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Câmara dos Deputados aprova admissibilidade do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, em 2016 | Aílton de Freitas

O tema do impeachment parece ter ingressado de maneira permanente e regular no cotidiano

político brasileiro. Desde 1945 houve cinco processos de impeachment abertos contra

presidentes da República, sendo que os mais recentes, de Collor de Mello (1990-1992) e Dilma

Rousseff (2011-2016) resultaram em seus afastamentos do cargo. Uma avaliação dos pedidos de

impeachment protocolizados na Câmara dos Deputados evidencia a crescente utilização deste

expediente contra todos os presidentes da República. O ex-presidente Fernando Collor, também

afastado do cargo em 1992, foi alvo de 29 pedidos. O ex-presidente Itamar Franco (1992-1995)
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foi alvo de quatro pedidos. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recebeu 24 pedidos, Luiz

Inácio Lula da Silva (2003-2010), 37 pedidos, Dilma Rousseff, 68 pedidos, Michel Temer

(2016-2018) 31 pedidos e, até o momento, Jair Bolsonaro (2019) recebeu 115 pedidos de

impeachment, incluindo pedidos duplicados e aditamentos. E isto é um sintoma de algo que

não é bom. O mecanismo de impeachment, em particular do chefe do Poder Executivo, ainda

que previsto constitucionalmente, deveria ser compreendido como uma medida excepcional,

anormal e não frequente. Contudo, no sistema político brasileiro, ele parece ter se trivializado.

As razões políticas para este fenômeno são várias e não me interessa detalhá-las neste artigo.

Certamente elas incluem a ampliação da debilidades dos consensos que garantiram a

funcionalidade do presidencialismo de coalizão nas últimas décadas, o aumento da

judicialização da política, a ampliação do radicalismo na política, com a consequente

fragmentação dos grupos políticos e partidos, a inexistência de outros mecanismos

institucionais (como recall, convocação de novas eleições, etc.) que poderiam ser utilizados para

solucionar crises políticas e de governabilidade.

É certo, contudo, que o sistema político e jurídico brasileiro não dispõe de mecanismos menos

traumáticos e radicais do que o impeachment para solucionar ou dissolver problemas graves de

governabilidade ou crises políticas profundas. Isto faz com que se recorra, com cada vez maior

frequência a este fortíssimo antibiótico, para solucionar patologias e crises que eventualmente

poderiam solucionados com remédios menos drásticos, radicais e sequelantes para a vida

política e democrática do país.
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O número elevado de pedidos de impeachment contra os ex-presidentes Fernando Henrique

Cardoso e Lula revelou, de maneira muito clara, o uso deste instrumento como meio político

regular, ordinário, para gerar desgaste à popularidade do governante ou para a mera

contestação do que parecia, aos olhos de seus formuladores, atos de má gestão ou equívocos

políticos e administrativos. Ainda que eventualmente sérios, eles não elencavam razões

jurídicas e políticas fortes para a remoção do governante de seu cargo, razão pela qual tiveram

relativamente pouco impacto além de seu significado simbólico. Ademais, é importante lembrar

que as suas condições de sucesso sempre foram remotas em face do consistente apoio político

parlamentar garantido por estes governantes.

O que se viu crescer, com o aumento do número de pedidos de impeachment e, em especial,

com o efetivo afastamento dos ex-presidentes Collor de Mello e Dilma Rousseff, foi um amplo

questionamento acerca do caráter penal ou meramente político deste tipo de julgamento. Em

particular durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff travou-se um muito engajado

debate entre juristas e políticos sobre a natureza penal ou política do impeachment, visto que

ele repercutia nas narrativas em conflito.

Para muitos juristas, em especial dentre os defensores da ex-presidente, o julgamento seria,

num sentido trivial político, visto que competiria ao Senado julgar os atos da chefe do Poder

Executivo, mas teria uma natureza essencial penal-criminal. Por este motivo, deveriam se

aplicar ao processo de impeachment, de modo irrestrito, os princípios gerais do direito penal e

processo penal, não somente no que diz respeito as garantias de ampla defesa e respeito ao

devido processo legal (ponto sobre o qual não houve tantas controvérsias), como também com

relação ao próprio princípio da equidade e isonomia, tão caros à jurisdição penal. Uma das

alegações mais frequentes que se ouviu, durante as acaloradas discussões sobre o julgamento,

foi a de que a condenar alguém por “dar pedaladas fiscais” ou se valer de “contabilidade

criativa” violaria o princípio da equidade, visto que estas ações costumavam ser amplamente

praticadas por outros chefes do Executivo, em particular governadores e prefeitos, sem que

tivessem gerado como consequência o impeachment. Nesse sentido, ele envolveria aplicar “dois

pesos e duas medidas”, o que estaria vedado pelo valor básico da igualdade.

Para outros juristas, contudo, o mecanismo de julgamento do impeachment se revestiria de um

caráter político num sentido menos trivial. Ele seria político não apenas porque o julgamento

seria feito por políticos, num foro politizado (Senado), mas também porque a própria finalidade

do instituto estaria essencialmente vinculada à realização do objetivo de solucionar graves

impasses de governabilidade, e não simplesmente julgar a má conduta criminal ou de

responsabilidade do agente. Para realizar este fim, remanesceriam outros mecanismos de

responsabilização criminal do gestor, respeitada a imunidade temporária durante a duração do
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mandato. Para eles, o elevado quórum exigido para a condenação no processo de impeachment

(2/3) não seria uma exigência da segurança jurídica contra o erro judicial, mas antes um

verdadeiro teste sobre as condições para o exercício político do cargo. Argumentava-se que um

presidente que, a despeito do poder que lhe confere o cargo, não fosse capaz de arregimentar

um apoio de ao menos 1/3 dos senadores e deputados, evidenciaria a sua perda completa da

capacidade de governar.

Esta oposição não esgotava completamente as alternativas para a compreensão do processo,

visto que o impeachment teria como condição de processamento a existência de prática de

ilícito. Segundo o art. 85 da Constituição da República, são crimes de responsabilidade aqueles

que atentem contra (a) a existência da União; (b) o livre exercício do Legislativo, do Judiciário,

do Ministério Público e dos “poderes” constitucionais das unidades da Federação; (c) o

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; (d) a segurança interna do País; (e) a

probidade na administração; (f) a lei orçamentária; e, por fim, (g) o cumprimento das leis e das

decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial (a Lei

1.079/1950), que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Em outras palavras, ainda

que se considerasse que a rationale principal para o instituto fosse oferecer uma saída

democrática para crises de governabilidade, haveria uma exigência de que um ilícito tivesse sido

cometido. Nesse ponto, haveria uma diferença relevante com respeito a outros mecanismos

institucionais para a solução de problemas de mesma ordem, como o recall, conhecido nos

sistemas políticos parlamentaristas. Neste sistema, quando há uma crise de governabilidade é

possível desconstituir um governo através de um mero voto de desconfiança, não sendo

necessária a preexistência da prática de ilícito. A questão que dividia os juristas sobre o caráter

penal (ou não penal) do instituto do impeachment, assim, se repetia na questão da configuração

deste requisito da ocorrência do ilícito. Seria este ilícito uma conduta que deveria ser apreciada

com base em todos os princípios do direito penal e processual penal, ou não, apenas alguns

princípios seriam exigidos, ficando dispensada a própria conformidade do processo com o

princípio da equidade (que impõe que casos iguais sejam julgados igualmente)?

Algumas comparações sobre a forma de institucionalização do instituto no Brasil e outros países

poderão ser reveladoras. Na Alemanha, por exemplo, após feita a acusação pela via do

impeachment, a Suprema Corte deve julgar, segundo os cânones estritos do direito penal, se há

crime. Preenchido este requisito, e havendo condenação pela corte, determina-se o afastamento

do cargo. Na Itália, após a aprovação do impeachment por maioria qualificada do parlamento, o

presidente é julgado pela corte constitucional.

No Brasil, o modelo acolhido é mais político, desde o início. Em primeiro lugar, o juízo sobre o

próprio andamento do pedido de impeachment envolve uma boa dose de discricionariedade
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política por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Isto não significa que não devam

existir evidências para o processamento do pedido, mas antes que, mesmo as havendo, caberá

ao presidente da Câmara o juízo sobre a conveniência de seu processamento, numa decisão

dificilmente recorrível. Ademais, também o próprio juízo sobre a ocorrência ou não do crime de

responsabilidade, descrito em termos bastante vagos e genéricos pela Lei 1.079/1950, compete

não ao STF, de quem se poderia esperar um juízo mais técnico e comprometido com os rigores

da justiça penal comum, mas sim ao Senado, um foro político por excelência. Em outras

palavras, no Brasil cabe a um tribunal de natureza política (senado) decidir se há ou não crime.

A escolha do legislador constituinte brasileiro parece ter claramente reconhecido ab initio a

natureza política deste julgamento, nesse ponto, em contraste com a opção feita pelo

constituinte alemão.

O importante a destacar, contudo, é que a principal diferença entre o impeachment e os

julgamentos criminais ordinários reside no fato de que o primeiro não se vincula à observância

do princípio da igualdade da mesma forma. No direito penal vigora o princípio de que por

serem todos iguais perante a lei, um crime cometido por uma pessoa A deve merecer o mesmo

tipo de tratamento e sancionamento que o mesmo crime cometido por uma pessoa B. Caso isto

não ocorra, disto decorrerá a responsabilidade daqueles que deveriam ter conferido o mesmo

tratamento, mas não o fizeram. Um exemplo disso é a responsabilização do agente encarregado

pela investigação, persecução e julgamento pelo crime de prevaricação. Outro exemplo reside

na necessidade de uma justificação especial para a existência de diferenças no tratamento ou

apenamento de condutas ilícitas semelhantes. Um juiz deve sempre justificar as razões para

eventual diferença de penas atribuídas a réus que conjuntamente praticaram um crime. Isto não

significa que nos processos de impeachment as condições básicas para a interpretação do

direito não devam ser as mesmas para todos. As exigências gerais abstratas contidas na

Constituição e leis são as mesmas para todos. Não se escolhe ou muda a lei de impeachment

conforme o réu. Nesse sentido, a igualdade não é totalmente abandonada. Todavia, a própria

previsão de resultados diferentes para as mesmas condutas sinaliza que condutas iguais podem

gerar consequências jurídicas bem distintas a depender da existência de apoios políticos e não

apenas das responsabilidades dos agentes.

No caso de impeachment, contudo, o que vemos, e com mais clareza no exemplo brasileiro do

que no exemplo alemão, é que mesmo diante da existência de evidências de prática de um crime

semelhante por um chefe do Executivo, está prevista uma ampla discricionariedade política em

torno da conveniência do seu processamento e posterior julgamento. Conforme se verificou no

impeachment de Dilma Rousseff, foram reunidas fortes evidências de que práticas semelhantes

às atribuídas pedaladas fiscais foram realizadas por diversos governadores e prefeitos, sem que

dessem origem a abertura de processos e condenações. Ademais, a eventual inação persecutória
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dos órgãos responsáveis pela instauração do impeachment (legislativos estaduais e municipais)

jamais gerou a responsabilização decorrente de omissão ou prevaricação.

A meu ver isto revela de modo claro a intencionalidade preponderante no instituto do

impeachment de chefes do Poder Rxecutivo. Poderíamos aqui questionar se a mesma lógica

valeria para o caso de impeachment de outras autoridades como membros do STF, por

exemplo. Penso que há fortes razões para suspeitar que há diferenças importantes. No caso do

chefe do Executivo, porém, ela está vinculada à criação de uma saída institucional para crises

graves de governabilidade. Neste ponto, uma semelhança importante existe entre os

mecanismos do recall e do impeachment, visto que ambos são criados para a resolução de crises

de governabilidade. É evidente que há diferenças importantes tanto no que tange aos requisitos

(apenas no caso de impeachment se exige a prática de atos de improbidade), como nos

objetivos, visto que apenas no recall, mas não no impeachment, o afastamento poderá se dar

para garantir o controle da confiança e da satisfatoriedade do governo. Como já foi enfatizado, o

afastamento do chefe do executivo por impeachment requer a ocorrência de uma grave crise de

governabilidade, onde o governante não é capaz sequer de garantir o apoio de 1/3 dos

parlamentares.

Por que tudo isso importa? A meu ver, a enorme politização do debate acerca do impeachment

da ex-presidente Dilma e a crescente mobilização de críticos do governo Bolsonaro criaram um

ambiente intelectual desfavorável para a compreensão da natureza deste instituto

extraordinário de remoção de presidentes da República. A poderosa linguagem penal com a

qual se revestiu a discussão acerca das responsabilidades dos presidentes ora foi

instrumentalizada como um meio defesa e combate ao processo de afastamento, ora foi, como o

tem sido neste momento em que o presidente Bolsonaro ocupa a Presidência,

instrumentalizado como meio para criar um ambiente político favorável à interrupção de seu

mandato. Ela encobre, contudo, a verdadeira natureza do instituto e também nos faz esquecer

do considerável custo democrático que está envolvido nestes processos, invariavelmente

traumáticos. Como nos lembra Ronald Dworkin ao comentar os pedidos de impeachment do

presidente Clinton: “O poder de realizar o impeachment de um presidente é uma arma nuclear

constitucional e deveria ser utilizada apenas em situações em que ocorrem as mais graves

emergências” (Ronald Dworkin, A kind of coup, NYRB Janeiro 14, 1999).

Isto não significa afirmar que estas graves emergências não tenham sido atingidas no passado

ou no presente. Penso que o presidente Bolsonaro tem praticado atos que justificariam o seu

impeachment. Discuti-los, contudo, demandaria outro artigo. O que se quer destacar,

entretanto, é que a invocação da linguagem penal na luta pelo poder não deve obscurecer o

significado político deste instituto jurídico, menos voltado a garantir a equidade ou impor a
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responsabilidade penal, do que orientado a resolver impasses gravíssimos que não encontraram

solução no âmbito normal da política. Desconhecê-lo é negligenciar um aspecto central do

impeachment e mal compreender o seu significado para a vida democrática do país. É também

é trivializar a criminalização da política como arma do jogo pelo poder.

*Ronaldo Porto Macedo Junior é professor da USP e da FGV-SP
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