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Resumo
O presente trabalho teve por objeto o estudo do instituto do impeachment no Brasil
contemporâneo e se desenvolveu com a pesquisa dos dois casos acorridos sob a vigência da
atual Constituição. O objetivo foi compará-los ponto a ponto para, ao final, buscar entender a
maneira pela qual os processos se desenvolveram sobre os mais diferentes aspectos. A
justificativa para a pesquisa nasceu a partir da premissa de que os processos dos expresidentes Collor e Dilma não seguiram os mesmos critérios jurídicos e políticos e, portanto,
caberia uma pesquisa mais aprofundada. Para tanto, foi utilizado o método comparativo,
juntamente com o bibliográfico-documental, tendo-se concluído o estudo com a comparação
dos seguintes pontos dos dois processos: contexto politico-econômico, apoio do parlamento e
apoio popular, crimes cometidos, rito processual e judiciarização do processo.
Palavras-Chave: impeachment, Collor, Dilma, comparação, semelhanças, diferenças.

Abstract
The present work had as object the study of impeachment in contemporary Brazil and it was
developed with the research of the two cases happened under the current Constitution. The
purpose was to compare both examples point by point in order to, finally, try to understand
the way in which the processes were developed on the most different aspects. The justification
for the research was born from the premise that the processes of former presidents Collor and
Dilma did not follow the same legal and political criteria and, therefore, a more in-depth
research would fit. To do so, the comparative method was used, together with the
bibliographic-documentary, and the study was concluded by comparing the following points
of the two processes: political-economic context, parliamentary support and popular support,
crimes committed, procedural rite and judicial process.
Keywords: impeachment, Collor, Dilma, comparison, similarities, differences.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de impeachment de
Presidente da República no Brasil contemporâneo, com ênfase nas características jurídicas e
políticas do instituto, de forma a entender a maneira pela qual esses fundamentos se conjugam
e compõem, assim, a matriz institucional desse remédio democrático ainda tão controverso,
previsto - no ordenamento jurídico brasileiro - na Constituição Federal e na Lei nº
1.079/1950.
Assim, para nortear a pesquisa, foi utilizada a seguinte pergunta de partida: quais as
semelhanças e diferenças dos processos de impeachment dos ex-presidentes Collor e Dilma e
o que pode ter influenciado o comportamento dos parlamentares nos dois casos?
Nesse sentido, tendo-se por base as incertezas que ainda povoam o processo, utilizouse a legislação vigente, decisões judiciais, produções legislativas e demais trabalhos
acadêmicos, além de todo o material produzido por ocasião dos dois processos de
impeachment, já mencionados acima, analisando-os ponto a ponto de forma comparativa, a
fim de melhor entender a dinâmica dos acontecimentos em períodos historicamente próximos,
porém politicamente diversos.
Pretendeu-se, com isso, aprofundar o debate sobre o tema, incluindo-se aí as decisões
do Poder Judiciário, que foram analisadas à luz do Princípio da Separação dos Poderes,
sempre com um olhar crítico sobre a (des)necessidade das principais intervenções.
A metodologia aplicada no trabalho foi a de estudo de caso, que na definição de
Gerring (2007, p. 115 apud Ev e Gomes, 2014, p. 84):
é mais bem definido como um intenso estudo de um único caso com o objetivo de
produzir generalizações para uma categoria mais ampla de casos. Decorre desta
definição que o estudo de caso pode conter N pequeno ou N grande, métodos
quantitativos ou qualitativos, experimentais ou observacionais, sincrônicos ou
diacrônicos.

Para Bennett (2004, p. 21, apud Steiner, 2011, p. 142) são “análises de casos únicos e
comparações entre um pequeno número de casos”.
Quanto ao tipo de abordagem, foi utilizado o de comparações entre casos, o qual
requer, obrigatoriamente, a análise de mais de um caso dentro de uma unidade e é, portanto,
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uma forma eficiente de extrair inferências causais, contanto que haja cautela para evitar erros
inferenciais, comum nessa forma de análise (STEINER, 2011, p. 145).
Ainda segundo a autora, para que se tenha a comparação entre casos, faz-se necessária
a existência de casos compatíveis entre si, devendo ser observadas as semelhanças e
diferenças entre eles, além dos antecedentes causais comuns (STEINER, 2011, p. 144).
Desse modo, o método de pesquisa em questão, de N pequeno, adequa-se
perfeitamente ao presente estudo, tendo em vista tratar-se da análise de dois casos plenamente
compatíveis, a fim compará-los e, com isso, obter um resultado confiável.
O trabalho, portanto, consta desta introdução e de mais três capítulos, que se
desenvolveram segundo os critérios já expostos acima e utilizou, também, o método
bibliográfico-documental. O método bibliográfico foi utilizado primordialmente no primeiro
capítulo do trabalho, onde se buscou fundamentação por meio de pesquisas em livros,
revistas, periódicos, monografias e dissertações, a fim de dar robustez ao marco teórico do
estudo. Já o método documental subsidiou prioritariamente os demais capítulos, que são
compostos por materiais com pouco ou nenhum tratamento de dados, o que demandou uma
triagem para elaboração do raciocínio que se pretendeu construir.
O primeiro capítulo, portanto, estudou o instituto do impeachment, em tese, e
examinou suas origens, conceito, características e evolução histórica. Ademais, abordou sua
natureza jurídica, bem como o conceito de "crimes de responsabilidade” que, entre nós, é a
base legal para início do processo. Para tanto, a Constituição Federal e a Lei nº 1.079/1950
foram estudadas em conjunto, sempre com base nas doutrinas sobre o tema.
O segundo capítulo buscou um estudo minucioso sobre os dois processos de
Impeachment ocorridos no Brasil contemporâneo, os casos Collor e Dilma, onde foram
analisados critérios jurídicos e eventualmente políticos, desde seu início, com a autorização
para abertura dada pelo plenário da Câmara dos Deputados, até seu desfecho no plenário do
Senado Federal. Com isso, foram relacionadas as principais características dos dois casos,
para uma posterior análise comparativa, que ocorreu no capítulo seguinte.
O terceiro capítulo foi destinado a uma análise comparativa dos dois processos
anteriormente trabalhados (Collor x Dilma) onde os dados foram confrontados sob as
perspectivas jurídica e política. Neste capítulo, buscou-se entender melhor os critérios
utilizados pelo parlamento brasileiro ao optar por medida tão drástica quanto traumática para
o país por duas vezes em curto espaço de tempo.
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Por fim, a conclusão, que não teve a pretenção de encerrar a discussão sobre o tema,
muito pelo contrário, simplesmente consolidou a percepção a que se chegou ao final do
estudo, convicção que está baseada em dados oficiais, mas que sem dúvida permitem
interpretações diversas a depender do enfoque dado pelo pesquisador. Portanto, o presente
trabalho tem a intenção de avaliar cenários (conjugando o jurídico com o político),
objetivando um resultado confiável, mas não incontestável.

1 PROCESSO DE IMPEACHMENT: Conceito, características, origem e
evolução histórica
O presente capítulo estuda o processo de impeachment no mundo, desde sua origem na
Inglaterra até a chegada aos Estados Unidos, que é o berço do instituto como o conhecemos
no Brasil. Ademais, foram trabalhados o conceito e suas características em cada um desses
países, de acordo com o sistema político de cada um.

1.1 Conceito e características
O processo de impeachment contemporâneo, termo em inglês que no Brasil
permaneceu sem tradução para o vernáculo, em nada se assemelha ao instituto criado na
Inglaterra entre os séculos XIII e XIV. No decorrer dos anos, sua essência foi sensivelmente
modificada. Assim, não só quando absorvido pela Constituição americana, mas também aqui
no Brasil as bases do impeachment se modificaram, amoldando-se às peculiaridades do
arcabouço normativo que o regulamenta em cada contexto. É sobre esse instrumento, ainda
pouco estudado em nosso ordenamento jurídico-político, que se passa doravante a explorar.
A partir dessa breve introdução, pode-se iniciar o estudo sobre o tema - ainda bastante
controverso na nossa ordem Constitucional - notadamente por se tratar de "remédio amargo",
destinado a combater, no Brasil, os crimes de responsabilidade praticados, dentre outros, pelo
Presidente da Republica, autoridade que é o objeto do presente trabalho.
Ao se debruçar sobre o tema, em artigo muito bem construído, Queiroz Filho (2016, p.
4) define o impeachment como o "processo em que é sancionada a conduta de autoridade
pública, com destituição do cargo e imposição de pena de caráter político".
Riccitelli (2006, p. 2), por sua vez, conceitua-o como sendo "o processo pelo qual o
poder Legislativo sanciona a conduta da autoridade pública, destituindo-a do cargo e
impondo-lhe pena de caráter político".
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Bonavides (2004, p. 67) ensina que se trata de "remédio por excelência do
presidencialismo para remover do poder os presidentes incursos em crimes de
responsabilidade".
Bulos (2014, p. 1264), assevera que "impeachment é a prerrogativa institucional do
Poder Legislativo que consiste numa sanção de índole político-administrativa, encarregada de
destituir, de modo legítimo e constitucional, o Presidente da República".
Assim, a partir dos conceitos acima colocados, é possível se extrair alguns termos de
suma relevância para o melhor entendimento do processo. Expressões como: "conduta de
autoridade pública", "pena de caráter político", "remover do poder", "destituição do cargo",
"crimes de responsabilidade", "prerrogativa institucional do Poder Legislativo", dentre outros,
forjam a base desse mecanismo no Brasil. De forma ordenada, eles basicamente compõem a
estrututa do processo, passando pelas condutas que sujeitam sua instauração, sujeitos ativos e
passivos, natureza da penalidade e pena a ser aplicada em caso de condenação. A partir disso,
reputa-se relevante entender como o instrumento surgiu e como evoluiu no decorrer dos
séculos.

1.2 Origem e evolução histórica
O presente tópico aborda especificamente a história do instituto do impeachment,
desde sua origem na Inglaterra até sua chegada aos Estados Unidos, onde foi sensivelmente
modificado. Do mesmo modo, traz as linhas gerais desse processo no Brasil, pontuando suas
principais modificações ao longo dos anos e das Constituições.

1.2.1 Inglaterra e Estados Unidos
Consoante nos ensina Queiroz Filho (2016), o processo de impeachment surgiu na
Inglaterra do século XIV, juntamente com a definição de competências da Câmara dos
Lordes, com essência criminal, e tinha o objetivo de inabilitar ministros acusados pela Câmara
dos Comuns. O instrumento vigorou até o final do século XVIII quando entrou em desuso, em
virtude de outro sistema mais simples de responsabilização: o voto de censura ou, ainda, a
renúncia do ministro.
Importante observar da explanação supra que o impeachment deixou de ser utilizado
na Inglaterra, pois um novo sistema de governo se consolidou naquele país, o
parlamentarismo. A partir daí, a chefia de governo passou a ser do Primeiro Ministro e demais
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ministros auxiliares, todos integrantes do parlamento, e com a permanência no cargo
vinculada à conveniência do Poder Legislativo.
Nesse sentido, a gênese do instituto na Inglaterra é marcada pelo início da
responsabilização dos altos servidores governamentais (ministros), que passaram a responder
por seus atos perante a nação, não mais perante o Rei. Com isso, nasceu a necessidade de se
imputar aos agentes políticos a responsabilidade derivada da gestão da coisa pública.
Outrossim, com a chegada da Democracia ficou premente a importância da responsabilização
(BROSSARD, 1992).
Sobre o tema, cabe aqui um importante ensinamento da lavra de Riccitelli (2006).
Segundo o autor, no impeachment inglês, a acusação que se materializava nos ministros era,
na verdade, dirigida ao Monarca. Porém, devido à sua inimputabilidade absoluta sobre
qualquer acusação, pela teoria do direito divino, era aos ministros imputada toda a
responsabilidade, que poderia culminar, inclusive, em pena de morte. Nessa época, vigia o
brocardo the King can do no wrong, que muito bem definia a chamada teoria da
irresponsabilidade do Rei.
Importante trazer à baila, entretanto, o pensamento de Bonavides (2004), para quem o
processo de impeachment ainda subsiste no mundo contemporâneo graças ao sistema
presidencialista, que o incorporou em seus métodos institucionais, pois na Inglaterra o
instrumento foi abandonado logo na constituição do sistema parlamentarista, que encontrou
maneiras mais eficientes para preservação/controle da responsabilidade do governo, como já
descrito acima.
Na doutrina de Barros ("s.d"), trata-se de instrumento típico do ocidente, cujas bases
se formaram primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Em sua origem inglesa,
tratava-se de instrumento criminal, característica que se perdeu quando da sua absorção pelo
direito americano, que o incorporou como processo estritamente político. Ainda segundo o
autor, essa dualidade na formação gerou duas faces histórias ao seu conceito: o criminal e o
político.
O impeachment criminal, monárquico ou inglês, data do direito medieval, época da
tríplice estrutura de poder, representada pelo Rei, Casa dos Lordes e Casa dos Comuns.
Aquela composta pelos nobres leigos e clericais e esta pelos burgueses. Já o político,
republicano ou americano, surgiu na Constituição dos Estados Unidos, onde se firmou e
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abandonou as penalidades físicas e patrimoniais outrora consagradas, adotando somente
punições de índole política (BARROS, "S.D").
Sobre o sistema inglês de responsabilização, importante transcrever o ensinamento do
renomado jurista Paulo Brossard que, ao defini-lo, assevera que:
Na Inglaterra, o impeachment atinge a um só tempo a autoridade e castiga o homem,
enquanto, nos Estados Unidos, fere apenas a autoridade, despojando-a do cargo, e
deixa imune o homem, sujeito, como qualquer, e quando for o caso, à ação da justiça
(BROSSARD, 1992, p. 22)

Com base na definição do autor, observa-se que os institutos inglês e americano
diferem com relação à incidência da penalidade, sendo um mais rigoroso (sistema inglês) e
outro mais leve. O Brasil, pós-império, claramente adotou o procedimento norte- americano,
de consequências mais amenas, com relação ao modelo inglês. O sistema aqui adotado abarca
somente a face política do instituto, ou seja, a competência do Parlamento esbarra na figura da
autoridade, ficando a cargo do Poder Judiciário a aplicação de pena, ao homem, na esfera
criminal, se for o caso.
A partir de sua origem inglesa, como já mencionado acima, o processo de
impeachment espalhou-se pelo mundo e consolidou-se na democracia norte-americana, onde
teve várias de suas características originais alteradas, principalmente porque o sistema
presidencialista dos Estados Unidos assim impunha, assumindo lá uma linha eminentemente
política, não mais criminal. O Brasil, a partir da República, também adotou o sistema
americano, com algumas características próprias, como será colocado no decorrer do capítulo.

1.2.2 Brasil
Em sua origem no Brasil, o processo de impeachment não era como hoje o
conhecemos. Brossard (1992) ensina que (nos idos da Constituição de 1824), sob o comando
da Monarquia absolutista, o processo se assemelhava ao modelo inglês, ultrapassando a figura
da autoridade e atingindo o homem, podendo afetar seus bens e sua liberdade. Em sua
regulamentação, entretanto, a Lei de 15 de outubro de 1827 previa a responsabilização apenas
dos ministros, secretários e conselheiros do Estado.
Na mesma linha é a doutrina de Faver (2005), que afirma ter sido ainda durante o
período de governo monárquico absolutista vivido pelo Brasil, que o instituto do impeachment
teve sua primeira previsão Constitucional. Assim, o texto outorgado de 1824 fazia previsão ao
processo de impedimento e à Lei de 15 de outubro de 1827 que, regulamentando o artigo 134
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da Constituição então vigente, previa a responsabilização dos Ministros, Secretários de Estado
e Conselheiros, sendo que a índole do processo, à época, era criminal, cabendo ao Senado o
julgamento.
A evolução do seu conceito no Brasil, para o modelo conhecido atualmente, foi
incorporado a partir da Constituição da Primeira República, datada de 1891, sendo mantido
em todas as outras Cartas Republicanas. Sua concepção foi baseada no conceito dos Estados
Unidos de responsabilização. Logo, com viés político e sem qualquer conotação criminal
(QUEIROZ FILHO, 2016).
Em sua obra, Riccitelli (2006), entretanto, ensina que ao longo de todo o império não
houve nenhum caso de condenação por meio do impeachment e que somente com a primeira
Constituição republicana, que data de 1891, houve uma significativa mudança no
procedimento, que estendeu a responsabilização ao Presidente da República.
A partir daí, agora vigendo a Constituição de 1891, o processo de impeachment passou
a ser baseado no modelo norte-americano, de feição eminentemente política. Agora, sob uma
forma de governo republicana e não mais monárquica, o país passa a ter um Presidente da
República, passível de responsabilização, e não mais um Imperador, legalmente inviolável
(FAVER, 2005).
Assim, segundo Riccitelli (2006), a Constituição Imperial de 1824 trouxe as bases do
processo e julgamento do impeachment. Essa estrutura permaneceu na primeira Constituição
republicana, de 1891 (art. 53, parágrafo único), e continuou nas de 1946, 1947 e 1969. Nessas
Cartas, havia a previsão de afastamento do Presidente da República a partir da declaração de
procedência da acusação pela Câmara dos Deputados.
Nota-se, assim, que o procedimento difere do que se verifica atualmente, tendo em
vista que o afastamento provisório, hoje, é de competência do Senado Federal, após a
instauração do processo (art. 86, § 1º, II, C.F, de 1988).
É, portanto, de fácil percepção a evolução do impeachment no decorrer dos séculos,
desde sua criação até o atual contexto vivido, principalmente do Brasil. Ademais, seu conceito
e características também sofreram mutações, aperfeiçoando-se à moderna democracia e aos
novos desafios enfrentados pela sociedade. A partir disso, passa-se, doravante, ao estudo do
instrumento sob a égide da atual Constituição brasileira.
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1.3 Impeachment na atual Constituição: natureza jurídica e hipóteses de
cabimento
O presente tópico aborda o instituto do impeachment na atual Constituição Federal,
analisando sua natureza jurídica e hipóteses de cabimento.
No que tange à natureza jurídica, pretendeu-se demostrar as principais correntes
atualmente defendidas pela doutrina especializada, a fim de melhor visualizar a mais
adequada às normas vigentes no país.
Quanto às hipóteses de cabimento, o estudo tenta identificar as condutas legalmente
previstas capazes de ensejar a abertura do processo, que pode culminar na destituição
definitiva do Presidente da República.

1.3.1 Natureza jurídica
Nas linhas precedentes, o processo de impeachment foi tratado de maneira geral, onde
se explorou seu conceito, origens, principais características e evolução histórica, de forma a
situá-lo na atual conjuntura político-jurídica vivida pelo país, que somente sob a vigência da
atual Constituição já passou por dois processos de impeachment de Presidentes da República,
fato que será analisado no presente trabalho.
Neste tópico, portanto, pretende-se estudar a natureza jurídica do instituto no Brasil,
com o intuito de melhor entender o que defende a doutrina majoritária, bem como analisar as
hipóteses de cabimento previstas na Constituição e na Lei 1.079/1950 e, como isso, tentar
extrair o significado de crimes de responsabilidade, que são o prelúdio do processo no
ordenamento pátrio.
A natureza jurídica do processo de impeachment no Brasil não é matéria de consenso
entre a doutrina mais abalizada. Prova disso é o ensinamento da lavra de Paulo Brossard, que
assim se manifesta sobre o tema, verbis:
A definição do impeachment vem dando margem a divergências de monta: foi tido
como instituto penal, encarado como medida política, indicado como providência
administrativa, apontado como ato disciplinar, concebido como processo misto,
quando não heteróclito; e, é claro, como instituição sui generis. As divergências
resultam, talvez, da defectiva terminologia do Direito Constitucional, mas existem [e
por isso causam desacordos terminilógicos]. (BROSSARD, 1992, p. 76).

O autor argumenta que no plano biológico, por exemplo, a linha divisória entre os
reinos vegetal e animal nem sempre é nítida. Tal afirmação serve de exemplo para qualificar o
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instituto do impeachment que, assim como outros temas, nem sempre podem ser separados em
categorias estanques, de modo que se poderia nomear "parnasianismo jurídico" (BROSSARD,
1992, p. 76).
Brossard (1992, p. 76) define, portanto, o instrumento como de feição política, assim
como no direito norte-americano. Para o autor, o processo "não se origina senão de causas
políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob considerações de ordem política e
julgado segundo critérios políticos". Tal afirmação, entretanto, não exclui a adoção de
critérios jurídicos no decorrer do processo. Pelo contrário, supõe sua utilização, como não
poderia deixar de ser.
O entendimento do autor vai além: segundo argumenta, o processo de impeachment é
de viés político mesmo quando o fato que lhe deu causa tenha clara tendência penal e possa,
ao final, culminar em condenação dessa natureza à autoridade que o praticar (BROSSARD,
1992).
Porém, importante destacar que, apesar de divergente, o entendimento do jurista Paulo
Brossard é seguido pela maioria da doutrina brasileira. Nomes como Themístocles Brandão
Cavalcanti e outros interpretam a essência do instituto como um processo político, da mesma
forma que o considera o direito norte-americano, de forma que não há qualquer feição judicial
(QUEIROZ FILHO, 2016).
Há, entretanto, quem discorde desse conceito. Para Francisco Sá Filho, o processo de
Impeachment é essencialmente misto, de forma que transita do político ao jurídico, sendo
mais voltado à face política na fase de denúncia. Pedro Lessa, por sua vez, o considera de
caráter heteróclito, sendo político por sua origem e essência, e jurídico-penal por seus efeitos
e consequências (QUEIROZ FILHO, 2016).
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citando José Frederico Marques, defende tratar-se
de instituto de natureza intermediária (entre o político e o penal) e, portanto, com natureza
mista (RICCITELLI, 2006).
Para Pontes de Miranda, citado por Riccitelli (2006), trata-se de processo
eminentemente penal. Tal entendimento encontra-se na sua obra "Comentários à Constituição
de 1967".
Ainda segundo Pontes de Miranda, trata-se de uma imperfeição o uso do termo
impeachment no sistema jurídico brasileiro, pois todos os crimes de responsabilidade
passíveis de adequação ao termo referem-se a tipos penais (QUEIROZ FILHO, 2016).

22

Noutro sentido, nomes de relevo da doutrina e jurisprudência pátrias, enxergam o
processo como de índole político-administrativa. Entendem, portanto, juristas como José
Afonso da Silva, Min. Ilmar Galvão e Min. Celso de Mello, tratar-se de processo que agrega a
feição político-administrativa (QUEIROZ FILHO, 2016).
Também nessa mesma linha é a doutrina de Bulos (2014), para quem se trata de
instituto político-administrativo. Como supedâneo, cita o HC 69.647-3, de relatoria do Min.
Celso de Mello, publicado no DJU, de 5.8.1992.
Ainda sobre o tema, cabe aqui reproduzir pequeno trecho da obra de Uadi Lammêgo
Bulos, onde o autor define o processo da seguinte maneira:
Trata-se de um processo sui generis, que não se confunde com o processo judicial,
pois deriva de fundamentos específicos, diversos daqueloutros de índole judiciaria.
Se algumas de suas fórmulas se assemelham, se ambos coincidem quanto ao
estabelecimento de um ato decisório, que condena ou absolve, o quid do processo de
impeachment está que ele se reveste de um caráter essencialmente político.
(BULOS, 2014, p. 1265).

Ainda segundo Bulos (2014, p. 1266 e 1267), algumas características do processo de
impeachment o caracterizam como de natureza político-administrativa, quais sejam: é
instaurado sob considerações políticas; é julgado segundo critérios políticos; é um ato
administrativo ao qual se deu solenidade de uma sentença; não pune delinquentes, nem intenta
atingir a pessoa física e seus bens; visa a tutela do interesse público contra o abuso do poder
oficial e não enseja dupla condenação.
Para Riccitelli (2006), merece atenção o fato de que a aplicação da pena de caráter
político (afastamento do cargo) não exclui a aplicação de outra pena pela justiça criminal
ordinária, característica que, segundo explica, ressalta sua natureza sui generis, pois, caso
contrário, tratar-se-ia de bis in idem.
Os diversos entendimentos a respeito da natureza do processo de impeachment não são
sem causa. Brossard (1992) ensina que alguns fatos contribuem para essas correntes de
pensamento, tais como: deficiências conceituais do Direito Constitucional; fatos históricos
desordenados; precedentes políticos e doutrinas estudados em momentos e países diversos;
resquícios de sua origem criminal na Inglaterra, dentre outros.
Entretanto, apesar de todos os argumentos contra, o autor é enfático ao afirmar que,
mesmo que em determinados aspectos seja possível verificar-se qualquer viés criminal ou de
qualquer outro ramo do direito, sua face política sempre prevalecerá e o colocará entre os
institutos típicos do Direito Constitucional (BROSSARD, 1992).

23

Outra questão de extrema relevância para o estudo é a desvinculação do processo de
impeachment dos processos derivados de crimes comuns. Ou seja, atualmente não há
correlação entre as infrações passíveis de impedimento do chefe do Poder Executivo e as de
natureza comum/criminal, razão pela qual se pode concluir pela sua natureza eminentemente
política (BROSSARD, 1992).
Nota-se, portanto, que não há consenso no que tange à natureza jurídica do processo
de impeachment no Brasil. Existem, sim, variadas correntes cada uma com bons argumentos
sobre o assunto. Porém, fica claro que, majoritariamente, a doutrina considera o sistema
brasileiro de índole política, assim como ocorre nos Estados Unidos, de onde a Constituição
de 1988 busca referência.

1.3.2 Hipóteses de cabimento
Diante do exposto, passa-se a estudar, a partir da definição da natureza do processo de
impeachment, as condutas legalmente previstas capazes de ensejar a abertura desse processo,
que pode culminar na destituição definitiva do Presidente da República.
A base legal do processo de impeachment no Brasil está na Constituição Federal de
1988, pois é lá que as linhas gerais do processo estão escritas. A norma, entretanto, foi bem
sucinta no que se refere ao rito de impedimento do Presidente da República. Em pouquíssimos
artigos, a Lei Maior trata do tema de maneira bem superficial, percorrendo os caminhos da
competência de processar e julgar, da linha sucessória, dos crimes de responsabilidade (que
ensejam o impedimento) e, por fim, do rito processual, senão vejamos:
O artigo 51, I da Lei Maior assim determina:
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;
[...]

Completando o processo iniciado pela Câmara dos Deputados, a Constituição outorga
a competência do processo e julgamento ao Senado Federal, nos seguintes termos:
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;
(grifei)
[...]
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Em seu artigo 85, ao tratar das responsabilidades do Presidente da República, a
Constituição lista as espécies de crimes do Chefe do Executivo passíveis de processo de
impeachment:
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.

Em seu artigo 86, a Constituição trata do procedimento a ser seguido durante o
processo de impedimento, após aceita a acusação conta o Presidente da República. Neste
artigo, encontra-se, ainda que de maneira resumida, todo o caminho a ser percorrido no
Congresso Nacional até a decisão final, conforme segue:
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.

Nota-se, portanto, que apenas pelo texto Constitucional não há lastro para todo o
trâmite do processo de impeachment, devendo tais normas serem complementadas por
legislação infraconstitucional. Além disso, cabe a cada uma das casas do Congresso Nacional
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definir pontos específicos do procedimento, no que compete ao trâmite interna corporis, por
meio de seus regimentos internos.
A legislação acima mencionada, entretanto, já está editada desde 1950, portanto
anterior à promulgação da atual Constituição, que a recepcionou parcialmente. Trata-se da Lei
nº 1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de
julgamento. A referida norma foi recepcionada pela Carta de 1988, a fim de regulamentar seu
artigo 85. Nela constam, de forma específica, todas as condutas caracterizadas como crime de
responsabilidade e, por consequência, definidoras da abertura de processo.
A denominação "crimes de responsabilidade" não é de fácil compreensão no
ordenamento jurídico pátrio. Isso ocorre devido a confusões históricas na definição desse
tema. Brossard (1992) ensina que o texto da atual Constituição traz uma imperfeição
terminológica, pois emprega o termo dez vezes no decorrer de seu texto, ora no sentido de
infrações de feição político-disciplinares, ora como crimes funcionais.
Ainda segundo o autor, a atual Carta somente repete o texto já previsto desde o
Primeiro Reinado e que não mais foi abandonado. A partir disso, o termo ingressou nas leis
republicanas e assim permanece até hoje (BROSSARD, 1992).
José Frederico Marques, citado por Brossard (1992, p. 70), assevera que a expressão
"crime de responsabilidade entrou na Constituição sem exato conceito técnico ou científico".
É que, sob o regime imperial, o termo tinha caráter penal, o que não mais ocorreu com a
República. Nas palavras do autor, a forma republicana "podara o caráter penal", que era dado
ao termo outrora.
Para Brossard (1992), tal confusão terminológica poderia ser sanada se os ditos crimes
de responsabilidade, quando tratados como ilícitos de natureza política, fossem denominados
de infrações políticas, por exemplo, para que melhor fossem compreendidos em sua essência,
o que evitaria falhas de interpretação.
A despeito do que se possa entender sobre o que seriam crimes de responsabilidade,
faz-se relevante uma observação no que se refere à sua independência, com relação aos
demais crimes. Muito já se debateu se deveria haver, sempre, um correspondente penal aos
crimes ditos de responsabilidade, ou seja, deveriam ocorrer sempre duas condenações por
cada conduta: uma penal e outra política (BROSSARD, 1992).
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Entretanto, não há que se falar em dever quando se trata desse quesito. É que não deve
haver "necessária correlação de figuras delituosas nas duas leis, que são distintas e de distinta
natureza" (BROSSARD, 1992, p. 71).
Ao tratar dos crimes de responsabilidade, Riccitelli (2006), citando Fábio Konder
Comparato, ressalta a confusão causada por alguns ao se referirem ao possível desfecho do
processo pelo termo "pena de impeachment", quando na verdade impeachment é apenas uma
medida processual, não uma pena propriamente dita.
Ainda citando Comparato, o autor define crimes de responsabilidade como sendo
"infrações político-administrativas sujeitas a julgamento por órgão do Poder Legislativo e a
penas de cassação de mandato e inelegibilidade", diversamente do que ocorre nos crimes
comuns (julgados pelo Poder Judiciário) e que independem de qualquer manifestação do
Poder Legislativo (RICCITELLI, 2006, p. 55).
Tem-se, portanto, que a atual Constituição define as bases do processo de
impeachment, sendo que a Lei nº 1.079/50 regulamenta essas regras, especificando, por
exemplo, as condutas que configuram crimes de responsabilidade. Ademais, pelo que se
estudou nas linhas anteriores, não há consenso quanto à natureza jurídica do processo de
impeachment no Brasil, mas a tendência da doutrina majoritária aponta para defini-lo como
processo de caráter político ou, no mínimo, jurídico-político, mas não criminal, como na sua
origem inglesa. Outrossim, embora com alguma inclinação a outro ramo do direito, sua
essência política sempre se sobressairá

2 IMPEACHMENT NO BRASIL REPUBLICANO
Este capítulo do trabalho foi dedicado ao estudo do processo de impeachment no
Brasil e, portanto, abordou os dois casos aqui ocorridos, ambos sob a égide da Constituição de
1988, que foram os dos ex-presidentes Collor e Dilma.

2.1 Caso Collor
O presente tópico estudou o processo de impeachment do ex-presidente Collor,
analisando-o sob os mais variados aspectos, notadamente as questões políticas, econômicas e
jurídicas. Ademais, avaliou os crimes cometidos pelo então presidente, bem como todo o
trâmite processual.
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2.1.1 Contexto político-econômico
O Brasil havia passado por um período bastante conturbado de sua história recente: a
ditadura militar, iniciada em 1964, chegava ao fim em 1985, mas, para que isso ocorresse,
importante observar alguns fatos anteriores, que foram decisivos para tal desfecho. Em
reportagem publicada no jornal O Globo, Silveira (2016) relata que em 15 de março de 1974
Ernesto Geisel tomou posse como Presidente da República e iniciou seu projeto de governo,
com base na “distensão lenta, gradual e segura” do regime militar, o que significava maior
diálogo com a oposição e a sociedade de um modo geral.
Essa postura do então presidente Geisel foi indispensável para o enfraquecimento do
regime, conforme planejado, e a partir daí deu-se início à transição do governo autoritário
para o democrático, que se consolidaria em 1985.
Nesse sentido, é o pensamento de David Maciel, abaixo transcrito:
A etapa inicial da transição da Ditadura Militar à Nova República foi demarcada
temporalmente pelo início do governo Geisel, em março de 1974, e pela edição do
Pacote de Abril, em abril de 1977. Essa etapa deu início ao processo de transição da
forma ditatorial à forma democrática do Estado burguês, sem que tivesse ocorrido a
desmontagem da institucionalidade autoritária. (MACIEL, 2004, p. 85)

Assim, com a abertura propiciada pelo governo, movimentos populares ganharam
força e a oposição passou a marcar espaço no cenário político do país. Foi nesse contexto que
o então Deputado Federal Dante de Oliveira propôs uma Emenda à Constituição, que foi
popularmente batizada com o seu nome, e que deu origem ao movimento conhecido por
"Diretas Já!".
Sobre o tema, Miranda (2014), em reportagem publicada no site da Câmara dos
Deputados, relata que a emenda em questão previa o restabelecimento de eleições diretas
para Presidente da República, mas não obteve o quórum necessário para aprovação e foi
rejeitada pelo Parlamento.
Ocorre que o povo, a partir do espaço aberto pelo governo Geisel, já estava engajado
no movimento pelo fim do regime e, mesmo com a derrota da "Emenda Dante de Oliveira",
as manifestações populares se intensificaram, o que culminou na eleição indireta, que elegeu
os civis Tancredo Neves e José Sarney, Presidente e Vice, respectivamente. O Presidente,
entretanto, jamais assumiu o mandato, pois faleceu antes da posse, tendo seu vice, José
Sarney, assumido o cargo de Presidente da República, cujo mandato vigorou de 1985 a 1989.
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Nesse período, o Presidente convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, de onde
nasceu a atual Constituição Federal (MIRANDA, 2014).
Depois de toda essa convulsão social, promulgada a nova Carta Política, eis que chega
o tão aguardado momento de eleições diretas, que há muito não aconteciam no país. É nesse
contexto que o então candidato Fernando Collor de Mello, depois de derrotar 20 candidatos
no primeiro turno, venceu Luís Inácio Lula da Silva, em segundo turno, passando a ser o
primeiro presidente eleito pelo povo, após a redemocratização do país.
Nesse sentido, merece destaque a análise de Sallum Jr. e Casarões (2011, p. 2). Nas
palavras dos autores, "parecia enfim efetivada a demanda central da campanha das Diretas Já
e do movimento pela democratização do país", que desde 1960 não elegia um Presidente pelo
voto direto. Era então chegado o momento tão aguardado pela população, o resultado da luta
popular, e a eleição do ex-presidente Collor deu essa sensação de vitória aos brasileiros.
Diante de todo o exposto, não é difícil imaginar a expectativa criada pela população
em torno do mandato iniciado naquele ano, o que talvez tenha influenciado bastante os rumos
da história, cujo notório desfecho foi o primeiro impeachment de Presidente do Brasil
República. Cumulativamente, tratava-se do afastamento do primeiro Presidente eleito pelo
povo, após a ditadura militar.
O processo de impedimento envolveu um Presidente aguerrido, que foi eleito com
promessas fortes de renovação da política, ou como ele mesmo definia: "caça aos marajás".
Teve apoio da população jovem, levando consigo a esperança de um povo que há muitos
anos não tinha a chance de escolher um Presidente da República (BARROS, "S.D").
Ademais, o Brasil ainda enfrentava as consequências da chamada "década perdida" período dos anos 1980 e seguintes, que assim ficou conhecida pela estagnação econômica e
hiperinflação vividas por toda a América Latina. Outrossim, o país ainda se recuperava das
inúmeras crises financeiras que enfrentara, seguidas de planos econômicos fracassados.
É nesse contexto que o recém-eleito Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, decide implantar o chamado "Plano Collor 1" e, com isso, confiscar os recursos da
poupança de quase todos os brasileiros, limitando os saques nas cadernetas de poupança e
contas correntes em 50 mil cruzados novos. Pelo pacote do governo, todo o restante da conta,
superiores ao valor limite, ficava bloqueado por 18 meses, devendo o saldo ser reajustado em
6% ao ano (EXAME, 2016).
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O pacote em questão, também conhecido por Plano Brasil Novo, era formado por um
conjunto de 22 Medidas Provisórias. A mais importante, entretanto, foi a de nº 168, de 15 de
março de 1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990. Tal
medida previa, além da restrição acima, limitação aos saques em 25 mil cruzados novos ou
20% dos ativos aplicados em overnight ou em conta remunerada. Igualmente, limitou em
20% os saques de fundos de curto prazo. Em suma, a ideia da regulamentação previa a
retenção de 115 bilhões de dólares no Banco Central (MARTUSCELLI, 2013).
O objetivo do pacote era conter a inflação que, à época, girava em torno de 84% ao
mês e, com isso, estabilizar as finanças do país, o que não ocorreu. Na verdade, em menos de
um ano do plano, a economia já havia encolhido 4%, em clara indicação do fracasso
econômico das medidas (FOLHA, 2005).
Diante da narrativa acima, referente ao ponto mais crítico do pacote - que foi o
confisco das poupanças com previsão de reajuste determinado em 6% ao ano -, não é difícil
de se imaginar o desespero da população que teve todas as suas economias de anos de
trabalho bloqueadas por uma medida autoritária e unilateral, tudo isso em um momento do
país em que a inflação, como já dito, girava em torno dos 84% ao mês. Na prática, o pacote
simplesmente anulava todo o poder de compra do dinheiro confiscado, deixando a população
sem qualquer reserva financeira.
O cenário naquele momento era de uma economia fracassada e sem perspectivas de
melhora. O país enfrentava recorrentes crises financeiras e os pacotes econômicos pensados e
executados pela equipe econômica do então Presidente não ajudaram a resolver o problema, o
que certamente o prejudicou bastante. Ademais, sabe-se que uma economia equilibrada é
fator decisivo para a estabilidade de um governo.
Para sustentar esse entendimento, cabe transcrever pequeno trecho da obra de Bolívar
Lamounier, citado por Sallum Jr. e Casarões, que muito bem trabalha esse tema. Segundo o
autor:
Em condições de superinflação crônica, é infelizmente muito provável que o capital
plebiscitário decorrente da escolha eleitoral se esvaia com grande rapidez e que o
presidente perca este que é seu principal recurso político: o apoio difuso do
eleitorado. Se a este fato acrescentarmos a debilidade de nossa estrutura partidária e
parlamentar, a estrutura federativa [...] com seu alto grau de fragmentação,
chegaremos seja qual for o titular da Presidência da República, à situação em que o
presidente vê erodida sua base de apoio e não dispõe, do ponto de vista legislativo e
partidário, de maioria estável e, às vezes, nem mesmo de minoria substancial que
permita, por meio de negociações, completar o que falta (LAMOUNIER, apud
SALLUM Jr. e CASARÕES, 2011, p. 12).
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Nesse sentido, diante da situação da economia brasileira - narrada nas linhas
precedentes - e com base na análise de Lamounier acima replicada, durante o mandato do expresidente Collor, sem qualquer tentativa de eximi-lo de sua responsabilidade, percebe-se que
qualquer outro presidente teria grandes dificuldades em manter-se apoiado pelo povo e pelo
Parlamento. Certamente seus pacotes econômicos mal sucedidos colaboraram para a
derrocada ainda maior da economia, mas não foi só isso. O país já vinha de sucessivas crises
financeiras e seus atos somente somaram forças a esse declínio.
Não se pode olvidar, entretanto, que junto com todo esse momento difícil que o país
enfrentava, estava a personalidade forte do ex-presidente, que em nada ajudava a manutenção
de sua, já fragilizada, base de apoio.
Esse era, portanto, o difícil momento econômico vivido pelos brasileiros na vigência
do mandato do ex-presidente Collor, período economicamente instável, com inflação alta e
recém-saído de um regime autoritário, cuja regra era o cerceamento de direitos. Todos esses
fatores, aliados ao comportamento intempestivo do ex-presidente, podem ter sido decisivos
para o enfraquecimento do seu governo e consequentemente sua retirada do poder.
Em suma, essa simbiose - da frustração dos cidadãos com um governo politicamente
fraco perante o Congresso - foi a faísca necessária para que o impeachment se consolidasse
no país naquele momento.

2.1.2 Apoio do Parlamento e apoio popular
Inicialmente, importante trazer à baila que um governo está sustentado basicamente
em dois pilares: um deles é o apoio do Parlamento e o outro é o apoio popular. No caso ora
sob análise, destaque-se que o ex-presidente Collor já não tinha nem um, nem outro.
Há, entretanto, uma ligação direta entre essas duas bases, que é o desempenho da
economia do país. Em geral, à medida que as finanças crescem, cresce também o apoio
popular e, com ele, o do Congresso. Diversamente, quando a economia vai mal, o apoio
popular cai, o que reflete o comportamento parlamentar. No caso do ex-presidente Collor,
apesar de ter sido eleito com forte apoio da população, suas medidas econômicas precipitadas
foram a gota d`água para a queda de sua popularidade, o que, somadas a uma fraca relação
com o Congresso, o deixaram sem qualquer sustentação.
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Ademais, o crescente envolvimento de seu governo em denúncias de corrupção teve
papel decisivo na perda do prestígio popular que ainda restava e o ex-presidente ficou sem
qualquer condição política de comandar o país (SALLUM Jr. e CASARÕES, 2011).
Nessa linha, reportagem de Bretas (2016), veiculada na revista EXAME, mostra que,
no seu período crítico, a popularidade de Collor estava em 9% entre os que achavam o
governo ótimo ou bom e 68% dentre os que o definiam como ruim ou péssimo.
Essa situação enfrentada pelo então Presidente foi a consequência de vários fatores,
como já mencionado. Mas esse caminho começou ainda nas eleições, mais especificamente na
escolha do partido para a disputa eleitoral.
Segundo o professor e Cientista Político da FGV/EBAPE, Carlos Pereira, em
entrevista publicada por Bretas (2016), na revista EXAME, o ex-presidente Fernando Collor
foi eleito pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN) que foi criado por ele mesmo
somente para a disputa eleitoral. Logo, tratava-se de partido minoritário no Parlamento, o que
teve vital consequência para sua queda. Nas palavras do professor: "quando surgiram os
primeiros sinais de um comportamento ilícito, ele ficou completamente isolado".
Prova disso é que o processo foi admitido pela Câmara dos Deputados, no dia 29 de
setembro de 1992, por quase 88% dos votos dos Deputados presentes. Ou seja, dos 480
deputados na sessão, 441 votaram a favor do processo (MEMÓRIA GLOBO, "S.D")
Somem-se a isso as manifestações populares que ocorreram contra o seu governo,
notadamente a maior delas, que ficou conhecida como "domingo negro" - ocorrida em 16 de
agosto de 1992. O protesto foi uma resposta à convocação do então Presidente para que os
brasileiros fossem às ruas, em sua defesa, vestindo-se de verde e amarelo. Ocorre que os
manifestantes saíram, sim, às ruas, mas vestidos de preto e a manifestação foi contrária ao
governo (BRETAS, 2016).
Naquele momento, se ainda restavam dúvidas de seu afastamento, aquele foi o ponto
decisivo e em pouco mais de um mês após a manifestação, o Presidente foi afastado do cargo
pelo Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados.
A situação de seu governo era realmente crítica, tanto que, segundo reportagem do
jornal O Globo, após ser afastado por esmagadora maioria e com apenas 932 dias de governo,
o ex-presidente deixou o Palácio do Planalto pela porta dos fundos. No mesmo momento, o
povo comemorava pelas ruas do país. Em São Paulo, a população lotava o Vale do
Anhangabaú bradando o slogan: Fora Collor! (O GLOBO, 2013).
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Resta claro, portanto, que a popularidade do ex-presidente atingiu níveis muito baixos
no final do seu mandato, tanto é que seu próprio partido encampou a tese do impeachment e
votou majoritariamente a favor. Dos 28 Deputados do partido, 18 votaram pela continuidade
do processo (ROSSI, 2016).
A opção de seu próprio partido (PRN) por votar a favor do processo era uma clara
indicação de seu isolamento político. Ademais, não houve qualquer manifestação popular a
favor do ex-presidente, muito menos contagem de votos antecipados pelos veículos de
comunicação. A condenação era tida como certa, pois não havia mais apoio de nenhuma
classe: nem política, nem popular e nem familiar. Ora, "se nem a família estava unida, era
inevitável que se chegasse ao dia da votação com a absoluta certeza de que Collor seria
condenado"(ROSSI, 2016).
Importante transcrever, por oportuno, o pensamento de Thomas Skidmore, citado por
Sallum Jr. e Casarões, sobre os motivos pelos quais levaram o ex-presidente Collor ao
impeachment. Segundo afirma:
Não obstante a influência de fatores ambientais e institucionais, não teria havido
impeachment se não fosse pelos atributos pessoais de Fernando Collor de Mello.
Quaisquer que fossem os defeitos estruturais do sistema político, os políticos
convencionais que constituíam o Congresso provavelmente não teriam votado a
favor do afastamento do presidente. Foram obrigados a agir por um comportamento
presidencial que só pode ser definido como politicamente suicida (SKIDMORE,
apud SALLUM Jr. e CASARÕES, 2011, p. 4-5).

Faz-se relevante essa colocação da lavra de Skidmore para que se tenha uma
percepção mais clara da forma como se processa o impeachment. Com essas afirmações, fica
evidente a natureza política do processo, notadamente quando o autor fala de atributos
pessoais do ex-presidente, em especial quando se refere ao seu comportamento politicamente
suicida.
Os autores, ainda citando Thomas Skidmore, reproduzem outro trecho de sua obra,
que corrobora o pensamento aqui desenhado. Para Skidmore:
O maior problema de Collor era sua maneira de ser. Sua boa aparência e queda por
esportes arriscados o haviam tornado o político brasileiro mais telegênico em muitas
décadas. [...] No entanto, a boa aparência não conseguia esconder uma atitude
arrogante, própria de uma fase anterior da política brasileira. [...] Estava habituado a
fazer poucas concessões ao lidar com outros políticos. Parecia a encarnação do
“coronel” da política nordestina, acostumado a mandar (SKIDMORE, apud
SALLUM Jr. e CASARÕES, 2011, p. 7).

Dos trechos acima reproduzidos, pode-se afirmar que um dos maiores problemas do
governo do então Presidente, senão o maior, era seu estilo arrogante de lidar com com a classe
política, um pecado mortal no meio.
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Seu estilo era diferente do seu antecessor, José Sarney, que tinha perfil conciliador
com a classe política e com a população em geral. Seu modo de governar era belicoso e
intransigente. Ademais, era incapaz de entender que em uma democracia, notadamente uma
democracia ainda em formação - como era do caso da brasileira -, não bastava a aceitação
popular pelo voto, mas mais do que isso, era preciso que houvesse negociação entre todos os
atores no cenário político, o que não ocorreu no seu mandato (SALLUM Jr. e CASARÕES,
2011).
Ainda sobre o tema, Martuscelli (2013) explica que a reduzida base de apoio, seu
enfraquecimento político e consequente isolamento foram a consequência de uma série de
fatores, dentre as quais pode-se citar: a baixa influência política nacional do seu partido PRN; a implementação de dois pacotes econômicos fracassados, via medidas provisórias, que
se mostraram incapazes de conter a hiperinflação, desemprego, recessão econômica e arrocho
salarial; a política agressiva de abertura comercial implantada pelo governo, o que gerou a
quebra de várias empresas e a ocorrência de demissões em massa; a perseguição do governo
federal ao funcionalismo público, dentre outros. Diante desse quadro, pode-se concluir que
esses acontecimentos podem ter sido decisivos para seu naufrágio político. Some-se a isso as
inúmeras denúncias de corrupção envolvendo os membros da cúpula de seu governo,
inclusive o próprio Presidente da República.
Esse foi, portanto, o terreno fértil onde foi plantada a semente do impeachment, o
primeiro de nossa república e o paradigma para a comparação com o segundo, o da expresidente Dilma, que também será objeto do presente trabalho. Passa-se, doravante à analise
da acusação por crime de responsabilidade do ex-presidente Collor.

2.1.3 Crime de responsabilidade cometido pelo então Presidente Collor
Para que um processo de impeachment se concretize, faz-se necessário o cometimento
de um ou mais crimes previstos no art. 85 da Constituição Federal de 1988, com sua
regulamentação dada pela Lei nº 1.079/50, e isso ficou claro quando do impeachment do então
Presidente Fernando Collor de Mello. Pelo menos foi o que ficou evidente para a grande
maioria dos brasileiros.
Nessa linha, o Sociólogo Wagner Iglecias, professor da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH) da USP, ouvido por Bretas (2016), em reportagem publicada pela
revista EXAME, explica que, no processo do ex-presidente, não restaram dúvidas a respeito
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do cometimento do crime. Para ele, “naquela época, as pessoas tinham certeza de que Collor
tinha cometido um crime de responsabilidade”. Sua acusação foi a de ter recebido dinheiro
ilícito oriundo de financiamentos coordenados por Paulo César Farias, seu ex-tesoureiro de
campanha.
Prova disso é que na sessão de julgamento do processo, o então líder do PMDB na
Câmara, Genebaldo Correia, afirmou que “o senhor PC Farias anunciava a quem quisesse
ouvir que, das propinas arrecadadas, 30% se destinavam a ele próprio e 70% ao presidente da
República” (BRETAS, 2016).
Foi nesse ambiente político que o processo de impedimento do ex Presidente Fernando
Collor aconteceu. As investigações se iniciaram a partir de reportagem da revista Veja, onde o
irmão do ex-presidente, Pedro Collor, fez denúncias ao seu governo. À revista, Pedro Collor
afirmou haver uma rede de corrupção no governo do então Presidente, chefiada pelo seu extesoureiro de campanha, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias (LIMA, 2005).
A partir disso, instaurou-se no Congresso uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito - CPMI, criada para apurar as irregularidades contidas na denúncia do Sr. Pedro
Collor de Mello sobre o chamado "esquema PC Farias".
O resultado das investigações foi muito ruim para o ex-presidente, pois a CPMI
descobriu uma série de irregularidades em seu governo. Dentre elas, ficou evidente que suas
contas pessoais e as de sua família eras pagas por PC Farias, por meio de empresas e por
correntistas laranjas (LIMA, 2005).
Em sua defesa, Collor argumentou que, na verdade, suas contas eram pagas com
sobras de recursos de campanha, cuja origem advinha de um empréstimo, tomado para custear
a disputa política. Segundo defendeu, o objetivo disso tudo era não se comprometer com as
instituições financeiras do Brasil, pois poderia vir a presidi-lo. Essa estrutura montada em sua
defesa ficou conhecida como "Operação Uruguai" (LIMA, 2005).
Essa tese levantada pela defesa caiu por terra durante as investigações da CPMI, pois
os depoimentos prestados à Comissão e extratos bancários por ela analisados evidenciaram
que a compra de um carro (Fiat Elba) tinha sido adquirido com recursos de contas correntes
fictícias (LIMA, 2005).
Enfim, o fato é que as linhas levantadas pela defesa do ex-presidente não convenceram
a CPMI que, em seu relatório, dentre outras conclusões, afirmou na página 366 que "o nexo
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entre o esquema PC e o Sr. Presidente da República surge preciso e mantém-se integro"
(Relatório CPMI, Rel. Sen. Amir Lando).
Em outro trecho do relatório (p. 369), é possível extrair-se a afirmação a seguir, que
corrobora o entendimento já alinhavado nas linhas anteriores. Nesse ponto, assevera o
Relator:
“... ficou evidente que o Sr. Presidente da República, de forma permanente e ao
longo de mais de dois anos de mandato, recebeu vantagens econômicas indevidas,
quer sob a forma de depósitos bancários feitos nas contas de sua secretária, Sra. Ana
Acioli, da sua esposa e da respectiva secretária, Sra. Maria Isabel Teixeira, da sua
ex-mulher, da sua mãe e da sua irmã, quer sob a forma de recursos financeiros para
aquisição de bens, tais como o veiculo Fiat Elba, ou, finalmente, sob a modalidade
de benfeitorias, melhorias e acessões diretamente realizadas no imóvel de sua
propriedade..." (Relatório CPMI, p. 369, Rel. Sen. Amir Lando).

Ainda com relação à corrupção no governo Collor, Martuscelli (2013) cita estudo do
jornal Folha de S. Paulo, em matéria divulgada no dia 15 de março 1992. De acordo com o
autor, o jornal expõe a instauração de mais 200 inquéritos pela Procuradoria-Geral da
República contra membros da equipe de governo do ex-presidente, com acusações variando
entre tráfico de influência, superfaturamento de compras e assinatura de contratos sem
licitação. Dentre essas pessoas, estava Rosane Collor, esposa do então Presidente da
República, acusada de comprar cestas básicas superfaturadas, o que terminou por afastá-la da
direção da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Também sofreram acusações os exministros Antonio Rogério Magri, acusado de receber suborno de empreiteiras para viabilizar
verbas do FGTS para obras públicas e Alceni Guerra, acusado de autorizar a realização de
compras superfaturadas de bicicletas e equipamentos hospitalares.
Diante dos fatos acima narrados, ainda que não se deva falar em unanimidade, o
processo de impedimento do ex-presidente Collor passou longe de ser polêmico, pelo menos
do ponto de vista político. O Parlamento estava convicto de que os crimes existiram e que,
portanto, deveria haver a punição. Prova disso é o fato de seu próprio partido ter sido a favor
de sua queda. Ademais, a população em geral já andava descontente com o governo, tendo em
vista as medidas impulares de retenção de ativos financeiros.
Diferente disso, porém, foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff, onde houve acentuada divisão de pensamentos e de argumentos, conforme será
trabalhado no momento oportuno.
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2.1.4 Rito do processo
A proposta do presente subtítulo foi analisar todo o trâmite do processo, na Câmara e
no Senado, com o objetivo de verificar as nuances em cada uma das Casas, para fins de um
estudo mais detalhado das características de cada uma delas.

2.1.4.1 Oferecimento da denúncia e autorização pela Câmara dos
Deputados
Antes de adentrar o trâmite processual propriamente dito, importante esclarecer que o
ex-presidente Collor não foi processado e julgado por paladinos da moralidade. Muito pelo
contrário, o que ocorreu foi uma série de fatores que o levaram ao impeachment. Se por um
lado é certo que houve corrupção em seu governo; por outro, não menos certo é que poucos
foram os membros daquele Congresso com autoridade moral para julgá-lo. Mas não se trata
disso: na política, muitos são os acontecimentos capazes de determinar a inclinação do
Parlamentar para um ou outro lado e naquele ano tudo levava ao impedimento do expresidente.
Nessa linha, apesar das várias acusações sofridas por membros de seu governo,
envolvidos em sucessivos casos de corrupção, esta não foi a causa maior de seu impeachment.
A corrupção foi, e será por muito tempo ainda, uma prática - apesar de odiosa - enraizada na
vida cotidiana do Estado. Porém, sua simples existência (por pior que possa parecer) não é
capaz de derrubar um governo. Segundo ensina Weyland, citado por Martuscelli (2013), a
existência de corrupção não é fator determinante para a queda de nenhum político, esta é
apenas um fator que, aliado a outros, pode ser capaz de derrubar um homem público. No caso
do ex-presidente Collor, houve uma soma de acontecimentos que, juntos, foram suficientes
para sua queda, tais como: recessão econômica, inexistência de uma base política forte, o
ataque aos centros de poder, dentre outros. Desse modo, quando se tem uma conjuntura
político-econômica caótica, como foi o caso de Collor, a corrupção fica mais evidente, o que
torna a opinião pública menos tolerante e, consequentemente, fragiliza o governo.
Após essa breve digressão, passa-se ao trâmite processual do impeachment na Câmara
dos Deputados, o que ocorreu a partir das conclusões da CPMI, instaurada para apurar
denúncias de corrupção no governo do então Presidente.
Nesse sentido, após o término das investigações, findo o trabalho da CPMI, o relatório
com as conclusões foi a base para o pedido de impeachment junto à Mesa da Câmara dos
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Deputados, que ocorreu em 1º de setembro de 1992. Recebida a denúncia, o então Presidente
da Casa, Ibsen Pinheiro, no mesmo dia exarou despacho admitindo seu prosseguimento
(CARVALHO, 2015).
No dia seguinte ao seu recebimento (dia 2), a denúncia foi lida em plenário e o
Presidente ordenou a constituição da Comissão Especial com o objetivo de proferir o parecer
pela admissibilidade, ou não, do processo, o que ocorreu no dia 3 de setembro daquele ano,
por aclamação (CARVALHO, 2015).
Em 24 de setembro, menos de um mês depois de formada a Comissão, foi votado o
parecer do relator, Deputado Nelson Jobim, que acolhia a denúncia e admitia a
processabilidade da acusação. O relatório foi aprovado por ampla maioria de 32 votos a favor,
1 contra e 15 ausências (CARVALHO, 2015).
Levado ao Plenário da Câmara, o relatório foi discutido nos dias 28 e 29 de setembro,
sendo aprovado ainda no dia 29 por 441 votos favoráveis, 38 contrários e 1 abstenção.
Registre-se a ausência de 23 parlamentares (CARVALHO, 2015).
Estava encerrada, portanto, a fase de competência da Câmara dos Deputados, que
consiste em admitir a denúncia, formar a comissão, votar seu relatório e levá-lo a um novo
debate no Plenário da Casa, onde ocorre sua discussão e votação final. A partir daí, a
competência de processar e julgar o chefe do Executivo passa a ser do Senado Federal.
Cabe aqui uma importante observação a respeito daquele trâmite na Câmara.
Analisando-se a linha do tempo do processo, percebe-se uma celeridade fora do comum em se
tratando do Parlamento brasileiro. A denúncia foi formalizada em 1º de setembro de 1992 e
em 29 de setembro, ou seja, menos de um mês após a denúncia, o processo já havia percorrido
todas as fases, inclusive com a votação em plenário do relatório da Comissão Especial.
Ademais, importante ressaltar que a origem do processo se deu em virtude de uma
CPMI, instaurada após a publicação de reportagem da revista Veja, o que evidencia
claramente a falta de apoio do Presidente da República ante o Parlamento, pois um governo
forte facilmente impediria a formação da comissão, como ocorreu em várias ocasiões após
1992, notadamente nos governos Fernando Henrique e Lula.
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2.1.4.2 Processo e julgamento pelo Senado Federal
No dia 30 de setembro de 1992, um dia após a votação do relatório pela Câmara dos
Deputados, o processo chegou ao Senado Federal e, imediatamente, foi recebido pelo então
presidente, o Senador Mauro Benevides, que em 1º de outubro instaurou o processo contra o
Presidente Fernando Collor. Já no dia 2 de outubro, a decisão da Câmara foi lida no Plenário
do Senado Federal, quando também foi eleita a Comissão Especial, composta com 21
membros e presidida pelo Senador Élcio Alvares, tendo como relator o Senador Antônio
Mariz. No mesmo dia, o Presidente da República foi afastado do cargo temporariamente por
até 180 dias (CARVALHO, 2015).
A Comissão Especial passou, então, a analisar o processo em duas etapas: primeiro
deliberou sobre a admissibilidade da acusação e, ao confirmá-la, concedeu prazo de 20 dias
para defesa do Presidente afastado. A partir dai, iniciou-se a segunda fase, a de instrução do
processo (CARVALHO, 2015).
No dia 27 de outubro daquele ano, o relator do processo apresentou seu parecer, que
foi aprovado. Em 29 de dezembro, iniciou-se o julgamento no Plenário do Senado Federal,
estando à frente da sessão o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sidney
Sanches. Ressalte-se que, antes do término do julgamento, o Presidente afastado, Fernando
Collor, apresentou carta de renúncia, que foi lida por seu advogado. A intenção naquele
momento era que o processo perdesse o objeto e, consequentemente, não houvesse a perda de
direitos políticos, o que não surtiu efeito, pois o julgamento prosseguiu e no dia seguinte, 30
de dezembro de 1992, o Senado Federal proferiu a sentença, com quórum de 76 votos a favor
e 3 contrários, condenando o agora ex-presidente à perda do mandato e à inelegibilidade por 8
anos, o que se materializou por meio da Resolução nº 101/1992, do Senado Federal
(CARVALHO, 2015).
Ante o acima exposto, é de nítida percepção que o então Presidente Collor também
não tinha apoio do Senado Federal. Não houve qualquer entrave no trâmite do processo, que
passou por todas as fases em tempo recorde para um caso dessa envergadura. Outrossim,
ressalte-se que não havia uma base aliada capaz de, pelo menos, atrasar as fases processuais e
com isso dar mais tempo ao acusado para sua defesa. Tamanho era o desgaste do expresidente que ninguém atreveu-se a ajudá-lo nesse momento difícil de de sua vida pública. E,
com isso, em menos de 3 meses da chegada do processo ao Senado, o agora ex-presidente
estava definitivamente condenado e afastado do poder com o voto da quase totalidade dos
Senadores.
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2.1.4.3 Judicialização do processo
Pela importância do tema, merece destaque a ementa abaixo, editada a partir do
Mandado de Segurança nº 21.564-DF, impetrado pelo então Presidente da República
Fernando Collor, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, por ocasião da abertura do
processo de impeachment por ele sofrido. A questão central da ação foi referente a questões
de ordem respondidas pelo Presidente da Câmara, formuladas em torno da matéria e que
definiu algumas regras de tramitação do processo.
A defesa do ex-presidente questionou os seguintes pontos da decisão do então
Presidente da Câmara: a) é competência da Câmara dos Deputados admitir ou não acusação
contra o Presidente da República, dando, em caso positivo, conhecimento ao Senado Federal,
para fins de processo e julgamento; b) os dispositivos da Lei no 1.079, de 1950, são
aplicáveis, com exceção dos que traduzem atos típicos do processo, uma vez que a instrução e
o julgamento passaram à competência privativa do Senado Federal; c) proferido o parecer
pela comissão especial, no prazo de sete sessões, a matéria irá ao exame do plenário em
votação única pelo processo ostensivo nominal, considerando-se admitida a acusação, se
nesse sentido se manifestarem 2/3 dos Membros da Casa. Sendo a decisão sobre a
admissibilidade ou não da denúncia o ato que autoriza a instauração ou não do processo, a
regência é de ordem legal e não regimental, por efeito da aplicação do art. 85, parágrafo
único, da Constituição Federal; d) considera inaplicável o art. 188 do Regimento Interno,
inclusive porque conflitante com o art. 218 do mesmo regimento; Lei 1.079, de 1950; art. 23
combinado com o art. 184, caput e 187, parágrafo 1º, inciso VI do Regimento Interno. Em
consequência disso, foi dado o prazo de 5 sessões para a defesa do ex-presidente.
Abaixo, a ementa do Decisum:
CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT. PROCESSO E JULGAMENTO:
SENADO FEDERAL. ACUSAÇÃO: ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS
DEPUTADOS. DEFESA. PROVAS: INSTÂNCIA ONDE DEVEM SER
REQUERIDAS. VOTO SECRETO E VOTO EM ABERTO. RECEPÇÃO PELA
CF/88 DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI Nº 1.079/50. REVOGAÇÃO
DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE PELA EC 4/61. REPRISTINAÇÃO
EXPRESSA PELA EC Nº 6/63. CF, ART. 5º, LV; ART. 51, I; ART. 52, I; ART. 86,
CAPUT, § 1º, II, § 2º; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 1961; EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 1963. LEI Nº 1.079/50, ART. 14, ART. 23.
I — IMPEACHMENT DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: COMPETE AO
SENADO FEDERAL PROCESSAR E JULGAR O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 52, I; ART.
86, § 1º, II), DEPOIS DE AUTORIZADA, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
POR DOIS TERÇOS DE SEUS MEMBROS, A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
(CF, ART. 51, I), OU ADMITIDA A ACUSAÇÃO (CF, ART. 86). É DIZER: O
IMPEACHMENT DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SERÁ PROCESSADO E
JULGADO PELO SENADO. O SENADO E NÃO MAIS A CÂMARA DOS
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DEPUTADOS FORMULARÁ A ACUSAÇÃO (JUÍZO DE PRONÚNCIA) E
PROFERIRÁ O JULGAMENTO (CF, ART. 51, I; ART. 52, I; ART. 86, § 1º, II, §
2º).
II — NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS,
DIANTE DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (CF, ART.
86, CAPUT), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENÚNCIA OFERECIDA
NA FORMA DO ART. 14 DA LEI Nº 1.079/50.
III — NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, A
CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER
CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE
DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO,
OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A
ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO, NO SENADO. NESTE, É QUE A DENÚNCIA SERÁ RECEBIDA,
OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO
POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARÁ SE A ACUSAÇÃO É
CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS
PLAUSÍVEIS, OU SE A NOTÍCIA DO FATO REPROVÁVEL TEM RAZOÁVEL
PROCEDÊNCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE
QUIZÍLIAS OU DESAVENÇAS POLÍTICAS. POR ISSO, SERÁ NA ESFERA
INSTITUCIONAL DO SENADO, QUE PROCESSA E JULGA O PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE, QUE ESTE
PODERÁ PROMOVER AS INDAGAÇÕES PROBATÓRIAS ADMISSÍVEIS.
IV — RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI
1.079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ART. 184), OU VOTAÇÃO EM ABERTO (RI/CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ART. 187, § 1º, VI).
V — ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC Nº 4, DE 1961, QUE
INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5º, COMO
FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO É QUE A EC Nº 6, DE 1963, QUE
REVOGOU A EC Nº 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA
PRESIDENCIAL INSTITUÍDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU
ART. 61 (EC Nº 6/63, ART. 1º). É DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO
CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE
GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA.
VI — MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM
DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

Pela ementa transcrita, nota-se que o ex-presidente Collor não logrou grande êxito em
sua empreitada. Muito pelo contrário, os ministros concederam a ordem em maior ou menor
extensão, mas restou vencedor somente uma das questões pleiteadas, que foi a relativa ao
prazo de defesa. No acórdão, ficou decidido que o ex-presidente teria o interregno de 10
sessões para apresentar sua defesa e não mais 5 sessões, como definido pela Câmara.
Assim, todos os demais questionamentos da defesa não foram aceitos e o que
prevaleceu foi a decisão do então Presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, por ocasião de
respostas em questões de ordem, conforme já tratado.
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Portanto, não prosperaram os seguintes pleitos: 1) referente à forma de votação
determinada pela Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, entendeu
que o processo deveria ser nominal e, por consequência, com votação aberta, nos termos do
art. 23 da Lei n 1.079/50; 2) referente à competência da Câmara dos Deputados para iniciar o
processo, decidiu o Tribunal que esta é a Casa competente para tal, nos termos do que
determina a Constituição Federal; 3) quanto à revogação da Lei nº 1.079/50 pela Emenda nº 4,
à Constituição de 1946, entendeu o STF que a Emenda nº 6, à mesma Constituição,
repristinou a norma e, portanto, está em pleno vigor.
Com isso, fica demonstrada a força da decisão da Câmara, que definiu os passos do
processo de impeachment naquela Casa. O Supremo Tribunal Federal pouco interveio nas
regras já estabelecidas, o que se considera salutar, tendo em vista a necessidade de respeito
aos limites da atuação dos poderes.
Corroborando esse entendimento, importante reproduzir trecho do voto do Ministro
Ilmar Galvão, que denota o grande respeito do Tribunal às decisões dos demais poderes.
Assim se manifestou o Ministro:
O Supremo Tribunal Federal já afirmou sua competência para conhecer de lesões a
direito, partidos do Poder Legislativo, por qualquer de suas Casas, não apenas em
função de ofensa direta à Constituição, mas também à lei e a seus próprios
regimentos. Tal aconteceu, entre outras oportunidades, por ocasião do julgamento do
MS no 20.941 e, ainda, recentemente, quando da apreciação do pedido de liminar
reduzido neste mandado de segurança.
O que é defeso ao Poder Judiciário — nunca é demais repetir — não apenas no que
concerne ao Poder Legislativo, mas, de igual modo, na esfera dos demais Poderes, é
imiscuir-se nas questões de mérito, de conveniência, de oportunidade, de fundo,
sobre as quais tenham eles competência para pronunciar-se, acerca das quais tenham
plena autonomia de ação (MS nº 21.564-DF, voto do Min. Ilmar Galvão).

Nas palavras do eminente Ministro, não cabe ao Poder Judiciário adentrar as questões
de mérito das decisões proferidas pelos demais poderes. Os critérios de conveniência e
oportunidade são intramuros e não cabe a qualquer autoridade exterior tratá-los. Ao Poder
Judiciário, fica restrita a questão da legalidade das decisões, pois a ninguém está facultado
violar qualquer norma jurídica e foi somente sobre este ponto que o STF se debruçou, no caso
do ex-presidente Collor.

2.2 Caso Dilma
O presente tópico estudou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma,
analisando-o sob os mais variados aspectos, notadamente as questões políticas, econômicas e
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jurídicas. Ademais, avaliou os crimes cometidos pela então presidente, bem como todo o
trâmite processual.

2.2.1 Contexto político-econômico
O Brasil há quase quatorze anos experimentava um governo ideologicamente de
esquerda, iniciado em 2003 com a eleição do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Antes
disso, o país havia passado por governos considerados de direita, notadamente os oito anos
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os brasileiros, portanto, viviam por um
momento único na sua história recente, um partido que homenageava o trabalhador no seu
próprio nome chegava ao poder, o que foi motivo de esperança para grande parte da
população.
Naquele momento, o povo via no Partido dos Trabalhadores a esperança de uma
geração, que há muito desacreditava na política. Os últimos anos, os do governo FHC,
haviam sido de estabilização da economia, o que certamente causou transtornos à população,
que já vinha sofrendo há muitos anos com políticas de arrocho de todas as formas.
É nesse contexto que o ex-presidente Lula assumiu o poder e passou, a partir daí, a
fomentar programas sociais de distribuição de renda, muitos já iniciados no mandato de FHC,
mas que foram por ele expandidos. Em suma, os dois mandatos do ex-presidente Lula foram
considerados satisfatórios para a maioria dos brasileiros, o que certamente influenciou na
eleição de sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff.
Nesse contexto, a maioria do que apoiava o governo de Lula passou a apoiar, também,
o governo de Dilma, que no seu primeiro mandato teve índices de popularidade muito altos,
boa parte disso ainda herdado das políticas de seu antecessor.
Nesse sentido, reportagem veiculada pela jornalista Campanerut (2013), publicada em
19.3.2013 no site uol notícias, mostra que o índice pessoal da ex-presidente era de 79%,
dentre os que a aprovavam. Quanto ao seu governo, o índice de aprovação era de 63%. Ainda
segundo a reportagem, sua popularidade superava as de seus dois antecessores (Lula e FHC)
no mesmo período pesquisado, ou seja, no início do terceiro ano do primeiro mandato. Nesse
mesmo período, os ex-presidentes tinham aprovação de 39% e 56%, respectivamente.
Essa realidade, entretanto, não permaneceu. Pouco tempo depois, após as grandes
manifestações de 2013, reportagem do jornalista Mendonça (2013), do grupo Folha,
publicada em 29.6.2013, demonstrou que a popularidade da então Presidente havia caído 27
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pontos percentuais. Segundo a pesquisa, elaborada pelo instituto Datafolha, apenas 30% dos
entrevistados consideravam sua gestão ótima/boa. Ainda segundo a publicação, a queda
vertiginosa de sua popularidade foi a maior, entre uma pesquisa e outra, desde o governo
Collor, quando da implementação de seu plano que confiscou a poupança dos brasileiros. Na
ocasião, o ex-presidente Collor perdeu 35 pontos percentuais em 3 meses. Essa aprovação, de
apenas de 30% dos brasileiros, coincide, dentro da margem de erro, com o percentual do expresidente Lula, no auge do escândalo do mensalão, que chegou a apenas 28%.
Para uma melhor visualização do acima exposto, segue gráfico elucidativo, elaborado
pelo grupo Folha, a partir de reportagem feita pelo instituto Datafolha, com 4.717
entrevistados, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos:
Figura 1: Popularidade da ex-presidente Dilma entre março de 2011 e junho de 2013.

Fonte: Folha.com/Datafolha

A partir do gráfico, pode-se compreender de forma mais nítida como se deu a
impopularidade do governo Dilma, que teve seu menor índice nos dias 27 e 28 de junho de
2013, data da última pesquisa da compilação acima, onde o nível de ruim/péssimo atingiu
25%.
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Nota-se, portanto, que a aprovação de seu governo, a partir das manifestações, foi
ladeira abaixo, isso a pouco mais de um ano das eleições gerais, previstas para outubro de
2014. Nesse contexto, a então Presidente chegou ao pleito com grande rejeição. Segundo
pesquisa CNI/Ibope, divulgada no site da Revista Carta Capital (2014), publicada no dia
27.3.2014, sua rejeição atingiu 27%, dentre os que consideravam seu governo ruim/péssimo.
Entre os que avaliaram como ótimo/bom, o índice foi de 36%.
Entretanto, mesmo com a baixa popularidade, a então Presidente conseguiu a
reeleição, vencendo em segundo turno - com pequena margem - o adversário do PSDB,
Aécio Neves. Sua reeleição, contudo, foi marcada por informações distorcidas a respeito da
situação econômico-financeira do país, que só vieram à tona após o início do novo mandato.
Com o inicio da nova legislatura, o governo começou a implementar as medidas
impopulares necessárias ao ajuste econômico/financeiro do país. Entretanto, o povo não
esperava tais atitudes, pois foi o oposto do que a então candidata alardeou na campanha. Essa
divergência, entre as propostas e a realidade pós-eleições, ficou conhecido por "estelionato
eleitoral" e foi o ponto crucial para sua queda.
Como exemplos dos pacotes implementados pelo governo estão, dentre outros: a
elevação das alíquotas sobre combustíveis (gasolina e óleo diesel), operações financeiras e
importações. Ademais, vetou a correção da tabela do Imposto de Renda, aprovada pelo
Congresso, que previa reajuste de 6,5%, além de alterar regras trabalhistas, notadamente as
relacionadas a pensões, seguro desemprego e licença para tratamento de saúde.
Essas e outras medidas, somadas ao agravamento da crise econômica e o consequente
aumento do desemprego, levaram a ex-presidente a uma acentuada queda de popularidade, o
que culminou em uma crise política grave. Nesse contexto, essa conjuntura políticoeconômica prejudicada, combinada com o seu temperamento intempestivo, forjou o cenário
ideal para sua queda.
Corroborando esse pensamento, importante trazer à baila dados divulgados por
Camargo (2015), publicados no site Terra no dia 15.12.2015, a partir de pesquisa CNI/Ibope,
que comprova a impopularidade do governo da Petista, cuja aprovação havia caído para um
dígito, sendo de apenas 9%, tudo isso na iminência da abertura do seu processo de
impeachment pela Câmara dos Deputados. Ainda segundo a pesquisa, a rejeição da expresidente, entre os que avaliavam o governo como ruim/péssimo, chegou a 70%
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Em meio a esse total caos institucional, o então Presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, no dia 2.12.2015, decidiu acolher um dos pedidos de impeachment já
protocolados naquela Casa e, a partir daí, iniciava-se o trâmite processual que culminaria no
impedimento da então Presidente.
Esta era, portanto, a conjuntura político-econômica do Brasil no período de governo
da ex-presidente Dilma, mais especificamente a partir do terceiro ano de seu mandato,
quando sua rejeição passou a crescer de forma sensível, principalmente a partir das
manifestações de 2013. Diante da situação em que se encontrava e na iminência de novas
eleições, a então Presidente não teve alternativas senão assentar sua campanha em uma base
mentirosa, idealizada apenas para lhe garantir a reeleição, o que hoje se percebe que não foi a
melhor alternativa, pois este foi um dos principais fatores que fortaleceram o impeachment,
que ganhou cada vez mais o apoio popular.

2.2.2 Apoio do Parlamento e apoio popular
Conforme já trabalhado em linhas precedentes, entende-se que um governo tem como
suporte dois pilares principais, que são: o apoio do povo e do Parlamento. Sabe-se, também,
que a manutenção dessa base está intimamente vinculada ao desempenho da economia do
país. Exemplos têm aos montes de governos afundados em corrupção, mas com forte apoio do
Congresso. Um caso emblemático foi o do mensalão, ocorrido no governo do ex-presidente
Lula, em que foi descoberto um esquema gravíssimo enraizado no Parlamento, onde se
trocava apoio parlamentar por dinheiro (propina). Tal ocorrência, no entanto, não foi
suficiente para a queda do ex-presidente, embora tenha sido um dos maiores casos de
corrupção já descobertos no Brasil. Perante o povo, sua aprovação caiu bastante, mas como a
base de apoio entre os parlamentares permaneceu firme, o governo conseguiu sobreviver à
crise desencadeada. Uma das explicações para o ocorrido foi o forte desempenho da economia
do período.
Nesse sentido, importante citar reportagem divulgada por Pereira (2005), publicada
pelo site Uol notícias, no dia 26.12.2005, que afirma ter sido o desempenho da economia a
tábua de salvação do governo Lula naquele ano. Ainda segundo a reportagem, “a
administração petista teve uma inestimável ajuda dos números: as exportações bateram
recordes, o real valorizou-se, a inflação ficou sob controle e o governo conseguiu captar
dinheiro no exterior, com emissão de títulos”.
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Não restam dúvidas, portanto, de que a economia é fator determinante na estabilidade
de um governo. Claro que o ano de 2005, auge do mensalão, não foi o de melhor desempenho
da economia do Brasil, mas foi sim um ano de bons resultados, o que de certa forma acalmou
a população. Pode-se dizer que há uma espécie de “tolerância” do povo com relação à
corrupção, desde que a situação econômico-financeira do país esteja equilibrada. Isso não
quer dizer que não exista indignação e repulsa com relação ao mau uso do dinheiro público,
mas as reações certamente são atenuadas quando o problema não chega diretamente à casa do
trabalhador.
Falando-se do mandato de Dilma, mais especificamente, resta claro que a partir do
momento em que a economia passou a ter um desempenho pouco satisfatório, as bases do seu
governo começaram a ruir.
Ademais, seu apoio no Congresso já começou menor no segundo mandato, por causa
da diminuição da bancada dos partidos aliados. Reportagem veiculada pela jornalista Siqueira
(2015), publicada no site da Câmara dos Deputados, mostra que o novo desafio da petista
naquele momento era angariar aliados, tendo em vista a perda de 36 parlamentares em sua
base de apoio, então formada por 9 partidos. Outro ponto importante foi tratado na
reportagem pela cientista política da Universidade de Brasília, Débora Messenberg, que
afirmou a necessidade do governo da petista de negociar para conseguir aprovar seus pleitos,
tendo em vista que o novo Congresso viria mais fragmentado e de perfil mais conservador.
Ao iniciar o novo mandato, sua base de apoio – já reduzida – passou a sofrer
sucessivas baixas, chegando ao ponto de ter apenas 31% dos Deputados declaradamente a seu
favor, isso às vésperas da abertura do processo de impeachment. Por outro lado, 42%
declararam votar pela abertura de processo contra a ex-presidente, segundo pesquisa
divulgada pela Datafolha (2015), publicada em 18.12.2015. Entre os partidos que oficialmente
compunham o bloco governista na Câmara, 40% dos Deputados declararam votar contra o
processo de impeachment de Dilma, 26% a favor e 34% não se posicionaram. A análise fria
desses números já permite inferir sua grande perda dentro da própria base aliada, que já
contava com, pelo menos, 79 Deputados a menos.
A situação só piorou nos meses que se seguiram e no dia da votação na Câmara dos
Deputados, que autorizaria a abertura do processo de impeachment pelo Senado Federal, a
petista obteve apenas 137 votos favoráveis e 7 abstenções, de um total de 511 Deputados
presentes. Logo, 367 parlamentares votaram a favor da abertura do processo de impedimento
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contra Dilma Rousseff, o que corresponde a quase 72% dos votos dos presentes, segundo
dados divulgados pela jornalista Siqueira (2016) no site da Câmara dos Deputados.
Perante a população, a situação da então Presidente não estava diferente. Segundo
Matoso (2016), a partir de pesquisa elaborada pelo CNI/Ibope, a popularidade da petista
estava em apenas 10%, entre os entrevistados que avaliavam seu governo como ótimo/bom e
69%, entre os que consideravam ruim/péssimo.
Para uma melhor visualização do declínio de sua aprovação, importante reproduzir o
gráfico abaixo, retirado da mesma pesquisa CNI/Ibope:
Figura 2: Avaliação do governo entre da ex-presidente Dilma entre novembro de 2013 e
junho de 2016.

A partir dos dados acima, é possível observar a acentuada queda de sua aprovação e a
crescente linha da rejeição, em especial a partir de junho de 2014, quando se iniciava o
período pré-eleitoral. Essa queda de aprovação estabiliza a partir de março de 2015, mas em
níveis já muito baixos, quase irreversíveis.
Como não poderia deixar de ser, juntamente com a falta de apoio no Congresso e a
perda de popularidade da ex-presidente, a economia ia de mal a pior. Os dados compilados no
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gráfico abaixo encampam esse entendimento, levando a crer que o principal motivo de toda a
crise político-institucional foi o fraco desempenho da economia brasileira, senão vejamos:
Figura 3: Previsão de indicadores econômicos para os meses de janeiro a outubro de
2015.

Fonte: g1.com.br

O gráfico acima, retirado a partir de reportagem do jornalista Martello (2015),
publicada no site g1.com.br, demostra os péssimos resultados obtidos pela economia
brasileira no primeiro ano do segundo mandato de Dilma. Foram avaliados a inflação, o PIB e
a taxa Selic no período de janeiro a outubro de 2015. É possível observar, portanto, o
crescimento acentuado da inflação, a queda vertiginosa do PIB e o crescente aumento da taxa
Selic, que é a base para os juros do país. Para o chefe da Unidade de Política Econômica da
CNI, Flavio Castelo Branco, ouvido pela reportagem, “por mais que a economia internacional
tenha contribuído para o quadro de dificuldades, a crise no Brasil é fundamentalmente interna
e do setor público, o que mina a confiança dos agentes e causa instabilidade”.
O cenário econômico caótico do Brasil, entretanto, não foi o único responsável pela
impopularidade do governo. Some-se a isso, o avanço da operação lava-jato que, iniciada em
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2009, conforme informa a página da operação 1 , no site do Ministério Público Federal,
chegava à classe empresarial e, a partir das primeiras delações, à classe política. O primeiro a
assinar acordo de delação premiada foi o ex-executivo da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em
27 de agosto de 2014.
A colaboração do ex-diretor abalou não só a base do governo de Dilma, que teve boa
parte de seus parlamentares – de vários partidos – afetada, mas o Partido dos Trabalhadores
como um todo. Ressalte-se que a divulgação dos nomes envolvidos só veio à tona entre o final
do primeiro mandato da petista e início do segundo, que já começou tendo que administrar a
crise desencadeada, o que certamente causou baixas na sua base de apoio e aumento da
rejeição perante a população. Esses fatos em conjunto podem ter sido determinantes para o
apoio ao impeachment.
A lista do delator, segundo reportagem de Macedo, et al. (2014), publicada no jornal
Estadão, incluiu o ex-ministro Antonio Palocci (PT); os presidentes do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o, à época,
ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e ex-ministros Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e
Mário Negromonte (Cidades). Abaixo reproduz-se infográfico elaborado pela mesma
reportagem do jornal Estadão, para uma melhor visualização das informações, conforme
segue:

1

Ver mais em: https://goo.gl/8YQr6X
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Figura 4: Lista de de políticos delatados por Paulo Roberto Costa, publicada pelo Jornal
O Estado de São Paulo.

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo

A partir das informações supra, é possível perceber o tamanho da crise que se formava
em torno da base governista, que a partir de então trabalhava para minimizar as acusações e se
livrar de qualquer vinculação com as investigações da operação lava-jato, que a cada dia
envolvia mais políticos e empresários.
Ante o acima exposto, resta claro que o governo da ex-presidente Dilma havia perdido
grande parte de seu apoio no Congresso e que seu índice de aprovação despencava a cada dia.
Este cenário, bastante prejudicado pela crise econômica que já afetava o país, foi o terreno
propício que a oposição aguardava para concretizar a ideia do impeachment, já arquitetado há
algum tempo por alguns partidos políticos.
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2.2.3 Crime de responsabilidade cometido pela então Presidente Dilma
Os crimes de responsabilidade estão tipificados, no atual ordenamento jurídico, na
Constituição Federal (art. 85), com sua regulamentação dada pela Lei nº 1.079/50, que os
específica, de forma que se coadunem às condutas que a lei pretende punir. Outrossim, para
que um processo de impeachment se concretize, é condição sine qua non o cometimento de,
pelo menos, um dos tipos definidos na aludida norma.
Ocorre que, embora a lei tente ser clara o suficiente para adequar as condutas às suas
regras, na prática nem sempre é tarefa fácil fazê-lo. Muito disso decorre de ações políticas que
tentam a todo custo desqualificar os acontecimentos, tornando-os atípicos do ponto de vista da
responsabilidade.
A força partidária, a popularidade do governante e a gravidade do ato são fatores que,
sem dúvida, podem influenciar o resultado dessas ações. Consequentemente, balizam a
punição que agentes públicos eventualmente venham a sofrer.
No caso do ex-presidente Collor, conforme tratado no tópico correspondente, o crime
de responsabilidade foi facilmente imputado. No caso da ex-presidente Dilma, entretanto, não
foi tão simples assim. Houve, e há, muita discussão sobre a tipificação das condutas que lhe
foram atribuídas, se poderiam, ou não, ser consideradas crimes de responsabilidade.
Contra ela, pesavam as acusações de ter cometido “pedaladas fiscais” e edição de
decretos suplementares não autorizados pelo Congresso Nacional. Sobre o tema, importante
que se busque lastro na própria denúncia, que culminou no impedimento da ex-presidente.
Segundo informações retiradas da peça inaugural2 do processo, tem-se que a então
Presidente teria editado decretos não numerados de suplementação de crédito, na ordem de
18,4 bilhões de reais. Ainda segundo o documento, o fato teria ocorrido após a constatação,
pelo Tesouro Nacional, de que o governo não conseguiria cumprir a meta fiscal estipulada
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Fato é que o governo
apresentou, no dia 11 de novembro de 2014, o PLN 36/2014 (posteriormente transformado na
Lei nº 13.053/2014) que alterou a meta de superávit primário e, com isso, reduziu a meta
fiscal em até 67 bilhões de reais, o que soma forças ao relatado na exordial.

2

Mais informações em: https://goo.gl/UOon3K
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A petição reproduz, ainda, trecho de memoriais da lavra do Procurador junto ao
Tribunal de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, abaixo copiado:
“Além das omissões intencionais na edição de decretos de contingenciamento em
desacordo com o real comportamento das receitas e despesas do país, houve ainda
edição de decretos para abertura de créditos orçamentários sem a prévia, adequada e
necessária autorização legislativa, violando a Lei Orçamentária anual, a LRF e a
Constituição da República” (grifos no original).

A proibição desses atos, praticados pela então Presidente, encontra guarida na
Constituição Federal, art. 167, V e no art. 4º da LOA/2014, nos seguintes termos:
Constituição Federal:
Art. 167. São vedados:
(...)
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa
e sem indicação dos recursos correspondentes;

Lei 12.952/2014 (LOA/2014):
(...)
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores
constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais,
desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam
compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o
exercício de 2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da
LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento
de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de
emendas individuais apresentadas por parlamentares, para o atendimento de
despesas:
(...)

Ora, do ponto de vista técnico-legal, não restam dúvidas de que os atos foram
realmente praticados e, conforme a legislação apresentada, em desacordo com normas
vigentes, o que (em tese) pode configurar crime de responsabilidade.
O outro ponto tratado no pedido de impeachment foi a questão das “pedaladas fiscais”,
que são práticas contábeis ilegais utilizadas para atrasar repasses financeiros a outros entes e,
com isso, melhorar momentaneamente a situação fiscal do governo.
Nesse sentido, segundo consta da denúncia, o governo federal teria atrasado repasses
de verbas de programas federais a entidades do sistema financeiro nacional, controlados pela
própria União, notadamente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para tanto, o
governo solicitava aos citados bancos, operadores dos programas, que adiantassem os
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pagamentos com recursos próprios, causando com isso uma constituição de crédito dessas
instituições contra a União, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em seu art. 36, a LRF assim regulamenta o assunto, verbis:
Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o
ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Resta claro, portanto, que tal procedimento é vedado pela legislação, por constituir
operação de crédito, conforme definição da própria Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 29,
III), abaixo transcrito:
Art . 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
III – operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o
uso de derivativos financeiros; (grifo nosso).

Com isso, do ponto de vista técnico-legal, há bastantes evidências de que
realmente houve desrespeito à legislação vigente sobre o tema e, em tese, teria ocorrido o
crime de responsabilidade defendido na peça acusatória.
Entretanto, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma esteve longe da
unanimidade. Juristas convidados por senadores contrários ao processo, foram ouvidos na
Comissão Especial do Senado e argumentaram que não houve crime de responsabilidade da
petista.
Segundo consta da página Agência Senado (2016), foram convidados: o ex-presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Marcello Lavenère e os professores Geraldo
Mascarenhas Prado e Ricardo Lodi Ribeiro. Para os especialistas, não houve qualquer crime
de responsabilidade na edição dos decretos de suplementação orçamentária ou nos repasses do
Plano Safra, que foram as bases da acusação contra a ex-presidente.
Um dos especialistas ouvidos, Geraldo Prado, afirmou que, para que exista
impeachment em regime presidencialista, faz-se necessária a existência de atos comprovados
do presidente contra a ordem pública; pois, caso contrário, são questões eminentemente
políticas, que devem ser tratadas pela via política.
Outro especialista presente, Marcello Lavenère, que foi um dos signatários do pedido
de impeachment do ex-presidente Collor, afirmou que se tem hoje no país “uma manobra
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urdida pelo inconformismo” com o resultado das eleições de 2014. Para ele, tinha-se uma
vítima, mas faltava o motivo que justificasse o processo.
Por fim, o outro jurista ouvido, Ricardo Lodi, afirmou que não há ilegalidade na
edição dos decretos de crédito suplementar de 2015, por terem sido editados durante período
em que o governo descumpria a meta de superávit. Segundo explica, a meta válida para a
apuração final do resultado fiscal é a anual e com a ampliação desta por lei, aprovada pelo
Congresso, os seis decretos ganharam plena validade.
Como já dito, o processo de impedimento da ex-presidente Dilma não foi consenso,
nem entre a classe política, nem entre os juristas e muito menos entre a população. As teses
foram muitas, umas considerando-a culpada, outras inocente. Argumentos infindáveis foram
utilizados pelos dois lados, a fim de desqualificar as acusações. Alguns definiram, e definem,
o processo como golpe parlamentar; outros, como processo legítimo, previsto na Constituição
e validado pelo Supremo Tribunal Federal.
Enfim, não é objeto deste trabalho qualificar os processos de impeachment ocorridos
no Brasil, mas sim compará-los sobre alguns aspectos e, com isso, tentar entender a forma
com que aconteceram, que é o que se pretende fazer no último capítulo do presente estudo.

2.2.4 Rito do Processo
A proposta do presente subtítulo foi analisar todo o trâmite do processo, na Câmara e
no Senado, com o objetivo de verificar as nuances em cada uma das Casas, para fins de um
estudo mais detalhado das características de cada uma delas.

2.2.4.1 Oferecimento da denúncia e autorização pela Câmara dos
Deputados
A partir do momento em que a economia passou a ter um desempenho aquém do
esperado, somado ao avanço da operação lava-jato, a oposição passou a amadurecer a ideia do
impeachment contra a Presidente da República. Desde então, vários foram os pedidos de
abertura do processo, todos arquivados pelo, à época, Presidente da Câmara, Deputado
Eduardo Cunha.
Era notório, entretanto, que não havia uma relação harmoniosa entre Cunha e Dilma,
apesar de, partidariamente, ambos pertencerem a uma mesma base. Ademais, o então
Presidente da Câmara respondia a processo de cassação de seu mandato junto ao Conselho de
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Ética da casa e, entendendo que o quórum que votaria o relatório estava apertado, buscou
apoio do Partido dos Trabalhadores, que contava com 3 vagas no órgão. Formava-se uma
espécie de acordão, que salvaria ambos da perda de seus mandatos.
Entretanto, com a recusa de ajuda do PT, Eduardo Cunha, em clara retaliação, recebeu
um dos pedidos de impeachment, protocolado na Câmara dos Deputados no dia 15 de outubro
de 2015, cujos autores pediam a cassação do mandato da petista. Assinaram a petição: Helio
Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, além do advogado Flávio
Henrique Costa Pereira.
O pedido foi recebido no dia 2.12.2015, ou seja, quase dois meses após a
protocolização da peça. Estranhamente, foi recebida no mesmo dia da recusa do PT de votar
contrariamente à cassação do Deputado.
Em uma análise mais criteriosa dos acontecimentos, não há como desvincular o não
apoio do PT a Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, com o recebimento da denúncia de
impeachment por ele. Costurava-se uma clara troca de favores entre o Presidente da Câmara e
aliados da Presidente da República, mas que, com a recusa do PT em apoiá-lo, não se
concretizou, o que culminou na perda do mandato de ambos.
Desse modo, como já mencionado, o processo foi recebido pelo então Presidente da
Câmara no dia 2.12.2015 e a Comissão Especial, que analisaria preliminarmente a acusação,
foi eleita no dia 17.3.2016, três meses e meio depois do recebimento da acusação. Para
presidir a Comissão, foi eleito o Deputado Rogério Rosso e, para relator, o Deputado Jovair
Arantes (CÂMARA NOTÍCIAS, 2016).
Formada a Comissão Especial, no mesmo dia, o Palácio do Planalto foi notificado pelo
1º secretário da Câmara, Deputado Beto Mansur, sobre o início dos trabalhos, momento a
partir do qual passava a contar o prazo de 10 sessões do Plenário para que a presidente se
defendesse (BRASIL, 2016).
Apresentada a defesa da ex-presidente, conforme reportagem do jornalista Souza, et
al. (2016) o relatório foi lido e colocado em votação, o que ocorreu no dia 11.04.2016, em
uma reunião que durou mais de 9 horas. Com intenso debate e gritos de ordem, o relatório,
que recomendava a abertura do processo contra a então Presidente da República, foi aprovado
por 38 votos a favor e 27 contrários. Para o relator do processo, Deputado Jovair Arantes, dois
pontos caracterizavam o crime de responsabilidade: o primeiro deles foi a abertura de créditos
suplementares, via decreto presidencial, sem autorização do Congresso e o segundo foram as
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“pedaladas fiscais”, que se materializaram no adiamento de repasses para o custeio do Plano
Safra, o que obrigou o Banco do Brasil a pagar benefícios com recursos próprios, uma espécie
de empréstimo forçado, o que é ilegal.
Passada, portanto, a fase da Comissão Especial e aprovado o relatório, a próxima etapa
foi a votação pelo Plenário da casa, que autorizaria, ou não, o processo e julgamento pelo
Senado Federal. Para que fosse autorizado, seriam necessários os votos favoráveis de 342
Deputados (2/3), na forma em que determina a Constituição Federal (art. 51, I).
Levado ao plenário, o processo de impeachment da então Presidente Dilma Rousseff
foi aprovado no dia 17.4.2016 por uma maioria de 367 Deputados a favor e 137 contra, além
de 7 abstenções. Com o resultado, a Câmara dos Deputados formalmente autorizou ao Senado
processar e julgar a então Presidente da República pelos crimes de responsabilidade a ela
imputados pela peça acusatória (SIQUEIRA, 2016)
Estava, portanto, terminado naquele momento o trabalho da Câmara Baixa do
parlamento, ficando a cargo do Senado Federal o prosseguimento do processo. A foto abaixo
retrata muito bem o estado dos ânimos ao final da votação:
Figura 5: Foto tirada logo após a aprovação do relatório do Deputado Jovair Arantes,
que recomendava a abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados.

57

No Senado, o processo passaria, ainda, por duas votações, até que fosse proclamado o
resultado. Fato que será estudado no próximo tópico.

2.2.4.2 Processo e julgamento pelo Senado Federal
Após a decisão da Câmara dos Deputados, que autorizou o Senado Federal a processar
e julgar a então Presidente da República Dilma Rousseff, passava-se a uma nova fase do
processo. O próximo passo era a confirmação da decisão da Câmara, pela maioria simples do
Senado, ou seja, 41 senadores. Importante ressaltar que, embora tenha havido divergência, a
exigência (de validar a decisão da Câmara pela maioria simples dos senadores) não é uma
questão recente no ordenamento jurídico pátrio, pois assim foi decidido no processo de
impedimento do ex-presidente Collor.
Chegando ao Senado, formou-se a Comissão processante, que foi eleita por votação
simbólica no dia 25.4.2016. O colegiado foi formado por 21 membros titulares e 20 suplentes,
sendo eleito presidente o Senador Raimundo Lira e Antônio Anastasia indicado para relator
(AGÊNCIA SENADO, 2016).
A comissão especial trabalhou por mais de três meses e no dia 4.8.2016 apresentou
seu relatório que, da mesma forma da Câmara, recomendou o prosseguimento da ação e,
consequentemente, o julgamento pelo plenário do Senado, onde o relatório do Senador
Antônio Anastasia foi aprovado por 14 votos favoráveis e 5 contrários, em uma reunião que
durou quase 3 horas. Ademais, segundo reportagem, dos 20 integrantes da comissão com
direito a voto, apenas 19 votaram, haja vista a ausência de um dos membros, bem como do
respectivo suplente (GARCIA, 2016)
Após a aprovação do relatório pela Comissão Especial, Segundo reportagem de Garcia
et al. (2016) chegou o momento da votação pelo plenário do Senado, o que ocorreu no dia
10.8.2016, tendo sido aprovado por 59 votos a favor e 21 contrários, após 15 horas de sessão.
A partir disso, a então Presidente virou ré no processo e foi afastada temporariamente do
cargo. Durante a sessão, 29 senadores discursaram a favor do relatório de Anastasia e 18
contra. A base aliada de Dilma ainda tentou suspender a sessão, pedido que foi negado pelo
presidente, Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, foram apresentados 3 destaques ao
texto principal, que também foram rejeitados.
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Passadas todas as fases necessárias ao julgamento do processo de impedimento contra
a então Presidente da República Dilma Rousseff, no dia 31 de agosto de 2016 teve inicio a
sessão de julgamento que definiria o destino do país.
Às 11h16 da referida data, o Ministro Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão,
tomou a palavra e, após as saudações de praxe, declarou reaberta a sessão, momento em que
passou a fazer um resumo de todo o processo até aquele momento, lendo parte do seu
relatório (SENADO FEDERAL, 2016).
Durante mais de duas horas houve intenso debate entre os senadores pró e contra o
impeachment, até que às 13h32 o presidente da sessão, Ministro Ricardo Lewandowski,
declarou aberta a votação do quesito e exatamente às 13h36 foi proclamado o resultado, já
com os voto dos 81 Senadores. Estavam presentes todos os membros da Câmara Alta da
República, tendo votado pelo impedimento da então Presidente 61 senadores e, contra, 20.
Estava, portanto, aprovado o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff (SENADO
FEDERAL, 2016).
Após esse ato, aprovação do impeachment, o processo deveria chegar ao fim, porém
houve a apresentação de um destaque, que apartou do todo a votação do seguinte trecho:
“Ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo
prazo de oito anos”. Ressalte-se, que a Constituição Federal (art. 52, parágrafo único)
determina que a inabilitação por oito anos para o exercício de qualquer função pública decorre
da própria perda do cargo, não podendo a pena ser “fatiada”. Esse é o entendimento da
maioria da doutrina, mas que não foi seguido pelos senadores.
Com isso, tem-se que a apreciação da segunda parte do quesito foi votada como
destaque. Houve, entretanto, intenso debate sobre a Constitucionalidade dessa prática, mas,
mesmo assim, o trecho foi colocado em votação e às 14h08 o Presidente da sessão proclamou
o resultado, sendo rejeitada pelo Senado a pena de inabilitarão para o exercício de cargo
público por oito anos, por não ter atingido o quórum de 2/3, exigido pela Constituição
Federal. Nessa votação, votaram a favor da punição 42 senadores, outros 36 votaram contra,
além de 3 abstenções (SENADO FEDERAL, 2016).
Proclamados os resultados das duas votações, o Presidente da sessão, Ministro Ricardo
Lewandowski, passou a ler a sentença, onde ficou consignado que “O Senado Federal
entendeu que a Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff cometeu os crimes de
responsabilidade, consistentes em contratar operações de crédito sem autorização do
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Congresso Nacional...”. A partir da sentença, foi promulgada a Resolução nº 35/2016 do
Senado Federal, que formalizou a condenação e pôs fim ao processo (SENADO FEDERAL,
2016).

2.2.4.3 Judicialização do processo
Após o recebimento da denúncia pelo então Presidente da Câmara, Deputado Eduardo
Cunha, o Partido Comunista do Brasil, PC do B, ajuizou a ADPF nº 3783 perante o Supremo
Tribunal Federal, objetivando constituir o núcleo duro do processo, por meio de um filtro de
todas as regras previstas na Lei nº 1.079/50.
O pedido, protocolado no dia 3.12.2015 e distribuído ao Ministro Edson Fachin,
conforme matéria de Canário (2015) publicada do site Conjur, buscava definir “o que, da Lei
1.079, passados mais de 65 anos de sua edição, remanesce compatível com a ordem
constitucional”. Pelos questionamentos da inicial, muitas leis editadas antes da atual Carta
Política sofreram atualizações ou adequações, tornando-as compatíveis com a Constituição,
mas a lei 1.079/50 não passou por essa reforma. Ainda segundo os argumentos utilizados pelo
partido, isso ocorreu porque o impeachment não ocorre com frequência em sistemas
presidencialistas bem organizados. Por fim, lamenta que tal reforma não tenha ocorrido após a
cassação do ex-presidente Collor. Nas palavras do autor, “a Câmara dos Deputados limitou-se
a promover algumas alterações em seu Regimento Interno, desconsiderando que a
Constituição Federal exige que o procedimento de impeachment seja fixado em lei
específica”.
Após minucioso estudo sobre as questões postas na petição inicial, o relator da ação,
Ministro Edson Fachin, apresentou seu voto e decidiu ponto a ponto cada um dos
questionamentos levados à análise, organizando um verdadeiro rito procedimental. De todas
as regras por ele definidas, o Ministro Roberto Barroso divergiu em quatro pontos, que, por
não ter havido consenso, merecem ser destacados: 1) referente ao papel da Câmara e do
Senado no procedimento; 2) referente ao rito na Câmara e no Senado; 3) referente à questão
do voto aberto e 4) referente à legitimidade das candidaturas avulsas.
Quanto ao primeiro ponto, entendeu o Ministro Barroso que o papel da Câmara está
limitado “a autorizar a instauração do processo e que cabe ao Senado processar e julgar,
3

Ver mais em: https://goo.gl/sRzium
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significando, consequentemente, que o Senado faz um juízo inicial de instauração, ou não, do
processo correspondente ao recebimento, ou não, da denúncia”. Pelo entendimento, portanto,
cabe ao plenário do Senado emitir juízo inicial para que o processo seja levado a julgamento
com o quórum de 2/3 e somente a partir dessa “aprovação” (por maioria simples) é que ocorre
o afastamento temporário do Presidente da República.
Quanto ao segundo ponto, entendeu o Ministro Barroso que “a Câmara se manifesta
uma única vez sobre a autorização, ou não, para a instauração do processo por 2/3 (dois
terços) dos seus membros” e não como assentou o Ministro relator, que entendeu haver duas
manifestações da Câmara: uma no momento inicial de recebimento da denúncia e outra que
julgaria procedente, ou não, a denúncia, com quórum de 2/3.
No que tange à terceira divergência, assentou o eminente Ministro que a votação para
eleição da comissão especial deveria se dar por voto aberto e não secreto, como definido pelo
presidente da Câmara. Ao fundamentar o entendimento, buscou lastro na própria Constituição
Federal, que não prevê a hipótese de votação secreta no caso em apreço, embora preveja em
outros casos. Nas palavras no Ministro: “Eu fui primeiro ao elemento puramente dogmático:
não está na Constituição, na está não lei, não está no Regimento Interno, não pode ser criado
por ato unipessoal”. Ademais, conforme asseverou, um processo importante como a
destituição de Presidente da República deve prezar pela transparência máxima para a
sociedade brasileira.
No que se refere à quarta, e última, divergência trazida pelo Ministro, referente à
legitimidade das candidaturas avulsas, merece transcrição a explanação no Ministro, pela
clareza e objetividade:

Há duas razões que saltam aos olhos contra a legitimidade da candidatura avulsa:
uma textual e a outra lógica. A razão textual é que o Regimento Interno da Câmara,
com a autoridade da delegação que recebeu do art. 58 da Constituição, estatui com
clareza inequívoca que a indicação dos representantes partidários ou dos blocos
parlamentares compete aos líderes. Isso está textualmente no Regimento Interno,
que diz: “As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros que for
previsto (...), designados pelo Presidente por indicação dos Líderes (…)”. É textual o
artigo.
Mas há uma outra razão lógica que é a seguinte: se, por força da Constituição, a
representação proporcional é do partido (ou do bloco parlamentar), os nomes do
partidos – se a representação é do partido – não podem ser escolhidos
heteronomamente, de fora para dentro. Os adversários, os concorrentes é que vão
escolher o representante do partido. Não há nenhuma lógica nisso, e evidentemente
contraria a autonomia partidária prevista na Constituição. (ADPF n. 378, voto Min.
Roberto Barroso).
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Desse modo, a partir do voto do relator, abriu-se as quatro divergências acima e assim
ficou o acórdão, elaborado pelo Ministro Roberto Barroso, verbis:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e conhecer da ação, nos termos do voto do Relator.
E nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que redigirá o acórdão:
quanto ao item A, por unanimidade, em indeferir o pedido para afirmar que não há
direito à defesa prévia ao ato do Presidente da Câmara; quanto ao item B, por
unanimidade, em deferir parcialmente o pedido para estabelecer, em interpretação
conforme à Constituição do art. 38 da Lei nº 1.079/1950, que é possível a aplicação
subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de
impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais
pertinentes; quanto ao item C, por maioria, em deferir parcialmente o pedido para
(1) declarar recepcionados pela CF/88 os artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950,
interpretados conforme à Constituição, para que se entenda que as “diligências” e
atividades ali previstas não se destinam a provar a improcedência da acusação, mas
apenas a esclarecer a denúncia; e (2) para declarar não recepcionados pela CF/88 o
artigo 22, caput, 2ª parte [que se inicia com a expressão “No caso contrário...”], e §§
1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1.079/1950, que determinam dilação probatória e segunda
deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal
casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes; quanto ao item D, por unanimidade, em
indeferir o pedido, por reconhecer que a proporcionalidade na formação da comissão
especial pode ser aferida em relação aos partidos e blocos partidários; quanto ao
item E, por maioria, em deferir integralmente o pedido, para estabelecer que a defesa
tem o direito de se manifestar após a acusação, vencido o Ministro Marco Aurélio;
quanto ao item F, por unanimidade, em deferir integralmente o pedido, para
estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória; quanto
ao item G, por maioria, em deferir parcialmente o pedido para dar interpretação
conforme a Constituição ao art. 24 da Lei nº 1.079/1950, a fim de declarar que, com
o advento da CF/88, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre
apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, vencidos, nessa parte, os
Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e declarar que a
votação nominal deverá ser tomada por maioria simples e presente a maioria
absoluta de seus membros, vencidos, nesse ponto, os Ministros Edson Fachin
(Relator), Gilmar Mendes e Marco Aurélio; quanto ao item H, por maioria, em
deferir parcialmente o pedido para declarar constitucionalmente legítima a aplicação
analógica dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei nº 1.079/1950 – os quais
determinam o rito do processo de impeachment contra Ministros do Supremo
Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República – ao processamento no Senado
Federal de crime de responsabilidade contra Presidente da República, vencidos os
Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes; quanto ao item I,
por maioria, em deferir integralmente o pedido para declarar que não foram
recepcionados pela CF/88 os arts. 23, §§ 1º, 4º e 5º; 80, 1ª parte; e 81, todos da Lei
nº 1.079/1950, porque estabelecem os papeis da Câmara e do Senado Federal de
modo incompatível com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, da CF/88, vencidos, em
menor extensão, os Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar
Mendes; quanto ao item J, por unanimidade, em indeferir o pedido para afirmar que
os senadores não precisam se apartar da função acusatória; quanto ao item K, por
unanimidade, em indeferir o pedido para reconhecer a impossibilidade de aplicação
subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativamente ao
Presidente da Câmara dos Deputados. Quanto à cautelar incidental (candidatura
avulsa), por maioria, em deferir integralmente o pedido para declarar que não é
possível a formação de comissão especial a partir de candidaturas avulsas, vencidos
os Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de
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Mello. Quanto à cautelar incidental (forma de votação), por maioria, em deferir
integralmente o pedido para reconhecer que a eleição da comissão especial somente
pode se dar por voto aberto, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Tribunal, por maioria,
acorda em resolver questão de ordem suscitada da tribuna para reafirmar o quórum
de maioria simples para deliberação do Senado quanto ao juízo de instauração do
processo, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que estabeleciam o
quórum de 2/3. Ausente, nesta deliberação, o Ministro Gilmar Mendes. Ao final, o
Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento da medida cautelar em
julgamento de mérito. Ausente, nesta questão, o Ministro Gilmar Mendes. (ADPF n.
378, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso).

Para fins de debate, cabe trazer à baila algumas divergências dos eminentes Ministros,
que ocorreram durante a votação da ADPF, referentes a pontos específicos da discussão.
Abaixo, uma das falas do Ministro Dias Toffoli, divergindo do voto do Ministro Barroso, a
despeito do segundo juízo de admissibilidade por parte do Senado Federal, antes de
efetivamente instaurar o processo:
Vejam que são critérios e matérias diferentes. Uma coisa é o impeachment, que é um
juízo político. Aliás, nos países latino-americanos de fala espanhola, eles não usam a
palavra inglesa, eles usam “juízo político”; o “juízo político” do Presidente da
República, o “juízo político” do governo.
O art. 86, para mim, é muito claro: autorizado por 2/3 (dois terços) o processo, será
o presidente submetido a julgamento. E o inciso II do § 1º: o Presidente ficará
suspenso, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo. O verbo é
um comando: “instaurar”. Autorizado, o Senado tem que instaurar. Não há um outro
juízo prévio de admissibilidade. E por que é distinto (...) da questão relativa ao
recebimento da ação penal nos crimes comuns? Porque é outro Poder, em primeiro
lugar, e o juízo aqui não é político; o juízo aqui é técnico-jurídico. (grifei)

Pela explanação do Ministro Toffoli fica claro que a decisão de uma segunda
admissibilidade por parte do Senado não é questão unânime dentre os Ministros da Corte,
assim como não é pelos juristas que se debruçaram sobre o assunto. Grande parte dos
estudiosos do Direito entende que, entre outros pontos, o STF legislou quanto a esse assunto
e, portanto, comungam da opinião do Ministro Toffoli.
Nesse sentido, Sarmento (2015) defende ser “de uma clareza incontestável”, segundo
o que determina a Constituição Federal, que não é lícito ao Senado novo juízo de
admissibilidade, após a autorização prévia aprovada pela Câmara dos Deputados. E continua
o autor a asseverar “que caberá ao Senado o julgamento após admitida a acusação contra a
Presidente pelo quórum qualificado de 2/3 dos deputados federais. Qualquer interpretação
divergente, será além de oportunista, absolutamente inconstitucional.”
Sobre outro ponto controvertido do acórdão, que proibiu o voto secreto na eleição da
comissão, parte da doutrina entende pela possibilidade de sua ocorrência. Nesse sentido,
Junior (2015) ensina que “o voto invocou um caso concreto como se fosse jurisprudência,
quando é sabido que a jurisprudência é o costume do tribunal, o que contraria a sua posição”.
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Ademais, continua o autor a afirmar que o próprio voto reconheceu “que o RICD prescreve o
escrutínio secreto para nomeação de comissão, portanto, não poderia lhe negar vigência”.
Ainda segundo Junior (2015) o voto que mais o convenceu foi o do Ministro Dias
Toffoli, que assegurou a utilização de escrutínio secreto para nomeação de comissões.
Conforme explica, trata-se de matéria interna corporis, “assunto sobre o qual a jurisprudência
do STF foi abandonada para invadir assuntos próprios de um Poder constitucionalmente
instituído para legislar e que criou o seu próprio regimento interno”.
Diante do acima exposto, nota-se claramente que mesmo após amplo debate não há
consenso quanto a alguns pontos do acórdão. Fato é, entretanto, que a maioria das questões
postas em discussão não tiveram maiores divergências e, com isso, tem-se – em tese – a
formação de um núcleo estrutural do impeachment no Brasil, o que agrega segurança jurídica
ao processo como um todo e confere transparência aos atos praticados pelas casas do
Congresso Nacional.

3 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS: COLLOR X DILMA
O presente capítulo tem o objetivo de estudar os dois processos de impeachment
ocorridos no Brasil contemporâneo (dos ex-presidentes Collor e Dilma), com o escopo de
compará-los, ponto a ponto, a fim de identificar as semelhanças e diferenças entre eles. Dessa
forma, pretende-se extrair o núcleo essencial do instituto – forjado a partir dos dois processos
ocorridos – e com isso, baseados em toda a legislação sobre o tema, além das decisões
judiciais que de alguma forma direcionaram os rumos da ação, tentar descobrir se houve
alguma diferença relevante entre os dois procedimentos, por motivos políticos ou qualquer
outro.
Nesse sentido, serão analisados os seguintes pontos dos dois processos: contexto
político econômico; apoio do parlamento e apoio popular ao governo; análise dos crimes de
responsabilidade; rito do processo; oferecimento da denúncia e autorização pela Câmara dos
Deputados; Processo e julgamento pelo Senado Federal e Judicialização do processo.

3.1 Contexto político-econômico
Destarte, passa-se doravante ao estudo do primeiro ponto (contexto políticoeconômico) dos dois períodos em análise. Nesse particular, não se percebe diferenças
essenciais entre os momentos difíceis vividos pelos dois presidentes. No caso do ex-
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presidente Collor, o contexto político-econômico estava bastante conturbado, pois o país
vinha de inúmeras crises financeiras e os planos econômicos por ele implantados, em especial
o que confiscou os ativos das poupanças, não ajudaram em nada. Pelo contrário, o resultado
das ações foi o encolhimento do PIB em 4% no período de um ano após sua implementação,
conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo (FOLHA.com, 2005).
O quesito político também não ajudou ao ex-presidente Collor que, eleito por um
partido “nanico” e com base ideológica fraca, não tinha uma coalização robusta a ponto de
suportar seus polêmicos pacotes econômicos, chegando ao ponto de seu próprio partido votar
a favor do impeachment, tamanha a fragilidade de sua base de apoio.
No caso da ex-presidente Dilma, resguardadas as peculiaridades de cada caso, a
situação não era muito diferente no momento da abertura do processo. Eleita com a economia
do país em alta, após vários anos de crescimento, foi reeleita com o país já em crise, fato que
se tornou notório (pelo menos para a maioria da população) apenas após a vitória nas urnas. A
partir daí, seu governo passou a enfrentar inúmeras crises econômicas, com a inflação muito
alta e o desemprego em níveis alarmantes. Além disso, com a economia indo de mal a pior, e
à medida que as denúncias da operação lava-jato chegavam mais perto de membros de seu
governo, sua base de apoio foi se diluindo, a ponto de perder quase todo o apoio do
Congresso.
Sem qualquer embargo do acima exposto, há uma diferença notável entre os dois
governos estudados: a força do partido a que pertencia o presidente. Não restam dúvidas,
neste quesito, de que o Partido dos Trabalhadores – PT (partido de filiação da então
presidente Dilma) tinha muito mais poder de articulação e de enfrentamento do que tinha o
Partido da Reconstrução Nacional – PRN (ao qual estava filiado o então presidente Collor), o
que certamente dificultou o desfecho do impeachment da presidente do PT, se comparado ao
do presidente do PRN. Além disso, apesar de ter perdido boa parte de sua base de apoio,
restaram na coalizão, além do PT, o PC do B e PSOL, partidos de forte base ideológica e que
foram unânimes contra o impedimento. Ademais, partidos como PR, PDT, PTB e PTN
tiveram forte divisão na bancada, o que reafirma um último suspiro de força do governo
petista, conforme dados da Agência Brasil (OLIVEIRA, 2016).

3.2 Apoio do Parlamento e apoio popular
No sistema político em que vivemos, é de fundamental importância que o Presidente
da República mantenha uma base sólida, capaz de lhe garantir a governabilidade. Essa
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coalizão de apoio ao chefe do executivo deve ser eficaz, a fim de que lhe possibilite
aprovação das matérias de seu interesse. Não menos importante, é o apoio popular ao
governo, que é o segundo pilar de sustentação de toda essa estrutura de poder.
A partir do tema em estudo, importante trazer à colação a definição dos ciclos do
presidencialismo de coalizão, da lavra do professor Sérgio Abranches, que os analisa em três
momentos, a saber: fase centrípeta, fase de ambivalência e fase centrífuga (Abranches, “s.d”).
A primeira fase apresentada pelo professor, chamada de centrípeta ou de alta
capacidade de governança, é o que popularmente se conhece por “lua de mel” entre governo e
sua base de apoio e tem como característica elementar “uma presidência com sinal fortemente
positivo: alta popularidade, desempenho econômico favorável, inflação sob controle, renda
real estável ou crescendo”. Abaixo gráfico elucidativo da lavra do professor (ABRANCHES,
“S.D”):
Figura 6: Gráfico retirado de artigo do professor Sérgio Abranches, intitulado “Os
ciclos do presidencialismo de coalizão”: fase centrípeta.

Fonte: Sérgio Abranches/ https://goo.gl/jFuuao

A segunda fase apresentada pelo autor, chamada de ambivalência ou de governança
instável, é a consequência de constantes crises de corrupção que por ventura atinjam a cúpula
do governo. Tais acontecimentos, aliados à alta da infração e desemprego, além da queda no
crescimento econômico, são o combustível necessário para que a força centrípeta, que
anteriormente tinha grande capacidade de atração, perda muito de sua força e a coalizão passe
à segunda fase aqui trabalhada, a de ambivalência, que é o momento em que tem início a
perda da base (ABRANCHES, “S.D”).
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Nas palavras do autor, “a rivalidade entre os parceiros transborda para pontos nãonegociáveis, provocando crises de relacionamento e espasmos de paralisia decisória e
legislativa.” E continua o professor a afirmar que “a coalizão se torna menos propensa a
ofertar maiorias parlamentares. O sistema tende à fragmentação, a coalizão apresenta fraturas
já irremediáveis, principalmente nos assuntos estaduais e locais”. Assim, a consequência
desse processo é o crescimento da oposição frente ao enfraquecimento da base aliada do
Presidente da República. Abaixo gráfico elucidativo da lavra do professor (ABRANCHES,
“S.D”).
Figura 7: Gráfico retirado de artigo do professor Sérgio Abranches, intitulado “Os
ciclos do presidencialismo de coalizão”: fase de ambivalência.

Fonte: Sérgio Abranches/ https://goo.gl/jFuuao

A terceira fase apresentada pelo autor, chamada de centrífuga ou de crise de
governança, é a última consequência do agravamento da crise. Neste ciclo, o governo perde
apoio a ponto de ter popularidade líquida (positiva – negativa) abaixo de zero. Neste ciclo,
segundo ensina o autor “a liderança presidencial é contestada, da mesma forma que o núcleo
central do governo. Há paralisia decisória e legislativa, levando o sistema para uma crise de
governança”. Abaixo gráfico elucidativo da lavra do professor (ABRANCHES, “S.D”).
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Figura 8: Gráfico retirado de artigo do professor Sérgio Abranches, intitulado “Os
ciclos do presidencialismo de coalizão”: fase centrífuga.

Fonte: Sérgio Abranches/ https://goo.gl/jFuuao

A partir dos ciclos apresentados acima, passa-se a analisá-los à luz dos governos
estudados (Collor e Dilma), a fim de verificar se estes passaram, ou não, pelo processo
proposto pelo autor.
No caso do ex-presidente Collor, segundo afirma o professor, seu governo passou
pelas duas primeiras fases estudadas e chegou à última delas (a fase centrífuga), que é o
momento em que o governo observa sua base de apoio se esvair. No caso em tela, o clímax da
crise foi além da terceira fase e culminou no impeachment do então Presidente (Abranches,
“s.d”).
O texto do professor, diversamente do que ocorre com o governo Collor, não analisou
o governo Dilma após o impeachment, pois o artigo foi escrito antes. Em sua análise,
entretanto, o autor afirma que o governo da ex-presidente havia chegado à fase de
ambivalência e, até a publicação do seu estudo, não estava sendo bem sucedida em reverter
esse quadro de crise. A análise feita pelo professor é a seguinte:
A presidente Dilma Rousseff vive, na minha visão, o uma “fase de ambivalência” e
não tem sido, até agora, bem sucedida em revertê-la, nem com mudanças na política
econômica, nem na atitude política com os parceiros. Em momentos de fraqueza o
aconselhável é ceder mais e não menos. Sua popularidade é, no momento, limítrofe,
o desempenho da economia está muito ruim, sem muitos sinais positivos, pelo
menos de curto e médio prazo. Claramente a rivalidade com o PMDB se instalou no
núcleo central do governo. Alguns partidos menores já deixaram a coalizão e
começam a gravitar rumo às alternativas na oposição. Não se pode dizer que a
probabilidade de nova mudança de fase, para um momento “centrífugo”, seja
desprezível. Há, provavelmente, espaço ainda para reversão desta fase. Tudo
dependerá do desempenho da economia, principalmente da inflação e da renda e da
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credibilidade na capacidade política e eleitoral da presidente, tanto de parte dos
parceiros, quanto da opinião pública (Abranches, “s.d”, p.4).

O presente estudo, entretanto, embora sem qualquer intenção de complementar o texto
do professor Abranches, toma a liberdade de analisar o período posterior à publicação do
artigo, onde se chega à conclusão de que a crise analisada pelo professor se agravou com o
passar dos meses e entrou na fase centrípeta, o que desencadeou o impeachment, do mesmo
modo que ocorreu com o ex-presidente Collor.
Neste quesito, portanto, não se vislumbram diferenças substanciais entre os dois
governos que, conforme explicado, passaram por todas as fases acima e, mais que isso,
desaguaram no processo de impeachment, com a consequente perda do cargo de ambos os
Presidentes.

3.3 Crimes de responsabilidade
No que se refere a este quesito, ficou evidente – à época – para a quase unanimidade
do Parlamento que o então Presidente da República (Fernando Collor de Mello) havia
praticado crimes de responsabilidade. Isso pôde ser verificado após a conclusão de uma
CPMI, aberta para investigar denúncias de seu irmão (Pedro Collor de Mello). Em seu
relatório, por exemplo, restou comprovado que o então presidente, “...de forma permanente e
ao longo de mais de dois anos de mandato, recebeu vantagens econômicas indevidas, quer sob
a forma de depósitos bancários... quer sob a forma de recursos financeiros para aquisição de
bens... ou, finalmente, sob a modalidade de benfeitorias... (Relatório CPMI, p. 369, Rel. Sen.
Amir Lando).
Naquele momento da história, as denúncias de corrupção, aliadas ao fraco
desempenho econômico e às medidas impopulares de seus pacotes econômicos, foram
suficientes para a perda de apoio, o que culminou no seu impeachment.
No caso da ex-presidente Dilma, por outro lado, o processo não foi tão simples assim.
Como já mencionado acima, o partido da então presidente (PT) possuía uma bancada muito
mais forte que o partido do ex-presidente Collor (PRN), o que dificultou a instauração do
processo.
Vários foram os pedidos de abertura de impeachment protocolados por entidades e
partidos políticos, apontando crimes de responsabilidade diversos, mas a base aliada (ainda
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que bastante mitigada) possuía força para protelar o andamento dos pedidos, sob o argumento
de que não havia qualquer crime de responsabilidade. A oposição, por seu turno, avaliava que
as “pedaladas fiscais” são crimes de responsabilidade e por isso o processo deveria ser
iniciado.
Em suma, o que se pode observar com relação aos dois processos (no que concerne
aos crimes de responsabilidade) é que se torna mais difícil ou mais fácil imputar a conduta
delitiva ao Presidente da República, na medida em que sua base de apoio é maior o menor no
Congresso. No caso do ex-presidente Collor, sua falta de apoio até do seu próprio partido fez
com que o processo fosse recebido e tramitasse com celeridade recorde; enquanto que o da
ex-presidente Dilma, que ainda mantinha uma pequena base fiel, o trâmite foi muito mais
dificultoso, embora as condutas dos dois ex-presidentes se coadunem perfeitamente aos tipos
de responsabilidade a eles imputados. Esta foi, portanto, uma diferença clara encontrada na
tramitação dos dois processos estudados.

3.4 Oferecimento da denúncia e autorização pela Câmara dos Deputados
Sobre esse ponto estudado, o trâmite dos processos na Câmara dos Deputados, a
questão principal a ser sublinhada é com relação ao tempo de tramitação que cada um deles
permaneceu na Casa.
O processo do ex-presidente Collor teve tramitação bastante particular na Câmara dos
Deputados. Foi protocolado no dia 1º.12.1992 e no mesmo dia o Presidente exarou despacho
de recebimento da peça. Em 24.9.1992 o relatório foi aprovado pela Comissão Especial.
Levado a plenário, no dia 29 do mesmo mês foi aprovado por ampla maioria dos Deputados.
Assim, em menos de um mês após a denúncia, o processo já havia percorrido todas as fases,
inclusive com a votação em plenário do relatório da Comissão Especial, trâmite considerado
excessivamente célere para um processo de tamanha complexidade.
No caso da ex-presidente Dilma, houve maior dilatação de prazos, conforme segue: o
pedido de impeachment foi protocolado no dia 15 de outubro de 2015, tendo sido recebido
pelo então Presidente da Câmara no dia 2.12.2015, ou seja, quase dois meses depois.
Ademais, a Comissão Especial foi eleita no dia 17.3.2016, após várias ações judiciais
ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pela base aliada de Dilma. No dia 11.4.2016, a
Comissão Especial aprovou o relatório do Relator, que recomendava a abertura do processo.
A partir daí, o processo foi levado a plenário, onde foi aprovado no dia 17.4.2014.
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Percebe-se, portanto, a partir desse breve histórico de tramitação, que o processo da
ex-presidente Dilma foi muito mais demorado que o do ex-presidente Collor. Enquanto o
primeiro tramitou por 6 meses e dois dias até a decisão final da Câmara; o segundo, em menos
de um mês já estava aprovado pelo Plenário, restando apenas a manifestação do Senado.
Diante desse breve relato, portanto, é possível a constatação de que o ex-presidente
Collor não possuía uma base de apoio forte, diferente da ex-presidente Dilma, que tentou
protelar os atos processuais enquanto pôde, por meio de inúmeras ações judiciais, arrastando a
primeira parte do impeachment por mais de 6 meses.

3.5 Processo e julgamento pelo Senado Federal
No Senado Federal, o trâmite não foi muito diferente. Após aprovado na Câmara, o
processo do ex-presidente Collor foi recebido por aquela Casa no dia seguinte, 30.9.1992,
tendo sido instaurado no dia 1º.10.1992 pelo então Presidente do Congresso. No dia 27 do
mesmo mês, o relatório da Comissão Especial foi aprovado por ampla maioria. Em
29.12.1992 o parecer foi votado e aprovado pelo Plenário, que decretou a perda do cargo do
então Presidente da República, com a consequente inabilitação para o exercício de cargo
público por 8 anos. Portanto, em pouco menos de 3 meses, o processo teve sua decisão final
no Plenário do Senado Federal, prazo considerado enxuto para a envergadura da ação.
Prova disso foi o trâmite da ação contra a ex-presidente Dilma. Neste caso, chegando
ao Senado, a Comissão Especial foi eleita no dia 25.4.2016, tendo o Relator apresentado o
parecer no dia 4.8.2016, que foi aprovado. A partir disso, tem-se um lapso temporal de quase
4 meses para a votação pelo Plenário que, por maioria simples, admitiria acusação, o que
ocorreu no dia 10.8.2016. Passadas todas as fases necessárias ao julgamento do processo,
somente no dia 31 de agosto de 2016 teve inicio a sessão de julgamento que a condenou à
perda do cargo. Portanto, 4 meses e seis dias após o recebimento da ação pelo Senado Federal.
A questão que se reputa mais importante nesta fase do julgamento, sem desconsiderar
o fato de o processo da ex-presidente Dilma ter sido um pouco mais alongado que o de Collor,
foi a secessão do quesito do julgamento que, de forma inovadora, inaugurou no ordenamento
jurídico pátrio a possibilidade de perda do cargo com a manutenção dos direitos políticos, fato
que foi bastante criticado por juristas.
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Não restam dúvidas, portanto, de que tal prática se deu por articulação de sua, ainda
que fraca, atuante base de apoio, que extraiu da norma interpretação bastante questionável.
Mais que isso, construiu um cenário majoritário capaz de aprovar a ideia levantada. Registrese que no caso do ex-presidente Collor não houve nada parecido, nem qualquer outra questão
que atrapalhasse o trâmite processual, o que corrobora a premissa de que a coalizão do então
Presidente já não existia mais.

3.6 Judicialização do processo
Os dois processos de impeachment ocorridos no Brasil sofreram intervenções do Poder
Judiciário. O primeiro deles, o do ex-presidente Collor, foi alvo de Mandado de Segurança
junto ao STF, cujo foco era questionar as regras definidas pelo então Presidente da Câmara
sobre seu trâmite. A ação teve o objetivo de definir as regras centrais do procedimento, que
era o primeiro após a nova Constituição. Ademais, a lei que regulamentava o processo havia
sido promulgada ainda nos anos 50 e, portanto, bem anterior à promulgação da Constituição.
O fato é que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ação, optou pela intervenção
mínima nas decisões da Câmara, tendo regulado apenas o prazo de defesa do então
Presidente, que passou de 5 para 10 sessões . Todas as demais regras permaneceram
inalteradas.
No caso do processo da ex-presidente Dilma, entretanto, que também foi alvo de
Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma mais invasiva,
anulando decisões do então Presidente da Câmara, além de alterar o rito já definido por aquela
Casa. Ademais, o acórdão exarado pela Suprema Corte foi um verdadeiro ditado das regras
que o Parlamento deveria seguir, adentrando minúcias que (para alguns) tratavam-se de
matéria interna corporis, e que jamais deveriam ser reguladas por um outro poder.
Enfim, o que se pode verificar dos dois processos, no que tange à atuação do Poder
Judiciário, é uma clara diferença nas duas decisões. Na primeira delas, o STF optou por
empoderar o Parlamento, deixando-o atuar com maior liberdade e isso pode ter ocorrido pela
inércia da base de apoio do ex-presidente Collor, bem como de seu partido de expressão quase
nula no cenário nacional.
Já na segunda decisão, no processo da ex-presidente Dilma, o STF atuou de forma
mais protagonista, retirando poderes do Congresso Nacional e, com isso, regulou todo o
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processo, vinculando a atuação da Câmara e do Senado. Uma das hipóteses para isso ter
ocorrido (além, é claro, de se tratar de outro Tribunal – no que se refere à sua composição – e
de cada processo ter sua essência) foi a força que a então Presidente Dilma ainda tinha perante
o STF, bem como uma coalizão atuante e relativamente forte no Parlamento, liderada pelo
Partido dos Trabalhadores, o que pode ter sido decisivo para sua permanência no poder por
período bem superior ao do ex-presidente Collor.
Abaixo, quadro comparativo dos dois casos de impeachment estudados ao longo do
presente trabalho, para fins de melhor visualização dos principais fatos.

Quadro 1 – Análise comparativa dos principais fatos ocorridos nos dois processos
Contexto

politico-econômico

Semelhanças

Diferenças

Superinflação

Democracia ainda fraca (Collor)

Economia em recessão

Democracia já estabilizada (Dilma)

Desemprego em alta

Brasil vinha de constantes crises econômicas
(Collor)

Coalizão bastante enfraquecida

Brasil vinha de um longo período de
crescimento econômico (Dilma)

Alto índice de corrupção

Máquina partidária fraca (Collor)

Investigações chegaram ao governo,
enfraquecendo-o: CPMI do “esquema PC

Máquina partidária forte (Dilma)

Farias” (Collor) e lava-jato (Dilma)
Apoio do Parlamento e apoio popular
Semelhanças

Diferenças

Popularidade muito baixa (alta reprovação do
governo por grande parte da população)

Nenhum poder de mobilização popular
(Collor)

Base de apoio no Congresso enfraquecida

Sensível poder de mobilização popular
(Dilma)
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Péssima relação do executivo com o
legislativo

Partido de filiação muito fraco (Collor)

Presidentes de personalidade forte,
intransigentes (temperamento intempestivo)

Partido de filiação forte (Dilma)

Relação pouco harmoniosa entre o Presidente
da República e o responsável pelo início do
processo no Congresso (Presidente da
Câmara)

-

Crimes de responsabilidade
Semelhanças

Diferenças

Ambas as condutas estavam claramente

Nenhuma discussão sobre o cometimento, ou

previstas em lei

não, de crime de responsabilidade (Collor)
Grande discussão sobre o cometimento, ou

-

não, de crime de responsabilidade (Dilma)
Rito do processo

Semelhanças

Diferenças

Seguiram as regras vigentes com a
supervisão atenta do STF

Trâmite no Congresso muito rápido (Collor)

Autorização para processo e julgamento, pelo
Senado Federal, dada por 2/3 dos membros
da Câmara

Trâmite no Congresso bem mais lento
(Dilma)

Afastamento provisório do(a) presidente por
maioria simples dos membros do Senado
Federal

Quase sem intercorrências na tramitação
(Collor)

Perda do cargo decretada por 2/3 dos
membros do Senado Federal

Muitas interferências da base aliada no
trâmite do processo, que se utilizou de todos
os recursos disponíveis (Dilma)

-

Julgamento a um só tempo do quesito
Constitucional, com a perda do cargo e
inabilitação por 8 anos (Collor)

-

Secessão do quesito Constitucional de
julgamento, cuja pena aplicada foi somente
de perda do cargo, sem a inabilitação por 8
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anos (Dilma)
Judicialização do processo
Semelhanças

Diferenças

Ambos foram alvo de mandado de
segurança, com o objetivo de questionar
decisões da Câmara

STF pouco interveio no andamento do
processo e deixou a maioria das decisões a
cargo do Parlamento (Collor)

Ambos questionaram pontos da Lei nº
1.079/1950

STF interveio bastante no processo e
praticamente ditou todo o rito do processo,
inclusive anulando decisões da Câmara
(Dilma)

Fonte: elaboração própria.

4 CONCLUSÃO
O presente trabalho teve por objetivo um estudo comparado entre os dois processos de
impeachment ocorridos do Brasil contemporâneo. Dessa forma, buscou-se extrair os aspectos
mais essenciais do instituto, que é ainda bastante controverso no nosso ordenamento jurídico,
apesar de trata-se de saída democrática, prevista Constituição, para a retirada forçada de
agentes públicos do poder.
Assim, conforme os dados pesquisados, o instrumento é ainda polêmico no Brasil e
isso se agrava quando o impedimento é direcionado a presidentes de base ideológica forte,
como foi o caso da ex-presidente Dilma.
A partir disso, importante ressaltar as circunstâncias observadas no trabalho que
podem levar à queda de um governo, a depender da conjugação e da intensidade com que
surjam no meio. Verificou-se, com isso, que todo e qualquer governo democrático está
sustentado por três pilares básicos, que são: o desempenho da economia, o apoio do
Congresso e uma base popular forte, este último (por incrível que possa parecer) com um
pouco menos de relevância que os dois primeiros.
Com base no presente estudo, entretanto, foi possível verificar algumas características
comuns entre os dois casos, sobre os mais diferentes aspectos. No que se refere ao contexto
politico-econômico, ficou evidente, pelos dados compilados, que a gestão política estava
bastante prejudicada nos dois governos, o que desencadeou - no caso do ex-presidente Collor
- uma crise generalizada, pois seus pacotes econômicos foram bastante prejudiciais à
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economia, que já vinha de inúmeras crises. No governo da ex-presidente Dilma, a má gestão
deu início a uma complexa crise econômico-financeira, que até hoje corroi o Produto Interno
Bruto brasileiro.
Há que se mencionar, entretanto, uma grande diferença no campo econômico: no caso
do ex-presidente Collor, o país enfrentava crises financeiras já há algum tempo e seu governo
apenas piorou a situação; no caso da ex-presidente Dilma a situação era diversa, pois o Brasil
vinha de sucessivas altas do PIB e o povo não esperava uma queda drástica na economia do
país, o que sem dúvida fragilizou o governo.
Outro ponto de destaque no trabalho foi a perda de apoio no Congresso e de
popularidade perante os eleitores. Nesse quesito, ficou claro que a falta de uma coalizão forte
é o primeiro passo para a queda do governante, que passa a viver constantes dificuldades na
aprovação das matérias de seu interesse, culminando em forte desgaste político.
Não se deve esquecer, entretanto, de que a perda da base quase sempre está ligada a
uma forte crise econômica (pelo menos foi assim nos dois casos estudados), que também é a
grande responsável pela perda de popularidade. Nota-se, desse modo, uma simbiose entre
esses fatores, capaz de criar instabilidades de toda ordem e culminar com a queda do
Presidente da República.
Os processos analisados no presente trabalho comprovam essa premissa. Ao ter levado
os dois presidentes ao mesmo destino, o impeachment, é possível deduzir que tal combinação
de fatores, pela pauta negativa que trazem, se não levarem à queda do governo, causarão um
forte caos institucional.
A par de todas essas informações, sabe-se que os reais motivos de um impedimento
presidencial não são somente os que instruem a petição inicial, mas todos os fatores acima
analisados. Isso não quer dizer, de modo algum, que os crimes imputados nos processos aos
ex-presidentes não tenham ocorrido. Muito pelo contrário, os dois casos estudados deixam
claras a autoria e materialidade dos fatos. O que é utilizado como argumento de defesa, muitas
vezes, é a desproporcionalidade do ato com a pena aplicada, mas isso em nada altera a
realidade da tipificação da conduta.
Uma outra questão que merece destaque é o trâmite dos dois processos nas casas do
Congresso, mais especificamente o tempo de tramitação em cada uma delas. Ficou
evidenciando no estudo que o processo do ex-presidente Collor tramitou muito mais rápido
que o da ex-presidente Dilma. Isso ocorreu devido à constante atuação de sua base que,
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embora enfraquecida, ainda tinha poder de mobilização no Congresso e no Poder Judiciário, o
que atrasou bastante a tramitação. No caso do ex-presidente Collor, entretanto, já não havia
mais base e o processo tramitou sem qualquer obstrução.
Outrossim, reputa-se relevante trazer ao debate a judicialização do processo, que
ocorreu nos dois casos. No primeiro deles, o caso Collor, o que se pode observar foi um
Supremo Tribunal Federal mais introspectivo, que decidiu o Mandado de Segurança impetrado pelo então presidente - de forma menos ativa, deixando à Câmara a decisão da
maioria das matérias. Já no caso da ex-presidente Dilma, percebeu-se um maior ativismo do
STF, que interveio em diversos procedimentos considerados, por muitos, matéria interna
corporis do Parlamento e praticamente ditou todo o rito do impeachment, atitude diversa da
verificada no primeiro caso.
Assim, a partir dos pontos analisados, foi possível destacar os principais fatos
ocorridos nos dois processos, que foram confrontados e resultaram nas conclusões acima
colocadas.
Por fim, depois de todo o estudo sobre tema, conclui-se o presente trabalho com o
objetivo de que este possa servir de base para novas pesquisas, haja vista a complexidade do
instituto, ainda pouco explorado e carente de novas perspectivas. Ademais, a presente
pesquisa não teve a pretenção de encerrar a discussão, muito pelo contrário, simplesmente
consolida a percepção a que se chegou. Portanto, a intenção aqui foi de avaliar cenários
(conjugando o jurídico com o político), objetivando um resultado confiável, mas não
incontestável.
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