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FACULDADE SUL BRASIL

MAPA DO IMPEACHMENT

INTRODUÇÃO

Muito se têm falado sobre o impeachment. Como acontece com vários temas sobre a política institucional do nosso País,

vários mitos e inconsistências sobre o processo de impeachment se espalharam rapidamente pela internet e nas redes

sociais, causando ainda mais confusão no entendimento das pessoas sobre o assunto.

Várias dúvidas pairam no ar. Em que casos pode acontecer um processo de impeachment? Como funciona o processo? Se o

Presidente sai, quem assume? Haverá novas eleições ou o segundo colocado das últimas eleições a substitui?

Basicamente, o impeachment se refere ao processo de

retirada do mandato de um chefe do Poder Executivo —

seja ele do âmbito municipal, estadual ou nacional —

julgado pelo Poder Legislativo. Trata-se de uma situação

muito grave, na qual a autoridade que comete a infração

perde o cargo e sofre sérias consequências, tais como a

inabilitação para o exercício de função pública por certo

tempo.

O crime de responsabilidade representa, em verdade, uma

infração político-administrativa, sendo importante citar

alguns casos regrados pelo artigo 85 da Constituição

Federal de 1988, assim como pelo artigo 4º da Lei nº

1079/50, que especifica as hipóteses constitucionais. São

exemplos o caso de o Presidente da República atentar

contra a Constituição Federal de 1988, contra o exercício

dos direitos, contra a probidade na administração, ou

quanto ao cumprimento de leis e decisões judiciais,

conforme (CRETELLA, 1992, p 18), “O impeachment

perante o direito brasileiro não tem caráter jurisdicional.

É substancialmente administrativo, valendo como uma

defesa da pessoa jurídica de direito público político, de

existência necessária, contra o “improbus” administrador.

Se tivesse caráter jurisdicional, o acusado ficaria sujeito a

dois processos contenciosos, um de competência do

Poder Legislativo, e outro, do Poder Judiciário;

responderia duas vezes pelo mesmo fato e deveria

suportar duas condenações”.

Para dar início ao processo de impeachment, a acusação

pode partir de qualquer cidadão brasileiro contra o

Presidente da República (artigo 14 da Lei nº 1079/50).

Primeiramente, ocorre um juízo de admissibilidade pela

Câmara dos Deputados, que precisa autorizar o início do

processo por 2/3 dos seus membros. Após, ocorre o

julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo

Presidente do Supremo Tribunal Federal. Para que o

Presidente seja condenado também será necessária uma

votação por 2/3 dos Senadores, conforme o artigo 86 da

Constituição Federal de 1988 .

Caso seja condenado, o Presidente da República perde o

cargo, assim como fica inabilitado para o exercício de

função pública por 8 anos, sem prejuízo de outras sanções

judiciais cabíveis (artigo 52, parágrafo único, da

Constituição Federal de 1988).
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Com o impeachment do Presidente ocorre a vacância do

cargo, sendo que o sucessor natural do Presidente é o Vice-

Presidente da República (artigo 79 da Constituição Federal

de 1988). Caso o Vice-Presidente não possa assumir por

algum impedimento, podem ocupar a Presidência,

temporariamente, o Presidente da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, nesta

ordem (artigo 80 da Constituição Federal de 1988).

Contudo, caso o Vice-Presidente também não possa exercer

a Presidência por alguma razão definitiva, deve-se

questionar o momento em que ocorreu a situação, incidindo

o artigo 81 da Constituição Federal de 1988: caso tanto a

ausência definitiva do Presidente e do Vice tenham

acontecido nos 2 primeiros anos de mandato, são

convocadas novas eleições diretas; caso tenham ocorrido nos

últimos 2 anos de mandato, o Congresso Nacional deve

realizar eleições indiretas para a escolha dos novos

ocupantes da Presidência da República.

Em qualquer dos casos, os novos eleitos deverão completar o

tempo remanescente do mandato dos antecessores.

A título de curiosidade, no Brasil, a inclusão

do impeachment no ordenamento jurídico ocorreu em 1891.

Ao longo de nossa história republicana, um processo de

impeachment ocorreu apenas três vezes. A primeira foi

contra Getúlio Vargas, em 1954, cuja votação entre os

deputados resultou na improcedência do pedido. A segunda

foi contra Fernando Collor de Melo, em 1992, que seguiu o

que está previsto na Constituição Federal de 1988. A terceira

e última contra Dilma Roussef, em 2016, que resultou na

perda do mandato e no afastamento da então presidente da

República.

CONCLUSÃO

Hoje em dia, na maioria dos países onde a democracia

representativa e o sistema presidencialista estão em vigência,

há a possibilidade de o presidente da República ser afastado

do poder em casos de crimes contra o bem público, previstos

em suas Constituições Federais, por meio de um processo

de impeachment. Esse tipo de processo remonta à tradição

política inglesa e também às mais antigas civilizações.


