

inevitabilidade do impeachment e a probabilidade de condenação ficaram claras para ele. 

Nixon era um republicano se preparando para uma campanha presidencial difícil. Sua 

popularidade havia diminuído consideravelmente, devido ao envolvimento contínuo dos 

Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Esses problemas de popularidade, somados à invasão de 

comitês de campanha adversários, obstrução da justiça e a mídia tornando a investigação um 

evento nacional (não que não o fosse)
73

,   levaram Nixon à renúncia em 9 de agosto de 1974, 

antes do início do período de vigência do cargo de Presidente do governo, escapou do 

impeachment e, graças a um indulto por seu vice-Presidente e sucessor, o Presidente Gerald 

Ford, ele foi protegido contra processo penal. 

Mais uma vez, como o caso de Clinton confirma, a questão de uma má conduta 

suficientemente grave, importante e pesada está submetida com a "horrible discretion" (nos 

termos de Hamilton) do Congresso. Este pode exercer esse julgamento bem ou mal e não 

precisa ser consistente nas suas decisões. Parece altamente provável, por exemplo, que o 

Congresso Americano de 1974 julgasse a obstrução da justiça como uma infração passível de 
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 Richard Milhous Nixon (9 de janeiro de 1913 - 22 de abril de 1994) foi o 37º Presidente dos Estados Unidos 

da América, entre 1969 e 1974, quando renunciou ao cargo, tornando-se o único Presidente dos EUA a fazê-lo. 

Ele já atuou como o 36º vice-presidente dos Estados Unidos de 1953 a 1961 e, antes disso, como Representante 

dos EUA e também senador da Califórnia. Antes disto foi durante oito anos vice-presidente, tornando-se o 

segundo vice-presidente mais novo da história, com 40 anos. Com o escândalo do Watergate a Presidência de 

Nixon tornou-se insustentável, o ocorrido minou grande parte do seu apoio político, em 9 de agosto de 1974. 

Após a renúncia, Nixon recebeu um indulto por seu sucessor, Gerald Ford.  
73

 Em 17 de junho de 1972, cinco homens contratados pelo comitê de reeleição de Nixon invadiram a sede do 

Comitê Nacional Democrata em Washington, DC, alojado em um complexo de apartamentos conhecido como 
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investigação. As audiências foram televisionadas e contagiaram os americanos, Nixon se recusou a entregar 

evidências solicitadas pelo Senado, inclusive as gravações. Após a divulgação das gravações, a maioria dos  

deputados que votaram contra os artigos de impeachment declararam que não mais se oporia a eles quando 

votado pela House, abandonando Nixon à própria sorte.  



33 

 

impeachment no caso do Presidente Nixon (um relatório acadêmico do Comitê Judiciário da 

Câmara realmente havia indicado), ao contrário dos senadores em 1999, que concluíram que 

não era uma ofensa no caso do Presidente Clinton. Um campo possível para distinguir Os 

casos de Clinton e Nixon é que o erro de Clinton era de natureza "privada", em vez de 

decorrer de abuso do seu cargo, e que o crime "privado" não está incluso no significado de 

"altos crimes e contravenções". 

Pode-se indagar se é necessária certa ligação entre o ato e o cargo exercido pelo 

agente, a Constituição Americana, porém, não faz esta distinção. O argumento de Hamilton de 

que o poder de impeachment, caracteristicamente, é dirigido a violações da confiança pública 

não implica na impossibilidade de remover um agente público por crimes pelos quais 

qualquer cidadão é culpado. Os senadores que votaram para condenar o Presidente Clinton 

alegaram que não existe perjúrio e obstrução da justiça “privados”. Quaisquer dos crimes 

cometidos pelo principal responsável pela aplicação da lei dizem respeito ao desempenho de 

suas funções e classificam o perjúrio como corrupção comparável ao “bribery”
74

 do texto 

constitucional. 
75

 

O delito de Clinton envolveu uma violação de seu juramento e da confiança do Povo, 

desta forma, o cometimento de crimes graves, contravenções e até mesmo atos antiéticos 

graves é em si mesmo uma violação da confiança pública. Apesar da remoção de um 

Presidente ser um assunto sério e grave para o ambiente político, isto não altera a definição 

constitucional: o impeachment presidencial quase sempre procurará remover um líder eleito, 

os Constituintes originários da Constituição americana mencionam explicitamente o 

Presidente e o vice-Presidente ao tratar do assunto, obviamente contemplando a possibilidade 

de remoção e substituição destes.
76

  

  

 

2.2.6 - Impeachment e Legitimidade política nos EUA 

 

 

Quando tratamos de questões políticas, devemos fazer a separação entre os requisitos 

formais-jurídicos e requisitos reais (ou materiais) para a consolidação de um ato, sendo a 

                                                           
74

 Pode ser traduzido literalmente como suborno. 
75

 LEVY, Leonard W; KARST, Kenneth L.; Encyclopedia of The American Constitution. P. 1341. 2º edição – 

2000. 
76

 LEVY, Leonard W; KARST, Kenneth L.; Encyclopedia of The American Constitution. P. 1341 - 1342. 2º 

edição – 2000. 



34 

 

primeira categoria voltada ao formalismo, a segunda busca tratar de questões materiais e 

principalmente políticos. É um requisito para a remoção de um Presidente o cometimento de 

delitos graves e a perda do apoio político, incluindo a desconfiança de seus próprios 

apoiadores partidários no Congresso, na falta de qualquer destes, muito provavelmente o 

impeachment não se consolidaria. O histórico mostra que o requisito de maioria de dois terços 

torna extremamente difícil condenar no Senado Federal Americano um Presidente em 

exercício, independentemente do mérito das acusações, Nixon renunciou justamente pois 

ficou claro que este havia perdido o apoio mesmo de seu próprio partido político.
77

 

No caso Clinton, muitos americanos acreditavam que o Conselho Independente, 

frustrado com sua incapacidade de obter provas do erro do Presidente, desejava qualquer meio 

para atacar um homem que eles acreditavam ser o mal. Esta crença reforçou a de que o 

impeachment do Presidente Clinton era puramente motivado por questões políticas. O 

Presidente foi acusado pelos republicanos, contrariamente às preferências de uma grande 

maioria de americanos. Os resultados das eleições do Congresso ocorridas imediatamente 

antes da Câmara dos Deputados votaram para acusar o Presidente de ilustrar que o público 

americano não apoiou impeachment do Presidente. Os republicanos perderam vários assentos 

do Congresso, mas conservaram uma maioria modesta em ambas as Casas .
78

 

Como a absolvição do Presidente Johnson mostra, mesmo as grandes maiorias 

partidárias opõem-se a um Presidente impopular em termos políticos, a absolvição do 

Presidente Clinton, em metade das acusações, mostra que um Presidente popular retém apoio 

partidário no Congresso, mesmo quando os crimes possam ter acontecido.  
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3. O IMPEACHMENT NO BRASIL 

 

 

3.1 O IMPEACHMENT À LUZ DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

O instituto, muito por sua notoriedade histórica, foi previsto na Constituição imperial 

de 1824
79

, ainda em consonância com as peculiaridades britânicas. A responsabilização 

política dos ministros fora do judiciário era a imputação de condutas ilícitas aos ocupantes de 

cargos públicos, para tanto, a Constituição Imperial fez previsão de condutas tidas como 

ilícitos político-constitucionais para alguns agentes públicos, conforme seu artigo 133
80

. Seja 

por traição, suborno ou pelas outras condutas tipificadas, os Ministros eram 

responsabilizados, ao contrário do Monarca.
 81

 

Nestes casos de julgamentos de delitos político-constitucionais, o responsável pelo 

julgamento era o Senado, conforme o artigo 47 da Carta Imperial de 1824
82

. Os delitos de 

responsabilidade dos Ministros foram disciplinados em lei específica por exigência do Artigo 

134 da Constituição Imperial que determinava: “Uma Lei particular especificará a natureza 

destes delictos, e a maneira de proceder contra elles.” 
83

 

A Lei criada para cumprir esta determinação constitucional é de 15 de outubro de 

1827, definiu os delitos de responsabilidade e as regras de responsabilização dos Conselheiros 

de Estado e dos Ministros de Estado do Império Brasileiro. No caso dos Conselheiros de 
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Estado, consideradas as modificações, em 1832, e até mesmo a extinção em 1834, a última lei 

sobre o assunto foi a de 1841, trazia a seguinte redação:
84

 

Art. 4º Os Conselheiros de Estado serão responsaveis pelos Conselhos, que 

derem ao Imperador, oppostos á Constituição, e aos interesses do Estado, 

nos negocios relativos ao exercício do Poder Moderador; devendo ser 

julgados, em taes casos, pelo Senado, na fórma da Lei da responsabilidade 

dos Ministros de Estado.  

Como o conceito de impeachment seguido era aquele Britânico, o processo detinha 

natureza criminal (atingindo a autoridade e o homem em sua liberdade e propriedade) e era 

aplicado pelo Senado. Já  na constituição seguinte, de 1891, o Impeachment fora adotado na 

sistemática Norte Americana, sendo um processo político administrativo com características e 

peculiaridades próprias, principalmente, em relação à definição dos crimes de 

responsabilidade, refletiu, desta forma, as transformações que o Brasil passava.
85

 

A nação deixou de ter como forma de organização o Império, dando lugar à República 

em um sistema presidencialista, não mais parlamentar como o prévio. Assim como o Chefe de 

Estado, e de Governo, passou a poder ser responsabilizado por seus atos
86

, a ferramenta 

destinada a efetivar essa responsabilização mudou, passando a não mais atingir o homem, e 

sim a separar à autoridade do cargo exercido e impossibilitar seus direitos de exercício 

político. 

A constituição de 1891 inaugurou o estilo, conceito e a forma de enumeração dos 

Crimes de Responsabilidade, ainda hoje, a Constituição de 1988 mantem certa coesão com 
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esta redação, tendo sido pouco alterada até aqui. Em seu artigo 54
87

, enumerou aqueles atos 

ilegais que motivam a responsabilização política do Presidente por meio do impeachment.88 

Em 1934, outra Carta Magna assumiu o lugar daquela de 1891, ainda aplicada por 

pouco tempo. Nesta, o impedimento era um rito complexo em que um tribunal especial 

composto por nove juízes, três ministros da Corte Suprema, três senadores e três deputados 

condenariam ou não o processado. Disciplinado pelo artigo 58
89

, o Constituinte determinou 

que o Presidente seria processado e julgado, nos termos enumerados para os crimes de 

responsabilidade, pela corte acima descrita e a denúncia contra o Chefe de Estado seria 

oferecida ao Presidente do Supremo. 

Então, o Presidente do Senado convocaria uma Junta Especial de Investigação, 

composta de um ministro da Corte, um membro do Senado e um representante da Câmara. A 
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junta deveria investigar e depois, enviar à Câmara um relatório pelo qual se poderia ou não 

acusar o Presidente.  

Apesar da mudança no rito para a Constituição de 1934, a Constituinte manteve quase 

a mesma estrutura da redação de 1891 para definir os crimes de responsabilidade. A de 1934, 

em seu artigo 57, retirou a palavra “política” do primeiro inciso e alterou algumas expressões 

nos outros, sem mudar a finalidade da maioria destes. Sua alteração mais relevante é adicionar 

a alínea “i) o cumprimento das decisões judiciárias" e retirar os parágrafos da redação do 

artigo.
90

 Porém, o Congresso acabou dissolvido pela Ditadura Vargas, o instituto não chegou 

a ser utilizado, logo a Carta Magna foi Substituída pela Carta Outorgada de 37, que previa o 

remédio constitucional mas não obteve eficácia perante a dissolução do congresso. 

A Carta Magna de 1937, em seu caráter autoritário, não reproduziu no artigo 85 as 

alíneas: “d) o gozo ou exercício legal dos direitos políticos, sociais ou individuais; e) a 

segurança interna do País;”  e “h) as leis orçamentárias;”
91

 As constituições seguintes, de 

1946, 1967, 1969 e 1988 também vincularam o Impeachment Federal aos Crimes de 

Responsabilidade do Presidente da República, sem constitucionalizar o remédio 

constitucional em si, mas trazendo a figura dos Crimes de Responsabilidade. Mas quanto à 

relação entre Presidente e Congresso, a constituição Federal de 88 tece diretrizes para que os 

dois poderes se relacionem por meio de uma espécie de fiscalização da Executivo pelo 

Congresso.
92

 

É no conceito de que o Presidente, mesmo tendo sido eleito diretamente pelo povo, 

não tem nem deve ter, poderes absolutos, que nasce a ideia de accontability, responsabilidade 

pelos atos. É com finalidade de fortalecer essa ideia que a constituição dá ao Congresso a 

prerrogativa de equilibrar o poder do Presidente e até julgá-lo quando for a ocasião
93

, é o caso 

do Artigo 51. II que determina a “tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa;” e dos artigos 70 e 71 que disciplinam  a fiscalização contábil do poder Executivo 

pelo Congresso Nacional.
94
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3.2 ASPECTOS ATUAIS DO INSTITUTO 

 

O Impeachment no Brasil é um processo essencialmente político e com raízes 

constitucionais que busca afastar o agente político quando este cometer atos que são 

contrários aos interesses públicos. Estes, ao contrário do Impeachment Inglês e em alguns 

casos do americano, são expressos em lei positiva, de número 1.079/50, são estes os Crimes 

de Responsabilidade, a eles estão submetidos, além de outros, o Presidente da república, 

Ministro do Supremo e Governadores. No caso dos prefeitos, a seara criminal da 

responsabilidade do chefe do executivo encontra-se no Decreto Lei nº 201/67.
95

  

Conforme observado acima, o Impeachment brasileiro não tem o objetivo de aplicar 

uma pena, mas sim o afastamento do agente e como sanção a perda dos direitos políticos no 

processo. É uma medida de salvaguardar o interesse público de que o dano gerado, ou 

tentado, pelo agente afastado não irá se repetir por um tempo razoável, não sendo, portanto a 

perda absoluta. 
96

 

Com o envelhecimento das instituições e o surgimento de novas soluções o 

impeachment passa a ser mais ou menos utilizado, dependendo do sistema de governo 

adotado pela nação a qual se observa. Na Inglaterra, devido ao parlamentarismo o remédio em 

questão passa a perder o objeto de sua aplicação, pelas ferramentas institucionais do 

parlamentarismo, o impeachment passa a ser menos eficaz para corrigir questões políticas, 

desta forma, acaba ofuscado pelo voto de censura, ainda que não retirado do ordenamento, cai 

em desuso pelos costumes e características arrojadas da Common Law.
97

 

Pela falta de tais ferramentas no presidencialismo, observa-se uma maior valorização e 

incidência do uso do impeachment, a fim de responsabilizar agentes políticos e salvaguardar o 

estado, permanecendo em seus contornos originais, mas com o uso um pouco diferenciado. O 

impeachment é consequência do princípio da irresponsabilidade do monarca, sendo 

substituído pelo voto de censura, ou desconfiança, na Inglaterra. Foi exportado para a 

América como expressão mais glamorosa do princípio da responsabilidade do Executivo, 

como uma sanção política de certos crimes ou delitos, ou de simples falta de cumprimento de 

deveres funcionais dos órgãos desse Poder. Investe-se de efeito semelhante ao do voto de 
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censura, ou desconfiança, restringe-se à perda do cargo, acidentalmente, apenas, podendo 

acarretar a inabilitação para outro.
98

 

Ainda que o impedimento aplicado a autoridades no Brasil siga o conceito americano, 

sendo muito mais uma questão política do que criminal, existem diferenças relevantes entre os 

ritos e as normas dos dois países quanto ao impeachment: Muito pela tradição institucional 

americana, e pelo próprio amadurecimento que o tempo costuma gerar nas instituições de uma 

nação, o processo é composto por uma única fase, sendo o Presidente destituído de suas 

funções apenas após a condenação definitiva. Já o Brasileiro, é desde 1891 dividido em duas 

fases. A primeira é a aceitação e investigação da denúncia pela câmara dos Deputados, 

enquanto a segunda é a decisão suprema do Senado, deixando o Presidente, de exercer suas 

funções a partir da aceitação da denúncia.   

 

3.3. A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Para assumir o cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, o candidato 

deve ter trinta e cinco anos, se encontra no exercício de seus deveres e direitos políticos 

conforme o Art. 14. § 3º. A eleição se faz por via direta e secreta, sendo a legitimidade 

política e popular do Presidente diretamente ligada ao apoio dos eleitores e seus poderes no 

cargo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 organiza a relação entre 

responsabilidade do Presidente e accountability
99

 do mesmo dando a prerrogativa de 
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realidade inglesa do final do século XVIII ele aparece. Especulando, podemos associar o aparecimento do termo 

na realidade inglesa com a emergência do capitalismo e, portanto, da empresa capitalista a ser gerida de acordo 

com os parâmetros desse sistema e de uma moderna administração pública rompendo com os referenciais do 

patrimonialismo. 

Consultando o Roget’s thesaurus(1962:366), accountability mostra-se identificada com dueness, que se associa 

também com onus, responsability, obligatione com duty,que se associa com obligation, liability, onus, responsa-

bility. Sendo liability a palavra de entendimento mais difícil em português, buscou-se sua tradução. Encontrou-se 

o adjetivo liable for: responsible according to law. Partiu-se para outra fonte, o Learner’s dictionary of current 

englishe não foi encontrada a palavra accountability, apenas accountable: able to sb/for sth, responsible; 

expected to give an explanation.Por fim, na busca empreendida nos dicionários de inglês-português, verificamos 

que em Vallandro e Vallandro (s.d.)também não aparece o termo procurado, mas accountable: “responsável 

frente à alguma coisa: sujeito à prestar contas”. No Michaelis dicionário prático(1988:03), a palavra foi 
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investigá-lo e julgá-lo ao Congresso no artigo 51 e seus incisos, além de definir as regras para 

abertura do processo.
100

 

Cabe frisar, apesar da clareza dos artigos, que a câmara dos Deputados, como 

representante popular imediato, autorizar por maioria absoluta (dois terços de seus membros) 

a instauração de processo contra o Presidente e seu vice, prerrogativa esta que não tem o 

Senado. Este, por sua vez, tem a competência de processar e Julgar o Presidente nos crimes de 

responsabilidade, fazendo a Câmara o papel de juiz de aceitação do processo.  

O impeachment, como já abordado, não se resume às figuras do Vice Presidente e do 

Presidente, podem ser impedidos ministros e ocupantes de cargos de chefias em crimes de 

responsabilidade e conexos a estes, o rol eleito pelo artigo 52 da Constituição da República 

Federativa do Brasil em seus dois incisos é taxativo, não sendo possível aplicar o 

impeachment, na esfera Federal, além destes.  

Ao determinar o processamento dos ministros de Estado e comandantes das Forças 

Armadas quando cometerem crimes ligados aos crimes de responsabilidade, o constituinte de 

forma sutil, reforçou o caráter de punição, não só ao efetivamente responsável, mas também 

os seus comandados.  

Analisando conjuntamente este inciso (II) e o Parágrafo único do mesmo artigo (52 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 88), fica cristalina a intenção do 

constituinte em sancionar o responsável e os colaboradores da irresponsabilidade, neste caso, 

com a perda do cargo e condenação à inabilitação por oito anos para o exercício de função 

pública, resguardadas as demais sanções cabíveis.
101

 No entanto, esta interpretação foi 

                                                                                                                                                                                     
localizada apresentando o substantivo responsabilidade como seu correspondente no português. Para a tradução 

de accountable,o Michaelisindica três adjetivos: 1. responsável; 2. explicável; e 3. justificável. 

Claro está, portanto, que, de acordo com as fontes consultadas, não existe um termo único em português que 

defina a palavra accountability, havendo que trabalhar com uma forma composta. Buscando uma síntese, ac-

countability encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar 

contas segundo os parâmetros da lei, estan-do envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não 

cumprimento dessa diretiva. – Retirado de Accountability: já podemos traduzi-la para o português? GOMES 

DE PINHO, José Antonio e SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Disponível em: < 

http://www.redalyc.org/html/2410/241016446006/ > Acessado em 18/03/2018. 
100

 Para compreender melhor as relaçoes entre democracia e responsabilização, sugiro a leitura de Arato, que, 

apesar de oferecer uma visão idealista e problemática quando se observa pela ótica da limitação do poder do 

estado, oferece um melhor inspirador na formulação e análise dos atuais modelos de representatividade e sua 

similitude com os eleitores. ARATO, Andrew. Representação, Soberania Popular E Accountability. 
101

 Nesse sentido, vale a leitura do artigo de André Luiz Costa-Corrêa: Impeachment E Atentado Contra A 

Constituição: Discussão Sobre A Axiologia De Um Tipo Penal Aberto Para O Impedimento De Presidente 

Da República No Brasil – A Imoralidade Como Crime De Responsabilidade: “Ademais, ressalte-se que a 

previsão complementar dos demais entes federativos aos referidos diplomas legislativos que disciplinaram os 

crimes de responsabilidade dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo dos Estados e dos Municípios em 

nada fere a previsão de competência legislativa exclusiva da União Federal consagrada pelo inciso I do art. 22 da 

Carta Constitucional de 1988, pois, como mencionado algures, o Impeachment não é um elemento de direito 

penal, i. e., não se submete aos ditames do direito penal (de ordem material ou processual) – tanto que a sanção 

http://www.redalyc.org/html/2410/241016446006/
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alterada durante o julgamento de impeachment da Ex-Presidente Dilma Rousseff, a Presidente 

foi considerada culpada dos crimes de responsabilidade, porém não teve seus direitos políticos 

mitigados, podendo assim se eleger.
102

 

A Constituição Federal de 1988, após determinar os aspectos latos da moldura e do 

processo de responsabilidade, passa em sua terceira Seção a discorrer sobre a 

Responsabilidade do Presidente da República
103

. Começando no artigo 85
104

, onde o caput 

adianta que os crimes de responsabilidade são aqueles que “atentem contra a Constituição 

Federal”, aqui temos uma clara distinção a entre a doutrina internacional do Impeachment e 

sua caracterização brasileira: 

 Apesar de elencar nos seus incisos sete ocasiões bastante subjetivas onde os crimes de 

responsabilidade são flagrantes, A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

não segue a mesma linha de deixar em aberto à possibilidade de serem outras atitudes do 

Presidente, no exercício de seu mandato, também Crimes de Responsabilidade. Essa 

subjetividade parcial se faz necessária para não deixar a constituição se tornar obsoleta, 

devendo os crimes serem definidos em Lei Especial
105

, cabe frisar que a competência para 

                                                                                                                                                                                     
imposta de perda do cargo e de inabilitação para ocupar função pública não pode e nem deve ser compreendida 

como uma pena, mas, sim, como mera “medida de governo” a fim de proteger e restabelecer as Instituições dos 

Estado Democrático de Direito. 

Pelo exposto, o instituto do Impeachment é, portanto, inseparável da ideia de Democracia constitucional – tanto 

que o modelo atual do Impeachment faz com que este seja mais do que um mero instrumento de “desconfiança 

política” (de voto de censura) ou de responsabilização política ou criminal para ser um mecanismo de proteção 

das instituições democráticas e da Constituição. A ideia de democracia não pode ser desassociada da ideia de 

responsabilização – os agentes institucionais em um Estado Democrático de Direito, diferentemente dos 

monarcas nas monarquias, “can do wrong things”. 
102

 Iremos discutir isto especificamente no próximo capítulo. 
103

 Nas palavras do mestre José Afonso da Silva: Nos regimes democráticos não existe governante irresponsável. 

(...) Nos presidencialismo, o próprio Presidente pe responsável, ficando sujeito a sanções de perda do cargo por 

infrações definidas como crimes de responsabilidade apuradas em processo político-administrativo realizado 

pelas Casas  do Congresso Nacional. O Presidente da República poderá, pois, cometer crimes de 

responsabilidade e crimes comuns, Estes, definidos na legislação penal comum ou especial. Silva, José Afonso 

da - Curso de Direito Constitucional Positivo, P. 550 - 551 
104

 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 

julgamento. 
105

 “Enquanto a lei geral aplica-se a pelo menos uma categoria ampla de situações, a lei especial, ao contrário, 

aplica-se somente a uma gama mais restrita delas, “ad una categoria soltanto di persone o di cose”, no dizer de 

Barassi.” Drs. Luiz Flávio Borges D’Urso e Marcos da Costa definem sinteticamente no belíssimo parecer para 

OAB SP, pode ser encontrado em: <http://www.oabsp.org.br/parecer_mallet.pdf > Acessado no dia 30/10/2017. 

http://www.oabsp.org.br/parecer_mallet.pdf
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essa definição é exclusiva da União
106

, tendo esta um quórum bastante reduzido (maioria 

simples) em comparação com alterações constitucionais.  

 A definição dos crimes em Lei Especial
107

, conforme ditado pelo parágrafo único do 

artigo 85 da Constituição Federal caracteriza este artigo em uma norma de eficácia contida, ou 

seja, é necessária instrumentalização e definição infraconstitucional para que essa seja 

aplicável. O legislador, ao fazê-lo, prezou pela possibilidade de alteração destes crimes, desde 

que seguindo as diretrizes do artigo 85, para que melhor se adequem à matéria delicada e sua 

mutação no tempo. Os assuntos tratados no artigo supracitado se dividem entre infração 

políticas (I - IV) e crimes comuns (V - VII), como os define José Afonso da Silva.
108

 

 

 

 3.3.1 Crimes de Responsabilidade 

 

  

“Crimes de responsabilidade são aqueles suscetíveis de ser praticados por 

determinados agentes políticos, em razão dos cargos públicos que ocupam.”
109

 O assunto é 

tratado constitucionalmente desde 1891, conforme elenca Gilmar Mendes
110

, a evolução 

histórica dos crimes de responsabilidade não fugiu da classificação feita por José Afonso da 

Silva, e já citada acima.  

                                                           
106

 “A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras 

que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são 

da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da 

Constituição da República).” [ADI 2.220, rel. min. Cármen Lúcia, j. 16-11-2011, P, DJE de 7-12-2011.] – A 

Constituição e o Supremo; Pg 793. 5ª edição. Brasília – 2017. 
107

 “A exigência de lex specialis é expediente de técnica legislativa, pelo qual o legislador constituinte, ou o 

legislador ordinário, que a si mesmo traça ou traça a outro corpo legislativo linhas de competência, subordinada 

a validade das regras jurídicas sobre determinada matéria à exigência de unidade formal e substancial (= de 

fundo). Determinada matéria, em virtude de tal exigência técnica, tem de ser tratada em toda sua inteireza e à 

parte das outras matérias. A lex specialis concentra e isola, liga e afasta, consolida e distingue. Tal concentração 

e tal isolamento implicam: (a) que toda regra jurídica, que deveria, para validamente se editar, constar de lex 

specialis, dessa não sendo parte, não é regra jurídica que se possa considerar feita de acordo com as regras 

jurídicas de competência; (b) que a derrogação ou abrogação da lex specialis tem de ser em lex specialis, porque 

exigir-se a lex specialis para a edição, e não se exigir para a derrogação ou ab-rogação seria contradição”. 

( Pontes de Miranda em Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969, Forense, 1987, 

Tomo I, p. 378). 
108

 SILVA, José Afonso da - Curso de Direito Constitucional Positivo, P. 551. 25ª edição, São Paulo – 2005. 
109

 BARROSO, Luís Roberto. Impeachment – Crime de Responsabilidade – Exoneração do Cargo. Revista de 

Direito Administrativo 212 Pg 162. Rio de Janeiro, abri/junho 1998.  
110

 MENDES, Gilmar Ferreira Curso de Direito Constitucional. Pg 967-969- 4. ed. rev. e atual, São Paulo – 

Saraiva - 2009.  
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O gênero “crime”, em relação ao Presidente da República, pode se dividir em duas 

espécies: crimes comuns
111

 e de responsabilidade
112

. Em ambos há participação do Poder 

Legislativo no processo, mas de forma diversa.  Enquanto o Art. 51
113

 da Constituição 

Federal, determina a competência exclusiva à Câmara dos Deputados para “autorizar, por dois 

terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República” os 

crimes comuns e de responsabilidade. No Art. 52
114

 o Senado é determinado como o 

competente para processar e julgar os crimes de responsabilidade, ou seja: decidir sobre o 

processo de cassação autorizado pela Câmara. 

Cabe ressaltar que as consequências decorrentes da prática de atos de improbidade 

administrativa, que podem configurar crime comum (infração penal) e crime de 

responsabilidade (infração político administrativa) geram diferentes responsabilidades e são 

julgados em diferentes tribunais.
115

 Em se tratando do Presidente da República (e Vice-

Presidente) e Ministros de Estado, o julgamento ocorrerá perante o Senado Federal.
116

 

A Constituinte ateve-se ao padrão de infrações políticas e crimes comuns, sendo o 

texto mantido de forma consistente nas ultimas redações constitucionais. A modificação mais 

relevante sofrida ao logo da história constitucional brasileira, no tema, é a exigência do 

                                                           
111

 “Crimes Comuns são aqueles definidos pela lei penal, mas que têm a especificidade de haverem sido 

cometidos pelo Chefe do Poder Executivo durante (e em razão) de seu mandato (cf. art. 86, § 4º). Como lembra 

Paulo Brossard (op. cit., p. 71): “a expressão crime comum, na linguagem constitucional, é usada em 

contraposição aos impropriamente chamados crimes de responsabilidade, cuja sanção é política, e abrange, por 

conseguinte, todo e qualquer delito”. Outros crimes somente poderão dar ensejo a ações penais cessado o 

mandato (suspensa também a prescrição). – CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo 

W.; STRECK, Lenio L. (Coords.).Comentários à Constituição do Brasil. Pg.. 2728. São Paulo: 

Saraiva/Almedina, 2013. 
112

 Para os crimes de responsabilidade valem os dispositivos constitucionais e sua regulamentação através da Lei 

1.079/50 (com as alterações sofridas pela Lei 10.028/00). Saliente-se que a Lei n. 1.079/50 substituiu as leis 27 e 

28 de 1892. Referida Lei prevê também os crimes de responsabilidade de Governadores de Estado (art. 74 e s.) e 

seus Secretários de Estado (art. 79, parágrafo único), Ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral 

da República. Quanto a Prefeitos (e Vereadores) (art. 29, X, e art. 29-“A” – CR/88) aplica-se o Decreto-lei 

201/1967. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 

(Coords.).Comentários à Constituição do Brasil. Pg.. 2729. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 
113

 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; 
114

 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; 

 
115

 COSTA-CORRÊA, André Luiz. Impeachment e Atentado Contra a Constituição: Discussão Sobre a 

Axiiologia de um tipo Penal Aberto para o Impedimento de Presidente da República no Brasil – A Imoralidade 

como Crime de Responsabilidade. Impeachment: Instrumento da Democracia. P. 125 – 126. 1ª edição, São 

Paulo – 2016. 
116

 STRECK, Lenio Luiz. OLIVEIRA, Marcelo A. Cattoni de. BAHIA, Alexandre. Comentário ao artigo 86º .In: 

CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). 

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:Saraiva/Almedina, 2013. P. 2726 – 2727. 



45 

 

Legislador Constitucional de que fossem os crimes disciplinados por Lei Especial. A lei a 

qual se refere é a 1.079 de 10 de abril de 1950
117

 Em seu artigo primeiro, limita a extensão 

dos crimes de responsabilidade (Art. 1º São crimes de responsabilidade os que esta lei 

específica.), a fim de limitar os abusos sofridos durante as recentes épocas ditatoriais 

brasileiras, essa limitação porém, é um tanto subjetiva. 

São os artigos 2º e 3º da Lei de Responsabilidade:  

Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente 

tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até 

cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo 

Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou Ministros 

de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o 

Procurador Geral da República.
118

 (grifo nosso) 

Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o 

processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça 

ordinária, nos termos das leis de processo penal. (grifo nosso) 

O art. 2º preconiza que os crimes de responsabilidade são passiveis de penalidades 

mesmo quando apenas tentados, essa característica ressalta o caráter preventivo e moral dos 

tipos da lei 1.079/520. A prevenção contra possíveis danos futuros à administração e a 

moralidade no sentido de mitigar o dano moral ao Estado e sua credibilidade para com os 

contribuintes. Cabe ressaltar, no entanto, que a pena aqui é a perda do cargo, sendo a 

inabilitação uma medida de proteção do estado contra aquele que cometeu crimes de 

responsabilidade.  

O artigo 3º também reforça o caráter de proteção institucional do Impeachment, 

resguardando a possibilidade de punição do infrator por crimes comuns na esfera penal. Isto 

encerra o debate curto mas barulhento
119

. Neste sentido, o art. 86, caput
120

, da Constituição 

Federal, na sua exegese, impõe não seja exigida a admissão, pelo Legislativo, da acusação 

criminal contra o Chefe do Executivo, quando já encerrado o mandato do acusado,
121
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 Acessada no dia 30/10/2017 no site do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm 
118

 O presente trabalho objetiva debater as questões de legitimidade, processo e forma para a retirada de 

presidentes da república (e seus sucessores) de suas respectivas funções, por este motivo, não irá se aprofundar 

no removal de outros funcionários públicos, mesmo que previstos na lei de responsabilidade e na constituição 

federal. 
119

 Houve na ocasião do Impeachment da Presidente Dilma Rousseff certa confusão acerca dos princípios a 

serem aplicados no processo, apesar de alguns juristas de renome acreditarem que o remédio constitucional tem 

natureza jurídico-penal, discordamos veementemente destes. Na época com o inflar dos ânimos a discussão 

acerca do tema ficou prejudicada e se estendeu por algum tempo, iremos tratar sobre o assunto mais 

profundamente nos próximos tópicos deste capítulo. . 
120

 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. 
121

 [AP 595, rel. min. Luiz Fux, j. 25-11-2014, 1ª TJ, DJE de 10-2-2015.] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7708324
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garantindo assim que este não seja politicamente punido se não apresenta mais perigo 

institucional ao cargo. 

Na Lei 1079 de 50, ao elencar os crimes de responsabilidade, o legislador acaba por 

reforçar o caráter subjetivo e amplo dos crimes de responsabilidade. Seguindo de forma 

tímida os institutos americanos e Ingleses, em seu artigo 4º a lei enumera como crimes de 

responsabilidade aqueles que atentarem contra a Constituição, e utiliza a palavra 

“especialmente”. Aqui, o uso deste termo deve ser observado mais a fundo, poderia o 

Legislador ter utilizado termo que especificasse que apenas os crimes ali elencados seriam 

crimes de responsabilidade, do contrário, eleva os enumerados como crimes de destaque, mas 

não limita a eles os crimes de responsabilidade.  

Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentarem contra a Constituição Federal, e, 

especialmente, contra: (...) (grifo nosso)
122

 

 Desta forma, apesar dos seus incisos serem enumerativos, em sua maioria, o caput não 

o é, podendo qualquer ação grave do Presidente que seja uma ofensa contra a constituição, 

embasar um pedido de impeachment. A parte geral do diploma se encerra com o artigo 4º, 

posteriormente, se inicia a parte especial que reúne os crimes mais especificamente. 

São elencados aqui os mesmos incisos da Constituição da República Federativa do 

Brasil no artigo 85, à exceção do “VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos”, 

esta diferença parte fundamentalmente pelo ano de edição da Lei, por ter sido redigida sob a 

égide da Constituição de 46, transcreveu integralmente o artigo 89 da mesma, sendo o sentido 

deste, e do artigo como um todo, mantido na constituição de 88, porém sem esta expressão.  

Não é o objeto, desta monografia, comentar a Lei de responsabilidade mais 

profundamente, e sim explorar os fundamentos do instituto do impeachment, tanto jurídicos 

quanto políticos a fim de responder os questionamentos elaborados na introdução da presente. 

Portanto, abordaremos apenas aqueles pelos quais Presidentes foram impedidos no Brasil, 

quais sejam: artigos. 8º, item 7, e 9º, item 7, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950
123

 no caso 
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 Art. 4º da Lei 1079 de 1950: (...)I - A existência da União: 

II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados; 

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 - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; 

VIII - O cumprimento das decisões judiciárias  
123

 Resolução do Senado Federal nº 101 de 1992. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/ressen/1992/resolucao-101-30-dezembro-1992-480215-publicacaooriginal-

1-pl.html > Acessado em 14/01/2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/ressen/1992/resolucao-101-30-dezembro-1992-480215-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/ressen/1992/resolucao-101-30-dezembro-1992-480215-publicacaooriginal-1-pl.html
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do Presidente Collor e art. 10, itens 4, 6 e 7, e art. 11, itens 2 e 3, da Lei supracitada no caso 

da Presidente Rousseff
124

. 

Para tanto, analisamos o item 3, do Art. 9, da Lei nº 1.079
125

, ainda que este não tenha 

motivado qualquer impeachment no Brasil. O dispositivo exclui a impossibilidade de 

responsabilização do Chefe de Estado por omissão. Os delitos e os atos contrários à 

Constituição podem ter sido praticados pela equipe do Presidente ou outros, porém, devem ser 

remediados no momento do conhecimento, se o Presidente da República, no exercício de suas 

funções, deles toma conhecimento e se omite, ou seja: não responsabiliza seus funcionários 

irá incorrerem criem de responsabilidade.  

Ainda nesse mesmo Art. 9º, há o item 7, pelo qual o Presidente Fernando Collor de 

Melo foi condenado em 30 de Dezembro de 1992. O referido artigo trata dos “crimes de 

responsabilidade contra a probidade na administração”, já o item supracitado condena a 

conduta de “proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.” 

A inclusão deste item, nos crimes de responsabilidade, descarta completamente a 

conotação criminal que o Impeachment poderia ter na legislação pétrea, nas palavras de 

Adilson Abreu Dallari: “Este item mostra a impropriedade (e mesmo a impossibilidade) de se 

pretender exigir, para a configuração do crime de responsabilidade (infração político 

administrativa), o mesmo rigor quanto à tipicidade, inerente ao Direito Penal.”
126

  

Como abordamos anteriormente, essa tipificação mais subjetiva é manifestação do 

caráter de controle político que se exerce sobre o Presidente. Cabe ressaltar que o item 7ª do 

art. 8º da Lei 1.079/50 também trata de omissão, é sua redação: “permitir, de forma expressa 

ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública”
127

 

Ao analisar o artigo art. 10
128

 da Lei nº 1.079/50, percebemos que esta característica 

de omissão e vagueza está presente também na condenação de Dilma Rousseff. No item 4, art. 
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 Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:  

3 - não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na 

prática de atos contrários à Constituição; (...) 
126

 DALLARI, Adilson Abreu. Crime de Responsabilidade do Presidente da República – Viabilidade Jurídica do 

Processo – Exercício da Função Por Oito Anos – Acusação de Ação ou Omissão Culposa – Garantia do Devido 

Processo Legal. Impeachment: Instrumento da Democracia P. 150 – 151. 1ª Edição. São Paulo – 2016. 
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 Disponível no site do Planalto. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm > Acessada no dia 

30/10/2017. 
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 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 legal; (...)  
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10, da Lei nº 1.079/50 esta descrito: “4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, 

dispositivo da lei orçamentária.”.
129

  

O item 5, do Art. 11, da Lei nº 1079/50
130

, pesar de não ter sido utilizado na ocasião 

dos dois impeachments, serve como ilustração do conceito de defesa do erário e das estruturas 

do estado a qual servem os crimes de responsabilidade.  Não se tratam da prática material de 

ofensas à arrecadação e ao patrimônio, mas da omissão do Presidente da República em coibir 

praticas que levariam à mitigação do patrimônio público.
131

  

 

 

 3.4 O Procedimento.  

 

 

O artigo 86ª
132

 da Constituição Federal de 1988 traça as linhas mestras pelas quais será 

operado o processo de averiguação e julgamento dos Crimes de Responsabilidade do 

Presidente. O procedimento para averiguação e subsequente julgamento dos Crimes de 

Responsabilidade do Presidente da República é dividido, no Brasil, em duas fases
133

: 

                                                                                                                                                                                     
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; (...) 
129

 DALLARI, Adilson Abreu. Crime de Responsabilidade do Presidente da República – Viabilidade Jurídica do 
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130

 Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos: (...) 

2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais; 

3 - Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização 

legal; (...) 

5 - negligenciar a arrecadação das rendas impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. 
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 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; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do 

Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará 

sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 

exercício de suas funções. 
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 “O Impeachment e o due process of law: a aplicabilidade deste no processo de impeachment, observadas as 

disposições específicas inscritas na Constituição e na lei e a natureza do processo, ou o cunho político do juízo. 

CF, art. 85, parágrafo único. Lei 1.079, de 1950, recepcionada, em grande parte, pela CF/1988 (MS 21.564/DF). 
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primeiro, a Câmara dos Deputados executa seu juízo de admissibilidade, recebendo ou não a 

denúncia;
134

 O Senado Federal, por sua vez, fica responsável por processar e julgar o Chefe 

do Executivo, nesta ocasião, o Senado é presidido pelo Presidente do STF, que ali está como 

uma figura de salvaguarda da estrutura do processo e devido processo legal.
135

 

Qualquer cidadão pode iniciar o procedimento, para tanto, deve apresentar uma 

representação na Câmara dos Deputados, para que Câmara, conforme acima exposto, faça o 

juízo de admissibilidade. Observado o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe ao 

Presidente da Câmara “conhecer” ou não a representação para início do processo. Para tanto, 

deve considerar os aspectos típicos dos crimes supostamente cometidos, além da 

plausibilidade das afirmações, esta, ”não se restringe a uma admissão meramente burocrática, 

cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente 

inepta ou despida de justa causa.”
136

. 

Com o conhecimento da representação, Câmara deve considerar a existência de lastro 

probatório mínimo para então julgar por seu prosseguimento ou não. Na ocasião de obter 

                                                                                                                                                                                     
[MS 21.623, rel. min. Carlos Velloso, j. 17-12-1992, P, DJ de 28-5-1993.]” A Constituição e o Supremo; Pg 

794. 5ª edição. Brasília – 2017. 
134

 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; (...) - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - 

acessado em 14/01/2018 –  < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > 
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 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 
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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 cabíveis. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > Acessado em 

14.01.2018. 
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 Impeachment. Ministro do STF. “(...) Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, a 

competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de 

denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, 

inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. 

Previsão que guarda consonância com as disposições previstas tanto nos regimentos internos de ambas as Casas  

Legislativas, quanto na Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo 

de julgamento. O direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância do regular 

processamento legal da denúncia. Questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não competem ao 

Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas 

controvérsias.” [MS 30.672 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 15-9-2011, P, DJE de 18-10-2011.] Vide 

MS 23.885, rel. min. Carlos Velloso, j. 28-8-2002, P, DJ de 20-9-2002 – A Constituição e o Supremo. P. 684. 5 

edição. Brasília – 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


50 

 

votação favorável de 2/3 dos membros da Casa, a denúncia seguirá para o Senado.
137

 

Conforme os parágrafos §§ 1º e 2º, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções 

somente após iniciado o processo de Crimes de Responsabilidade pelo Senado, por no 

máximo 180 dias, sendo esse prazo ultrapassado sem a conclusão do julgamento “cessará o 

afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.”, como 

consta no texto constitucional.
138

  

Houve porém, uma inovação no rito do impeachment do Presidente Collor, neste, o 

Senado, exerceu também seu próprio juízo de admissibilidade para o processo de 

impedimento. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 378, que a Câmara dos Deputados apenas 

dá a autorização para a abertura do processo de impeachment, apenas conhece a denúncia, 

sendo o juízo de admissibilidade feito pelo Senado. Porém, a decisão tomada pelo STF é 

contrária à constituição.  

O Procedimento de impeachment é escalonado, como em um júri penal. No júri, a 

Judicium Accusationis inicia-se com a denúncia e termina com a sentença de pronúncia, 

em que fica o acusado sentenciado a ser submetido a júri popular. A segunda fase, 

Judicium Causae, inicia-se na sentença de pronúncia e termina com a sentença de mérito 

do Conselho de Sentença. Os jurados analisam as provas e determinam imotivadamente a 

absolvição ou condenação do réu que praticou o crime doloso contra a vida.  

Apesar das diferenças de matéria, o júri resume-se a matéria penal enquanto o 

julgamento do impeachment é um trial político-administrativo, os Deputados, ao 

formalizar a acusação, e os Senadores, na sessão de julgamento exercem papéis parecidos  

com o Juiz Criminal de primeiro grau e os Jurados. O processo de impeachment possui 

duas fases distintas: a da formação da acusação (finalizada pela aprovação de mais de 2/3 

dos deputados) e a conseguinte análise de mérito pelos Senadores.  

O rito, apesar de pautado na jurisprudência do Supremo, apresenta problemas. Caso 

a Câmara entenda que deve o impeachment ser iniciado e o Senado entender o contrário, 

como fica a relação de poder entre essas duas Casas? É pacífico que não há hierarquia entre 
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as Casas do Congresso, porém, o Senado representa os estados enquanto a Câmara é a 

representante direta do povo. Daí advém à própria lógica de submeter o juízo de 

admissibilidade à Câmara baixa, afinal, se esta o povo representa (ainda que o Senado 

também seja eleito democraticamente) e o povo elegeu o Presidente, nada mais razoável do 

que deixar a cabo desta se a denúncia é ou não apta e apresenta justa causa. Ademais, criar 

dois juízos de admissibilidade é esvaziar a autoridade da Câmara, investida a esta pelo 

artigo 51 da Constituição de 1988, a torna supérflua, gera mais uma etapa em um 

julgamento já exaustivo.  

Apesar de árduo, durante todo o procedimento é assegurado, e imprescindível, ao 

Presidente a ampla defesa e o contraditório
139

, constantes do art. 5º, LV, conforme reforça o 

Supremo Tribunal Federal. Não lhe é direito, no entanto, esquivar-se do processo por meio da 

Renúncia. Ainda que este possa renunciar em prol de uma transição mais sadia, uma vez que 

tenha sido instaurado o procedimento, ou seja, aceito pela Câmara dos Deputados, a renúncia 

não extinguirá o processo.
140

 A experiência atesta neste sentido, o Presidente Collor, apesar da 

renúncia, foi processado e considerado Julgado pelo Senado Federal.  

 

 

3.5 PROCEDIMENTO DO CASO COLLOR 

 

 

Fernando A. Collor de Mello, conforme já exposto, foi o primeiro Presidente da 

República, submetido ao processo de Impeachment. Em 1992, foi apresentada à Câmara dos 

Deputados, representação, por parte de Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavarene 

Machado, contra o então Presidente por crimes comuns e de responsabilidade que teriam sido 

praticados em coautoria com Paulo César Farias, seu tesoureiro de campanha. Foi, portanto, 
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 “Deve ser concedido ao acusado prazo para defesa, defesa que decorre do princípio inscrito no art. 5º, LV, da 
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instalada uma CPI Mista, que gerou um Relatório posteriormente aprovado, iniciou-se então, 

o procedimento do julgamento de conhecimento na Câmara.
141

 

Nesta oportunidade, o Presidente impetrou Mandado de Segurança para que lhe fosse 

garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, a Corte Constitucional deferiu o pedido 

para todo o procedimento – MS 21.564 – valendo tanto para o juízo de “admissibilidade” na 

Câmara quanto para o procedimento em si, não é facultado ao Presidente, no entanto, 

apresentar recurso em face do juízo de admissibilidade feito pela Câmara.
142

 Encerrado o 

procedimento nesta, faz-se a votação nominal, por determinação do STF (MS 21.623), 
143

 pela 

admissibilidade que apenas será aprovada por ampla maioria, sendo o resultado favorável ao 

prosseguimento, instaura-se a investigação e o processo pelo Senado Federal e é o Presidente 

afastado de suas funções. 
144

 

No dia 29/12 o Senado inicia sua votação, na mesma cessão o Presidente Collor 

apresentou seu pedido de renúncia, que foi recebido, porém, a votação prosseguiu pela 

aprovação ou não da inabilitação por 8 anos, restou esta confirmada por 76 votos a 3. 

Conforme o procedimento natural, foi expedida a Resolução n. 101/1992, oficialmente 

terminou o processo e foi Collor condenado nos artigos 85, incisos IV e V, da Constituição 

Federal, e pelos supracitados, artigos 8º, item 7, e 9º, item 7, da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 

1950. 
145

 

O impedido, então, impetrou o Mandado de Segurança 21.689, alegou neste que a Lei 

1.079/50 não foi recepcionada pela Constituição, por maioria de votos, o STF manteve a 

condenação. Restou determinada então a recepção da Lei 1.079/50 pela Constituição Federal 

de 1988, que as penas de perda do cargo e inabilitação são autônomas e deverão sempre ser 
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aplicadas em conjunto (entendimento agora superado), foi definido também que não cabe 

recurso contra decisão do Senado.
146

 

 

 

3.6 PROCEDIMENTO DO CASO ROUSSEFF 

 

 

No dia 02 de dezembro de 2015, a Presidência da Câmara dos Deputados recebeu e 

autuou a Denúncia por Crime de Responsabilidade, oferecida por Miguel Reale Júnior, Hélio 

Pereira Bicudo e Janaína Conceição Paschoal em face da Presidente da República, Dilma 

Vana Rousseff. As condutas que foram alegadamente cometidas estão tipificadas no art. 85, 

V, VI e VII, da Constituição Federal, e art. 4º, V e VI, art. 9º, itens 3 e 7, art. 10, itens 6 a 9 e 

art. 11, item 3, todos da Lei 1.079/1950.
147

 

     O rito processual seguido foi o mesmo do impeachment anterior, solidificando a 

jurisprudência do Superior Tribunal Federal quanto ao processo administrativo/constitucional. 

Portanto, meses depois da representação, em abril de 2016, a Comissão Especial destinada a 

apresentar parecer sobre a matéria na Câmara dos Deputados opinou pela admissibilidade da 

acusação. Ao contrário do ocorrido no caso Collor que perdurou durante 4 meses, o processo 

de impeachment da Presidente Rousseff foi lento e estendeu-se quase pela totalidade do prazo 

constitucional, 9 meses, de 2 de dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016.  

     Em 17 de abril de 2016, o Plenário da Câmara dos Deputados autorizou o início do 

procedimento contra a Presidente da República, por 367 votos a favor e 137 contrários, com 7 

abstenções e 2 ausentes. Cabe frisar que esta seção se tornou a maior da história, com 34 

horas de duração
148

. O processo foi aceito em virtude da abertura de créditos suplementares 
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por Decreto Presidencial, sem a autorização do Congresso Nacional e da contratação ilegal de 

operações de crédito, as chamadas pedaladas fiscais.
149

  

No dia 12 de maio, após votação do Senado pela admissibilidade da denúncia, o 

processo foi formalmente instaurado e a acusada citada e suspensa de suas funções
150

, esta 

previsão “torna claro o sentido de intencionalidade do constituinte, que quis impor ao 

Presidente da República o afastamento cautelar (e temporário) do desempenho do mandato 

presidencial, considerada, em essência, a exigência de preservação da respeitabilidade das 

instituições republicanas”.
151

 Em virtude da Instauração do precoce de impeachment, o 

Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu 

também a Presidência do Senado Federal, conforme o art. 52, parágrafo único, da 

Constituição Federal.  

Cabe ressaltar que, após a votação da câmara, faz-se outra votação para 

admissibilidade no Senado, como já explanado, há mérito no posicionamento do Ministro 

Alexandre de Moraes: 

Nem haveria sentido em possibilitar-se que, após realizado o juízo de 

admissibilidade por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal realizasse nova análise, deixando de instaurar o processo, em 

flagrante usurpação e desrespeito à competência da outra Casa Legislativa.
152

  

Em sentindo contrário, temos a jurisprudência do STF pelo Ministro Barroso, o STF 

decidiu que compete, ao Senado, a “realização de um juízo inicial de instauração ou não do 

processo”, principalmente por ter sido o mesmo procedimento adotado em 1992. O Supremo 

defender que “estas são etapas essenciais ao exercício, pleno e pautado pelo devido processo 

legal, da competência do Senado de processar e julgar o Presidente da República.”
153
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Conforme o artigo 20 da Lei n° 1.079/50, a comissão processante realizou as 

diligências necessárias para averiguar a denúncia feita em face da Presidente da República, 

garantindo-lhe sempre o contraditório e a ampla defesa. A comissão encerrou seu trabalho 

com parecer do Relator, que propôs "emendatio libeli" para os fatos descritos na denúncia, 

restringindo-os ao disposto no art. 10, itens 6 e 7, da Lei nº 1.079/50. Em 09 de agosto, o 

Senado Federal, como órgão judiciário
154

, em sessão plenária, aprovou o referido parecer e 

pronunciou a acusada pela prática, em tese, dos crimes de responsabilidade a ela imputados. 

Seguindo o rito do impeachment, no dia seguinte, foi formalmente oferecido o libelo 

acusatório. 

Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff perdeu o cargo de Presidente da República, 

com uma votação mais apertada do que a de Collor, foram 61 votos a favor e 20 contra o 

Impeachment. O processo tem 72 volumes e cerca de 27.000 páginas, devido às alegações de 

“golpe”, perpetradas pela Presidente e seus apoiadores, houve especial preocupação do 

Presidente do STF em garantir a defesa da acusada
155

. Em votação subsequente, o Senado 

Federal afastou a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, foram 42 votos 

favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e três abstenções. 

 

 

3.6.1 “Fatiamento” da Pena 
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Inicialmente a votação sobre os crimes de responsabilidade seria realizada em uma 

única etapa, conforme o cronograma publicado pelo Senado para o Julgamento do 

Impeachment
156

. Durante a sessão, no entanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores 

apresentou um destaque para que fosse votada em separado a condenação à perda do mandato 

e à inabilitação política por no máximo 8 anos. Era a preposição do Presidente no 

cronograma:  

Cometeu a acusada, a Senhora Presidente da República, Dilma Vana 

Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de 

empréstimos junto à entidade financeira controlada pela União e à abertura 

de créditos sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados, 

e deve ser condenada à perda do cargo, ficando, em consequência, 

inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito 

anos?
157

 

 
A questão é complexa, pelo viés político e pelos juízes naturais da causa (os 

Senadores) o Regimento Interno do Senado Federal é aplicado para determinar as estruturas e 

regras do julgamento, que não tenham sido previstas na constituição ou na lei 1.079/50. 

Desde o tempo facultado aos senadores para discussão e encaminhamento, 

passando-se pelos prazos de diversos atos, até os mecanismos de votação em 

si, o RISF foi seguido à risca a fim de evitar-se qualquer alegação de 

nulidade ou de necessidade de repetição de etapas ou formalidades.
158

 

Os destaques para votação em separado estão previstos no artigo 312
159

 do regimento 

interno da Câmara dos Deputados. O destaque é uma ferramenta prevista no regimento 

interno do Senado para proporcionar a apreciação em separado de questões importantes, essa 

separação dever ser aprovada pelo plenário, à exceção de quando proposta por bancada de 

partido. Nas palavras do Ministro Lewandovski, em sua decisão no momento da votação:  
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(…) parece-me absolutamente claro e fora de qualquer dúvida que os DVSs 

podem ser apresentados de duas formas, regimentalmente previstas: em 

primeiro lugar, por qualquer Senador. Se o destaque for apresentado por 

qualquer Senador, haverá a necessidade de anuência do egrégio Plenário.  

No entanto, se o destaque for apresentado por bancada de partido, a 

concessão do destaque se processa de forma automática, dispensando a 

necessidade de deliberação do Plenário. (…)
160

 

Qualquer proposição pode vir a ser destacada em procedimentos do Senado. O art. 100 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, de aplicação subsidiária no processo 

de impeachment pela Lei 1.079/50 define que “proposição é toda matéria sujeita à deliberação 

do Plenário”.  O rito adotado foi então a deliberação quanto o cometimento do crime e 

posteriormente, sendo esta positiva, a deliberação sobre a inabilitação. Apesar de similar, não 

é exatamente o que define o art. 68 da Lei 1.079/50: 

Art. 68. O julgamento será feito, em votação nominal pelos senadores 

desimpedidos que responderão "sim" ou "não" à seguinte pergunta 

enunciada pelo Presidente: "Cometeu o acusado F. o crime que lhe é 

imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo?" 

Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, dois terços 

dos votos dos senadores presentes, o Presidente fará nova consulta ao 

plenário sobre o tempo não excedente de cinco anos, durante o qual o 

condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função 

pública. 

Tendo a deliberação de 2/3 dos Senadores sido positiva quanto ao cometimento dos 

crimes de responsabilidade, é deliberado o tempo pelo qual fica inabilitado o condenado. Não 

há aqui, previsão para aplicação ou não da pena, esta acompanha a condenação. Nas palavras 

do Ministro Carlos Veloso:  

A Lei 1.079, de 1950, estabelece, apenas, no seu art. 15, que a denúncia só 

poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, 

deixado definitivamente o cargo. No sistema do direito anterior à Lei 1.079, 

de 1950, isto é, no sistema das Leis 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 (CF de 1891, 

art. 33, § 3º; Lei 30, de 1892, art. 2º), emprestando-se à pena de inabilitação 

o caráter de pena acessória (Lei 27, de 1892, arts. 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 (CF, 

1934, art. 58, § 7º; CF, 1946, art. 62, § 3º; CF, 1967, art. 44, parágrafo único; 
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EC 1/1969, art. 42, parágrafo único; CF, 1988, art. 52, parágrafo único. Lei 

1.079, de 1950, arts. 2º, 31, 33 e 34). A existência, no impeachment 

brasileiro, segundo a Constituição e o direito comum (CF, 1988, art. 52, 

parágrafo único; Lei 1.079, de 1950, arts. 2º, 33 e 34), de duas penas: a) 

perda do cargo; b) inabilitação, por oito anos, para o exercício de função 

pública. [MS 21.689, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-12-1993, P, DJ de 7-4-

1995.] 

  Desta forma, a jurisprudência do STF entende de forma divergente da aplicada no 

Caso Rousseff. Apesar da possibilidade de destaque, a matéria a ser deliberada não deveria 

versar sobre a aplicação ou não da inabilitação e sim de sua graduação, nesse sentido o 

parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal de 1988:  

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 cabíveis. (grifo próprio) 

 O termo limitando-se abre possibilidade de definir a extensão máxima da inabilitação, 

não a votação sobre se será ou não aplicada à inabilitação. O limite serve justamente para 

impedir penas excessivas, e embora à inabilitação pudesse ter tempo nenhum (tendo em vista 

a inexistência de patamar mínimo), o objeto da deliberação foi à inabilitação e não sua 

vigência. Essa pergunta segue na esteira do precedente inaugurado no já abordado caso 

Collor, como vimos, o Presidente renunciou depois de iniciado o procedimento, desta forma a 

votação pela perda do cargo tornou-se inócua, mas era imprescindível determinar sua culpa e 

aplicar a sanção cabível, uma vez que renunciou de forma tardia e muito provavelmente para 

fugir da condenação à inabilitação política. 

 Foi então votado se deveria ou não ficar inabilitado politicamente, ao que o Congresso 

votou favoravelmente, desta forma, ficou dividido o rito, não por exigência da lei ou da 

constituição, mas por imprevisto.  Não parece justificado então, que sejam as penas separadas, 

apesar de autônomas, a inabilitação para exercer cargos públicos é “cônjuge
161

” da perda do 

mandato, ambas derivam do injusto cometido anteriormente, a inabilitação é a “consequência 

                                                           
161
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para quem descumpriu deveres constitucionais fixados”. Com isto concorda a maior parte da 

doutrina
162

. Michel Temer sustenta:  

O art. 52 parágrafo único, fixa duas penas: a) perda do cargo; e b) 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública.  

A inabilitação (…) não decorre da perda do cargo, como à primeira leitura 

pode parecer. Decorre da própria responsabilização, Não é pena acessória. É, 

ao lado da perda do cargo, pena principal. O objetivo foi de impedir o 

prosseguimento no exercício das funções (perda do cargo) e o impedimento 

do exercício – já agora não das funções do cargo de que foi afastado, mas de 

qualquer função pública, por um prazo determinado.  

Essa é a consequência para quem descumpriu deveres constitucionais 

fixados.  

Assim, porque responsabilizado, o Presidente não só perde o cargo como 

deve afastar-se da vida pública, durante oiro anos, para “corrigir-se”, e só 

então poder a ela retornar.
163

 

Como observado, no direito brasileiro o impeachment não é um elemento de direito 

penal e, portanto, não se submete aos ditames da doutrina e norma penalista, isto posto, fica 

claro que a sanção imposta, tanto a perda do cargo quanto a inabilitação para ocupar função 

pública, não pode e nem deve ser compreendida como pena e sim como uma “medida de 

governo” destinada a proteger e restabelecer as Instituições do Estado Democrático de 

Direito.
164

 

No caso Collor, a interpretação do art. 52, parágrafo único, da Constituição Federal foi 

alterada. O Ex-Presidente havia renunciado, porém, não se inviabilizou a apuração do crime 
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de responsabilidade e sua consequente sanção, não pelo caráter autônomo das sanções, mas 

pelo julgamento já ter sido iniciado, impedir sua concretude seria inconstitucional.
165

  

Da decisão legislativa de 92, foi possível aplicar a inabilitação política do Presidente 

da república, mesmo que este não tenha sido retirado do cargo, há, majoritariamente a 

interpretação de que se trata de duas sanções principais e autônomas. Estamos, portanto, 

próximos dá possibilidade de alteração da interpretação dada às sanções da Lei de 

responsabilidade.
166
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Cristovam Buarque, poucos minutos antes da votação do impeachment de Dilma 

Rousseff, fez uma declaração que sintetiza toda a mudança ocorrida no curso do processo da 

Presidente:  

Sr. Presidente (Ministro Ricardo Lewandovisky), eu disse aqui diversas 

vezes que, num caso como esse, na dúvida, eu ficaria com o Brasil; que se 

tratava de substituir uma Presidente que, em minhas análises, teria muita 

dificuldade para governar. Neste caso da inabilitação, a pena é para ela. Na 

dúvida, portanto, fico com ela. Não vejo por que nós não termos esse 

tratamento diferenciado, do ponto de vista conceitual, lógico e de justiça.  

Sinto-me podendo fazer uma análise lógica e ter sentimento de justiça. Eu 

não tenho conhecimento legal, mas gostaria muito que a legalidade 

permitisse esta separação, em que uma coisa é cuidar do Brasil, a outra é 

punir uma pessoa.
167 

A afirmação de Buarque pode ser dividida em três partes, a primeira trata da 

impossibilidade de governo por parte da Ex-Presidente, que se encontrava desacreditada, sem 

apoio no congresso e nas ruas. A segunda parte questiona se a inabilitação seria justa, o 

Senador acredita que não; já a terceira parte da afirmação de Buarque trata da legalidade de 

poupar Rousseff da inabilitação. Este, como Senador da República nos dá o tom do 

julgamento da Ex-Presidente.  

O Impeachment, já no seu início britânico foi uma ferramenta de remoção dos 

ministros do Rei que não correspondiam aos desejos do Parlamento, transformou-se com o 

tempo, em uma forma de accountabillity nas instituições americanas, não punir, mas 

responsabilizar aqueles que cometeram os “high crimes and misdemenours” da Constituição 

Americana. O impeachment não precisa ter consequências e características de uma 

condenação criminosa, afinal, seu teor é político.  

Na condenação de Rousseff, a Presidente foi removida do cargo mas não teve seus 

direitos políticos cassados, apesar da necessidade do pronunciamento do Supremo Tribunal 

Federal sobre o assunto, a mudança constitucional e processual política realizada pelo Senado 

Federal limitou-se a uma medida de saneamento político
168

, sem salvaguardar as instituições 

das futuras ações da Condenada.  
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Isto aproxima o presidencialismo de coalização brasileiro do parlamentarismo inglês, 

que remove o Ministro com minoria do Poder, mas não o penaliza. Porém, há uma diferença 

considerável entre estes dois atos. O primeiro Ministro Inglês é retirado apenas por ter 

minoria, enquanto o Presidente da República precisa necessariamente ter cometido crimes de 

responsabilidade ou, nos EUA, causado dano ao estado. Ademais há uma diferença 

considerável entre o lastro democrático do Presidente e do primeiro Ministro. Este primeiro 

foi eleito Diretamente pelo povo para ocupar o cargo de chefia, enquanto o Primeiro Ministro 

Inglês é escolhido entre os outros parlamentares para chefiar o Governo, justamente por ter 

maioria. Ainda assim, ao longo do uso do impeachment a voz do povo tem sido o fator mais 

importante.  

Sema a demanda do povo o impeachment nem mesmo começa, é inócuo e de fato peça 

de museu. Em ambos os impeachments de Chefes de Executivo no Brasil, manifestações sem 

precedentes iniciaram os debates pelo impeachment, é o próprio povo que faz os juízos de 

admissibilidade e condena ou não o indiciado, afinal, os requisitos para o início do 

impeachment são tão restritivos que é necessário a uma movimentação enorme do corpo 

político para que este se realize, a movimentação não se deu nos pedidos de Impeachment 

contra o Presidente Michel Temer, em parte pelo desgaste sofrido pela retirada de sua colega 

e em parte por que as ruas não se movimentaram, o povo não o rejeitou de forma ativa como 

fez à Rousseff e Collor e nos Estados Unidos com o caso Clinton. Conforme escreveu Sérgio 

Resende de Barros:  

De fato, o impeachment não só nasceu, mas vive do clamor popular. Quando 

o povo o clama e reclama, o impeachment ganha vida. Quando não, é algo 

inerte, de que logo se esquece. Torna-se um banquete insípido, a que poucos 

comparecem. Ou, ainda apelando para a metáfora, uma caldeira apagada, 

que facilmente se enferruja. Mas, se o condimenta e o aquece o clamor do 

povo, o impeachment adquire o sabor da democracia e ferve e, por sobre o 

fogaréu popular que por baixo o sustenta, serve à assepsia democrática: é um 

processo pelo qual se afastam os germes patogênicos que adoecem o 

governo republicano. 
169

 

Sendo os Congressistas os representantes do povo, embora o julgamento seja feito 

pelo Senado, pode-se considerar o Impeachment como uma forma de Recall do Chefe do 

Executivo, e mais abertamente o instrumento de ultima ratio do controle do Legislativo, é 

portanto, inseparável da ideia de Democracia Constitucional, desta forma, o rito atual
170

 do 

impeachment, se posteriormente corroborado pelo STF, torna este mais do que um mero 
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instrumento de “desconfiança política” (de voto de censura) ou de responsabilização política 

ou criminal para ser um mecanismo de proteção das instituições democráticas e da 

Constituição. A ideia de democracia não pode ser desassociada da ideia de responsabilização 

– os agentes institucionais em um Estado Democrático de Direito, diferentemente dos 

monarcas nas monarquias, “can do wrong things”
171

 e devem ser removidos e as instituições 

deles resguardados.  
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