
1 — A decisão no impeachment, tal como exarada, é natimorta, 
nula de pleno direito, chega às raias do teratológico. Chama a 
atenção, porém, o fato de que na casa grande do Senado não tem 
bobo; nem de passagem. Novo julgamento tem de ser realizado, 
como de direito.

2 — Pedir a manutenção de uma de suas partes e revisão da outra 
é requerer a manutenção do “fatiamento”, impossível; a decisão é
um mix dos Artigos 52 e 85 da Constituição Federal com a lei das
inelegibilidades. Como reveria a Corte Constitucional a segunda 
parte da decisão? Para isso teria de examinar legislação 
infraconstitucional, o que não pode fazer. Negativa fundamentada
de seguimento pode ser uma boa aposta.

3 — A nulidade absoluta de um ato jurídico contamina 
irrecusavelmente tudo que dele derive; a posse conferida, pois, é 
ato inexistente. A Sra. Presidente da República continua 
presidente e o Sr. Vice-Presidente continua Vice-Presidente, sem 
competência funcional para praticar atos privativos da 
Presidência da República, firmar tratados, convenções e atos 
internacionais, por exemplo. É natural que G-20 e BRICS 
considerem com reservas a atuação do Sr. Vice-Presidente.

4 — É uma questão jurídica, sim, como convém às democracias 
plenas, nas quais Constituição e lei dão a palavra final.

5 — Destaque para as poderosas razões da Sra. Presidente da 
República submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal, 
acrescentando-se que o mandato da Sra. Dilma Rousseff foi 
julgado pela crise econômica, não pelo Crime de 
responsabilidade, inexistente, como provado à saciedade; as 
provas, tornadas subjacentes, não foram avaliadas devidamente, 
podendo-se mesmo dizer que sequer foram consideradas.

6 — Não se trata de reexame pelo STF das decisões do Senado; 
nenhum órgão julgador do país pode negar-se ao acesso do 
cidadão, nem negar a prestação jurisdicional de maneira clara e 
completa, é dizer, de acordo com a Constituição e a lei. 



Prevalecem as regras constitucionais com relação ao afastamento 
da Sra. Presidente da República.

Nenhuma decisão em qualquer área ou nível pode ser 
exclusivamente política; os direitos e garantias individuais, o 
direito de acesso ao Judiciário, o direito em todas as suas 
expressões antecedem qualquer decisão, que os devem observar 
antecipada e prioritariamente. Não somos a republiqueta dos 
sonhos de alguns senhores, somos o grande país do qual nos 
orgulhamos, apesar deles. E, até prova em contrário, uma 
democracia plena, um Estado de Direito. 




