
                                                

             

INTRODUTORIAMENTE 

O Supremo Tribunal Federal tem referendado todos os passos dados até aqui no 
procedimento de impeachment. O Grande Partido, por seu presidente, contradita com 
esta verdade o jus esperneandis do golpe, aparentemente não entendendo muito bem a 
questão. O Excelso Pretório não apenas tem referendado, mas ditado a forma, o rito a 
ser observado na tramitação do processo; o conteúdo, porém, o mérito, não foi julgado 
— a maioria das pessoas não tem familiaridade com os detalhes processuais que por 
analogia devem ser considerados —, e só o julgamento do mérito nos limites definidos 
pelo Supremo Tribunal Federal autorizará concluir, ou não, por Responsabilidade. No 
ínterim tudo é retórica e guerra de informações.

Monocordicamente, sem maiores cuidados e nenhum acréscimo, os senhores do 
impeachment têm batido na tecla de que a Constituição Federal o autoriza; o Sr. Vice-
Presidente, defendendo-se da imputação de golpe, disse isso ao The New York Times. O 
que não se tem dito é que o processo de impeachment, na hipótese, exige a tipificação, 
caracterização, do Crime de Responsabilidade pela produção de provas conclusivas de 
sua autoria pela Presidente da República. O julgamento no Senado porá o assunto às 
claras quanto ao mérito; apenas as chamadas pedaladas fiscais estarão em questão. 
Nesse campo de ideias, a decisão terá de ser técnica, afastados os compromissos 
partidários e as inclinações pessoais. Se não for produzido um quadro técnico contra a 
Presidente, mas decretar-se o seu afastamento por razões políticas, estará configurado o 
golpe, que não se poderá sustentar; não provada conclusivamente o Crime de 
Responsabilidade, o processo tem de ser arquivado, não cabendo a retórica ou a 
condenação por aproximação. O que disso desbordar, além de arbitrário, será 
inconstitucional e reclamará correção pelo Supremo Tribunal Federal. 

O que em princípio compromete a atividade do Sr. Vice- Presidente da República é o seu 
desembaraço no papel de virtual Presidente da República, com escolha de ministros e 
divulgação de programa de governo. Passa a sensação de pretender criar uma situação 
de fato, de um grande acordo. O mal-estar é enorme. Por iniciativa dos defensores do 
impeachment instalou-se uma verdadeira guerra, é verdade, mas há situações que 
devem ser vividas com temperamentos. E se, publicado o resultado com eventual 
condenação sem base em provas concretas, a questão for colocada sub judice? Criará 
uma situação gravemente constrangedora para todos, com repercussão internacional. 
Pedir para o vencido não recorrer, se entender ter havido desvios constitucionais, é 
pedir demais.

Assistiu-se na semana ontem encerrada entrevista do Sr. Caiado na qual, muito tranquilo
e à vontade, declarou já ter a oposição votos suficientes para aprovar o impeachment. 
São atitudes e palavras como essas que alimentam a ideia de golpe político. Teria sido 
mais adequado ouvir-se do Senador estar satisfeita a exigência jurídica inafastável da 
existência nos autos de elementos suficientes para provar a incursão da Sra. Presidente 
no Crime de Responsabilidade; o impeachment decorre da produção de provas 
específicas e hábeis, é efeito, não se consuma por si mesmo apenas porque a 
Constituição Federal o prevê. Do jeito que as coisas estão correndo, a impressão que se 
tem é de que está havendo no mínimo, no mínimo, prejulgamento — já em si muito 
grave —, independentemente da existência de provas nos autos do processo. É uma 
circunstância comprometedora, que não preenche os requisitos constitucionais para a 
decretação do impeachment. 

O enfoque também está completamente distorcido, não se trata de uma guerra entre 
oposição e situação. Trata-se de provar, ou não, que a Sra. Presidente cometeu Crime de 
Responsabilidade. Esse é o fulcro da questão; fora dele nada importa. 

Insisto: A Constituição Federal não fala em autorizar a abertura do processo de 
impedimento, fala em admitir a acusação, e só se admite uma acusação de crime em face
da norma jurídica que o define, seja ela de índole constitucional ou infraconstitucional. 
Não pode uma acusação ser admitida por motivação meramente política. Eu entendo, 
mesmo, que uma representação de impedimento presidencial, após admitida pela 
presidência da Câmara, deveria ser imediatamente encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça com despacho do tipo “Diga a CCJ”; sua “cota”, ou decisão, deveria 
se sujeitar a recurso necessário ex-officio para o Supremo Tribunal Federal. Isso evitaria 
traumas incontáveis da Ordem Pública, explorações políticas e desgastes absurdos, como
os agora observados. Pode dar-se o caso do alegado crime não ser convincentemente 
demonstrado à luz do direito aplicável, arquivando-se o processo após tantos prejuízos 
institucionais e econômicos causados ao país. Deveria em tal caso haver uma forma de 
sucumbência; os responsáveis pelos danos responderiam por sua inconsequência e pelos
incalculáveis prejuízos provocados.

Pode-se alegar que na prática a medida do parágrafo anterior tiraria do Congresso a 
atribuição de julgamento do titular do Poder Executivo. Improcede. As hipóteses do 
Artigo 85 da Constituição Federal compreendem questões técnico/ constitucionais 
dependentes de prova cabal, completa e irrefutável, não contemplando o mero enfoque 
político. De qualquer modo, ao final do processo no Senado, se equívocos probatórios 
forem cometidos ou deslizes constitucionais se verificarem, tudo irá mesmo parar no 
Supremo, como já dito, único dos Poderes da República competente para dizer o direito 
na esfera da Constituição Federal.

Não se remove democraticamente um Presidente da República a toque de caixa; o 
tumulto só interessa a quem não está seguro de suas posições e precisa dar aparência de 
legalidade aos seus desmandos. Não se julga ou condena ninguém neste país à causa ded
meras alegações ou, notadamente, de casuísmos.

 

Em sede de admissibilidade a apresentação de defesa é processualmente prematura e 
problemática; trata-se de fase introdutória na qual uma série de coisas pode ocorrer, 
inclusive, tecnicamente falando, ser negado seguimento ao feito. Mas o virtual 
presidente da Comissão Especial do Senado a instalar-se amanhã já manifestou sua 
intenção de conceder tempo ao combativo e vigoroso Advogado Geral para falar, caso 
em que um bom trabalho de elucidação poderá ser de extrema utilidade para ajudar na 
exata e ampla compreensão da questão. A Câmara apreciou a questão nos limites de sua 
competência, admitir ou não a acusação do Crime de Responsabilidade. Admitiu. No 
momento, o Senado decidir-se-á, apenas, pelo acolhimento, ou não, da decisão da 
Câmara para só depois, se ultrapassado o seu “juízo” de admissibilidade, inaugurar a 
fase de instrução e julgamento.

Pode ser o caso de considerar-se a apresentação de 
Memorial objetivo e bem elaborado, com cópia para 
todos os membros da Comissão, inclusive para o seu 
presidente, descrevendo os passos dados pela Câmara, 
interpretando-os, e enfatizando que se está todo o tempo 
falando e escrevendo sobre ingovernabilidade, que é uma
questão operacional, mas decidindo-se como se fosse a 
Responsabilidade jurídico/ constitucional autorizadora 
da cogitação de impeachment. A ingovernabilidade não 
autoriza. Não é por causa da cor dos olhos de um 
Presidente da República que se irá, politicamente, 
destituí-lo, ignorando as regras aplicáveis ao caso 
concreto.

Relativamente à admissão pela Câmara da acusação de Crime de Responsabilidade, fosse
esse um procedimento jurídico/processual específico, estaria configurada a hipótese 
sonante de embargos declaratórios — modalidade recursal que completa a decisão — 
por contradição, aquela figura processual em que a conclusão diverge diametralmente 
da premissa quando a hipótese é relatada num sentido, caracterizando-a, 
fundamentando-a, e decidida noutro sentido, é dizer, decide-se a questão como se outra 
fosse. É o caso típico em que a decisão da instância deve ser cassada para que outra seja 
exarada como de direito, ajustando-o aos fundamentos, à premissa estabelecida no 
relatório, que se deve ater ao que se identifica com o pedido. É o pedido que define a 
causa; ele é o único elemento a conduzir e formar o convencimento de quem decide, 
informado exclusivamente pelos elementos dos autos e por sua coerência com relação 
ao pedido.

Como do parágrafo anterior, o relatório do deputado relator no primeiro “juízo” de 
admissibilidade deve passar por severo crivo, demonstrando-se haver caminhado num 
sentido e concluído noutro, o que, na inexistência de embargos de declaração para 
completá-lo, deve simplesmente induzir a recusa ou anulação do ato decisório. Atende 
integralmente o direito da “parte ré” a declaração de nulidade, trancando-se o feito; 
posta a questão nos seus devidos termos, fica descaracterizada e descontinuada a 
admissão da acusação do Crime de Responsabilidade.

Isso não são filigranas, ou teoria, é direito puro e sequer tem sabor de novidade. Boa 
quantidade de inquéritos e denúncias se perde na fase judicial por apresentar falhas e 
defeitos incontornáveis à luz do direito aplicável, deixando no ar crimes não tipificados 
e tornando os pacientes não imputáveis com relação a eles. A deficiência de provas 
ocorre com frequência. Não são “legalismos”, mas expressões legais que garantem um 
julgamento justo ao tanger das regras do direito objetivo, o direito brasileiro, ainda que, 
a partir do último mês de março, esteja contemplado o julgamento na forma de 
precedentes, o que, no caso vertente, labora em favor da “parte ré” relativamente à 
única motivação admitida no processo por decisão direta do Supremo Tribunal Federal, 
o crime de Responsabilidade, a chamada pedalada fiscal, a ser provado 
insofismavelmente à consideração de todo o universo de sua ocorrência, não apenas no 
governo da atual Presidente da República. Os governos federais anteriores serviram-se 
incólumes da prática, e não apenas as Administrações Federais, mas, igualmente, os 
governos estaduais, ademais da administração pública em significativa expressão.

Pedalada Fiscal, único thema admitido pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação e 
julgamento do impeachment, é prática consagrada no país. De longa data. Por que o 
Governo da Sra. Dilma Rouseff deveria ser o único a pagar por ela, especialmente 
quando a situação foi expontaneamente corrigida, dela não resultando prejuízos de 
qualquer natureza, elidida a Responsabilidade? Equidade e Isonomia de tratamento têm 
de ser os fios condutores da questão. De outro modo estaremos, inadmissivelmente, em 
face de um casuísmo insustentável moral, ética, legal e constitucionalmente. Reflita-se 
sobre isso quando se imaginar que a Sra. Presidente da República entrou em modo de 
autovitimização. O devorador buraco negro em cujo campo de atração a colocaram é por
demais visível e perigoso para que dele sofra a Sra. Presidente os efeitos sem protestos. 

A matéria desborda dos raciocínios simplistas, a analogia se impõe. A decisão sobre ela, 
se nos queremos fieis e leais aos princípios democráticos, e não nos queremos 
convertidos numa nação, num país de segunda classe, precisa ajustar-se aos melhores 
critérios de justiça, moralidade e constitucionalidade independentemente de gostarmos 
pessoalmente ou não da atual Presidente da República. Há muito mais em jogo do que o 
seu mandato, o menor de todos os males para quem o considera um mal, salutar 
observar: O que quer parta de qualquer defensor do impeachment, personagem do 
drama que vivemos, ou ator que o está ou estará vivendo, será apenas mais uma fala, 
parte de uma cena ou partição do ato de uma novela que esteve fora do ar por 13 anos, 
mas volta agora com tudo pela mão do seu diretor, escolhido a dedo pelos roteiristas, o 
que quer digam em contrário os Josefos da atualidade brasileira.

Processualmente, as decisões no Juízo de admissibilidade são unipessoais e irrecorríveis;
como a regra não é de instância única, há novo exame de admissibilidade no patamar 
superior, único que pode modificar as decisões das instâncias ordinárias, vedada tal 
atribuição a juízes do mesmo patamar. Não há uma Terceira Instância, há Cortes 
Superiores e a Corte que se pode denominar Constitucional, com características e 
finalidades muito próprias definidas pela Constituição Federal.

Os atos do Colegiado são em regra julgamentos. Tecnicamente falando, na hipótese a que
se assiste, prevalece o duplo grau à medida que, cada um exercendo o próprio “juízo” de 
admissibilidade, o segundo grau não tem de admitir, aceitar o processo tal como chega 
do primeiro grau. Quando neste é protocolada uma proposição da espécie impeachment,
ao seu titular compete admiti-lo ou negar-lhe seguimento. Uma vez admitido, cumpre-se 
uma forma de recurso necessário exofficio, ainda no patamar, que não implica 
julgamento de mérito, mas apreciação da juridicidade do procedimento e do despacho 
inicial, independentemente dos seus aspectos políticos. É nomeado um relator e uma 
Comissão Especial configuradora de uma instância intermediária da espécie 
interlocutória, vindo a seguir, no âmbito da Comissão, a aprovação ou rejeição do 
relatório; esta última tranca o feito, a aprovação provoca o seu seguimento na esteira de 
sua admissão se as razões do relatório aprovado pela Comissão Especial forem 
referendadas por dois terços mínimos do plenário da Câmara.

Assim, não deixa de haver no primeiro grau uma forma de julgamento no qual laboram 
pressupostos constitucionais, de seriedade, éticos e de honestidade intelectual com 
vistas ao conteúdo da proposição. Os votos, quer na Comissão Especial, que em sessão 
plenária, não podem ser apenas políticos, devem ser informados também pela 
juridicidade e pelo perfeito enquadramento da proposição nos moldes constitucionais, 
além de solidamente fundamentados, não apenas folclorizados; a proposição, de seu 
turno, há de ser clara, objetiva, pertinente e configurar com segurança e exatidão a 
causa de pedir, devendo o pedido a ela se limitar e ser de sua parte claro, objetivo, certo 
e determinado. Não podem proposição e pedido abranger questões estranhas à sua 
natureza.

Não preenchendo a proposição os requisitos descritos, faltar-lhe-ão condições de 
admissibilidade, faltar-lhe-á estofo jurídico para conferir legitimidade ao voto político, 
que será apenas visceral e traduzirá, tão somente, uma posição partidária ou pessoal, 
sem qualquer valor em questão de alta indagação como é o impedimento presidencial. 
Neste caso, a segunda instância, em observação e homenagem ao melhor direito, deve, 
no seu “juízo” de admissibilidade, decretar a impossibilidade da proposição, negando-
lhe seguimento. Não podem estar presentes em sede de admissibilidade de uma 
proposição de impedimento presidencial valores outros que não os do Estado de Direito, 
da Normalidade Constitucional e Democrática, da Segurança Jurídica e da Ordem 
Pública.

 Deprimente, mais de 6 horas de um espetáculo triste e constrangedor. O deputado-
presidente, coordenador de uma confusa diatribe contra a Chefe do Executivo sem que 
lhe pesasse uma única acusação formal e comprovada na conjugação decisão 
política/juridicidade, foi acusado e espinafrado por diversos deputados; de 2 deles, dedos
em riste e voz alta, ouviu com cara de paisagem: “Você é um gangster”, “Você é um 
ladrão”. Perante milhões de pessoas, no Brasil e no Exterior. Teria dito que os 
processará. Detalhe: Se o fizer, terá de fazê-lo no Supremo Tribunal Federal, onde é réu 
por corrupção à vista de alentada e comprometedora documentação colhida, inclusive, 
junto ao Ministério Público Suíço. 

 Eu precisei esperar um pouco, arrumar tudo aquilo em minha cabeça. Foi um 
inacreditável cortejo de absurdos.

 Os deputados federais desceram em gestos, atitudes e palavras ao nível mais 
lamentável e desrespeitoso, arrastando consigo a nossa pobre, desprotegida e frágil 
democracia. Por eles, somos todos ridículos espectadores cuja única atribuição é colocá-
los lá para fazerem o que bem entenderem de pior. 

 Como pode o deputado-presidente continuar à frente da Câmara Federal, cujo 
Conselho de Ética o está processando com fortes possibilidades de recomendar a 
cassação do seu mandato? Como pode esse cavalheiro, réu por crime que parece saltar 
das provas apresentadas perante a mais alta Corte do país, conduzir um procedimento 
de impeachment presidencial? Como pode alguém, deputado federal presidente da 
Câmara, acusado frontal e gravemente, sem nenhuma reação, perante uma audiência 
contada aos milhões, tentar intervir nos assuntos do Senado, como tentou intervir no 
Conselho de Ética da Instituição que preside, com o ingrato desiderato de criar condições
favoráveis à continuação do seu aparente desfile de irregularidades?

 Pesquisas do Vox Populi divulgadas no dia seguinte à infausta sessão do dia 17 de Abril
informam que, em pesquisa direta, 94% dos entrevistados quer a cassação do mandato 
do deputado presidente da Câmara Federal. Não é para ouvir a voz das ruas e agir de 
acordo com ela? Usado de modo infamante para atingir a Sra. Presidente da República, 
já começou a ficar sozinho. Quanto tempo se segurará? 

 Para avaliar-se devidamente o “clima” em que a acusação contra a Sra. Presidente foi 
admitida, a deputada por Minas Gerais, ao justificar seu voto a favor do impeachment, 
citou o marido, Prefeito de Montes Claros, como exemplo de virtude e de que o Brasil 
tem jeito. O Judiciário não concordou; menos de 24 horas depois, segunda-feira, 18, a 
Polícia Federal, cumprindo mandado, o prendeu por corrupção. O Brasil, ao sentir da 
deputada, tem jeito para quem?

 Deus foi colocado no centro da pantomima. Do presidente da Câmara Federal, patético:
Deus tenha pena do Brasil. Pelo menos foi coerente. 

 Um presidente que, consenso entre aqueles cujo lado é o do Brasil, não de nomes, 
quando no cargo de Vice-Presidente teria conspirado abertamente para chegar à 
Presidência inspira confiança? Parece que não. Pesquisas do Datafolha e do Vox Populi 
informam que os entrevistados entendem em esmagadora maioria que, se acontecer, um
governo desse presidente será péssimo; manifestações minoritárias o viram como ruim 
ou regular.

 E se os países membros da Organização dos Estados Americanos, em sua maioria, não 
reconhecerem, por ilegítimo, um eventual governo emerso desse processo de 
impeachment? E se a Europa seguir o mesmo caminho? China, Rússia, Índia e África do 
Sul o reconhecerão? O não reconhecimento é uma possibilidade real. Viveremos, se for o
caso, um governo de compadres? Le Monde, El Pais, The Guardian, The New York Times, 
El Clarin abriram manchetes pondo em dúvida o processo de impeachment. O 
sentimento geral é o de que está em curso no Brasil um golpe de Estado com DNA 
parlamentar. Der Spiegel foi direto: “O Congresso (brasileiro) mostrou sua verdadeira 
cara.”

Será que está todo mundo errado, só a Câmara Federal, com a honrosa exceção daqueles 
deputados que votaram contra a medida, está certa? Governo ilegítimo não pode 
pretender respeito, acolhimento e reconhecimento. 

 Ingovernabilidade é tema para a queda de Gabinetes em Regimes Parlamentaristas; os
senhores deputados esqueceram que o nosso regime é o Presidencialista. A 
governabilidade passa necessariamente pelo Congresso; por que aquele Poder da 
República, notadamente a Câmara, não ofereceu alternativas ao Executivo, preferindo 
de forma confusa e inconvincente promover o “nó” culminado com a admissão da 
acusação à Sra. Presidente? Bateram-se na coqueteleira ingovernabilidade e 
inqualificáveis ingredientes perversos e serviram um coquetel a que se deu o nome de 
Crime de Responsabilidade. O sabor do “veneno” servido não combina com os 
ingredientes usados.

 Do Grande Partido de oposição soou a voz sentenciosa, referindo-se à Sra. Presidente 
da República: Quando faltam argumentos, sobram ataques. A “voz” foi traída pelo hábito
e pelo subconsciente. 

 Não fica descartada a hipótese, caso se consume o impedimento, de que em 1 ano, ou 
menos, o Brasil como um todo vá sentir saudades da Presidente Dilma Roussef. 
Corrupção? É assunto para o Judiciário, que está tratando devidamente do assunto. 
Detalhe: A Presidente pessoalmente está “limpa” e seu governo é um dos que, 
historicamente falando, tem tratado as liberdades individuais e funcionais com o maior 
carinho, intransigência garantidora e respeito. Jamais interferiu nas investigações da 
Polícia Federal. 

 As lideranças políticas atuais no Brasil faliram irrecuperavelmente e, na hipótese de 
concretização do impedimento, poderão recolocar o país no papel de coadjuvante, a 
serviço de interesses que, eventualmente, não serão exatamente os seus interesses.

 O único país do mundo, fora demais BRICS, representativo economicamente, com 
sólidas chances de crescer não o faz; será essa a meta e razão de tudo isso? Se não é, por 
que coisas como essas a que estamos assistindo acontecem com o Brasil, só com o Brasil?

BRRRRRRR... O processo em curso no TSE é contra a chapa, não contra a Presidente. O 
palanque foi o mesmo, o então candidato a vice moveu-se a reboque da candidata à 
Presidência. O resultado do julgamento tem de ser um só. E abrangente. Se for 
condenatório, alcançará os 2 cargos. Tem de ser assim. Como a política não é exatamente
uma atividade para vestais, se o Grande Partido não queria marchar com o parceiro a 
ele não se deveria ter associado. Alegar canduras? Está mais do que na hora de cessar o 
menosprezo á inteligência da nação.

Se acontecer o impeachment, o atual vice assumir e ficar impedido depois, o ocupante 
constitucional e natural da Presidência será o Presidente da Câmara Federal de 
Deputados. Viram, senhoras e senhores passeateiros e outros incautos, o que foram 
arranjar? Sobra alguma autoridade à atual Câmara Federal depois do dia 17 de Abril? 
Será que alguma governabilidade derivada do seu apoio será benéfica ao país?

 O Brasil não anda, não se organiza, cresce aos solavancos, intermitentemente, patina, 
vai, volta, nada é permanente, só a corrupção e o desmando que, parece, são 
estimulados, patrocinados. 

 O Grande Partido assustou-se com a pregação internacional da Sra. Presidente. Por 
acaso, depois da sessão do domingo, 17 de Abril, permanece no comando e entre os seus 
ilustres membros a ilusão de que os demais países levam a sério o que está acontecendo 
por aqui? O Brasil está globalizado, o mundo está globalizado, para usar uma expressão 
de Marco Aurélio Nogueira; não alimentem ilusões, vai haver problemas com o resto do 
mundo em boas de suas partes. De espantar será se não houver.

 Acordos já foram anunciados; o mercado comum, rechaçado, voltará à pauta em 
ambiente favorável? O que resta do Mercosul ainda de valia para Brasil e Argentina será
esfarrapado? A eventual, e nem tão significativa assim hegemonia sul-continental será 
pulverizada? Nossos empregos industriais mudarão de ponto cardeal? Os grandes e 
benéficos acordos firmados nos últimos anos, os caças suecos e sua tecnologia, BRICS, 
essas coisas serão deixados de lado para que morram de inanição? As novas regras 
impostas pelos provedores de serviços, contra dispositivos do Marco Civil da Internet, 
com o silêncio comprometedor da Agência Reguladora competente, que apenas soprou a 
ferida, nada fez para tratá-la e curá-la, a limitação do acesso à rede da esmagadora 
maioria de usuários não provocará a perda de intensidade de futuros protestos e 
redução da capacidade de mobilização popular? Claro que sim. Coincidentemente, essa 
novidade foi “implantada” na fase aguda da “implantação” do impeachment, 
instrumentado junto à população pela internet à qual, a partir de agora, as novas regras 
limitarão o acesso. 

Em compensação, as Classes A e B, uma pequena parcela da Classe C, poderão, quando 
quiserem, dar um pulinho ali fora para brincar em parques, gastar em dólar e, 
ATENCÃO!!! Nossas reservas, criteriosamente amealhadas, uma garantia real, poderão 
ingressar em terreno minado de alto risco. Essas coisas, mais uma nem tão difícil assim 
volta ao FMI, poderão fazer do Brasil a médio e longo prazo um país em sua maior 
expressão apenas de consumidores, prestadores de servicos e fornecedores de 
commodities. 

Que pessoa honrada, verdadeiramente devotada ao Brasil, patriota, pode sentir-se 
atraída por essas possibilidades concretas, querer jogar esse jogo?
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