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Em atenção à Nota CDH-OC-26/038, datada de 21 novembro de 2017, por 

meio da qual a Secretaria Executiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH), em função do artigo 73.1 do Regulamento da Corte IDH, transmitiu cópia 

da solicitação de opinião consultiva apresentada pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) à Corte IDH, em 13 de outubro de 2017, o Estado brasileiro 

vem apresentar suas observações. 
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1. Introdução 
 
 

A Ilustre CIDH enviou, em 13 de outubro de 2017, à Corte IDH solicitação 

de parecer consultivo sobre o mecanismo dos “juízos políticos” ou “julgamentos 

políticos”, em particular sobre a legitimidade de tal mecanismo à luz dos princípios da 

separação de poderes e do devido processo legal. Mediante a referida solicitação, com 

fulcro no artigo 64.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e no 

artigo 70 do Regulamento da Corte IDH, a CIDH pretende que a Corte IDH analise, 

desde uma perspectiva geral e não associada a qualquer caso concreto, os “juízos 

políticos” existentes nos processos de destituição do chefe do Poder Executivo. 

A CIDH solicitou que a Corte IDH se pronuncie, em abstrato, sobre a 

relação existente entre o princípio da separação de poderes, os direitos das pessoas 

submetidas a “julgamentos políticos” e os direitos da sociedade em geral, à luz de uma 

interpretação sistemática da CADH, da Carta da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, da Carta 

Democrática Interamericana e do Estatuto da Corte IDH. 

A CIDH salientou que o impeachment é mecanismo previsto em vários 

regimes políticos do continente americano. A CIDH considera, assim, que eventual 

parecer consultivo da Corte IDH permitirá o aprofundamento de standards sobre este 

assunto de interesse do continente e da interpretação da relação entre democracia e 

direitos humanos, em especial em contextos de mudança do chefe do Poder Executivo 

“em condições que suscitem fortes questionamentos sobre as salvaguardas do devido 

processo”. 

A fim de demonstrar, conforme o exige a jurisprudência da Corte IDH como 

requisito para o regular processamento de opiniões consultivas, que sua consulta não se 

confundiria com uma dúvida de perfil meramente acadêmico, sem implicações sobre a 

realidade, a CIDH citou eventos ocorridos no contexto latinoamericano que, na 

concepção da CIDH, seriam exemplos práticos a ilustrar a necessidade de 

aprofundamento da jurisprudência da Corte IDH sobre o assunto: (a) o “golpe de Estado 

ocorrido em Honduras, em 2009”; (b) em 2012, o “julgamento político mediante o qual 

o órgão legislativo destituiu o ex-presidente Fernando Lugo, no Paraguai”; e (c) em 

2016, o “julgamento político mediante o qual o órgão legislativo destituiu a ex-

presidenta Dilma Rousseff no Brasil”. 



Ao solicitar a opinião consultiva da Corte IDH, a CIDH expressa 

preocupação no sentido de que as situações elencadas possam representar desnaturação 

da figura do “juízo ou julgamento político”, que este possa ser utilizado de forma 

arbitrária e “encobrir um golpe parlamentar”. 

Na solicitação, a CIDH define impeachment como segue: 

 
18. O impeachment ou julgamento político é um processo especial de 
que desfrutam o Presidente da República ou determinadas altas 
autoridades estatais, que consiste em que, quando a eles se imputa a 
prática de crimes no exercício da função, graves infrações da 
Constituição ou, inclusive, crimes comuns, sua responsabilização e 
eventual punição (de destituição do cargo e inabilitação para o 
desempenho de função pública) estarão a cargo do Congresso, 
Parlamento ou Assembleia. Daí sua denominação de “julgamento 
político”, porque o órgão que o realiza é de natureza eminentemente 
política.  
 

A CIDH segue sua exposição diferenciando o "juízo político" envolvido no 

processo de impeachment do chamado voto de censura, contemplado em vários marcos 

normativos do continente em regimes de tipo parlamentarista ou "parlamentarizado". 

Segundo a CIDH, mesmo que tanto o "juízo político" quanto o voto de censura sejam 

realizados pelo Parlamento e ambos resultem na destituição do cargo, a censura, 

diferentemente do impeachment, consistiria na expressão de uma desaprovação ou perda 

de confiança na gestão ou desempenho político do destituído (responsabilidade 

puramente política). Segundo a CIDH, o "juízo político", diferentemente, envolveria a 

imputação de delitos ou faltas graves cometidas pelo destituído no exercício do cargo, 

pelo que interpreta este mecanismo teria uma natureza “quase penal”.  

Assim, a CIDH consulta a Honorável Corte IDH para que esta defina se o 

“juízo político” realizado pelo corpo legislativo se restringiria a causas previstas 

expressamente em cada constituição doméstica e que supõem a imputação de delitos ou 

graves infrações constitucionais, de forma que a responsabilidade envolvida seria de 

tipo penal ou quase penal e não uma responsabilidade de natureza puramente política 

derivada da gestão da autoridade sub julgamento, que poderia ocorrer em regimes 

parlamentaristas que contemplem as figuras do voto de censura ou voto de falta de 

confiança: 

 
20. Além de sua denominação, a Comissão considera importante 
indagar à ilustre Corte se o julgamento político realizado pelo 
Congresso se restringiria às causas previstas expressamente e, em 
princípio, na Constituição, que supõem a imputação de crimes ou 



graves infrações constitucionais, ou seja, uma responsabilidade de tipo 
penal e não uma responsabilidade política decorrente da gestão, que 
possa dar lugar a um processo parlamentar diferente, como a 
censura ou voto de falta de confiança, nos regimes constitucionais 
que a contemplam.  

 
Para a Comissão, o desenvolvimento da jurisprudência da Corte IDH, a 

partir da análise desta opinião consultiva, sobre os referidos temas permitiria que se 

avaliasse quando a figura do “julgamento político” se exercitaria de forma válida e 

quando seria utilizado de forma indevida: 

 
[...] a Comissão julga pertinente consultar a Corte Interamericana 
quanto a se, nos casos em que se submete o Presidente a julgamento 
político por imputação de responsabilidades de natureza política, seja 
de forma explícita ou de maneira velada, ou por causas diferentes das 
dispostas na Constituição, existiria uma espécie de “golpe de Estado” 
parlamentar, que seria anômalo e inválido nos regimes políticos de 
tipo presidencial e presidencial “parlamentarizado”.  

 
A Comissão destaca que, se bem a regra observada nos ordenamentos dos 

países presidencialistas ou presidencialistas "parlamentarizados" dos continente seja a 

restrição do cabimento do "juízo político" apenas às causas previstas na Constituição, de 

forma que a destituição do Presidente não esteja sob a discricionariedade política do 

Congresso (diferentemente do que ocorre na censura), poderiam surgir dúvidas em 

relação aos ordenamentos da Argentina e do Paraguai, que fazem referência, para além 

de causas motivadas pelo cometimento de delitos ou faltas graves, também ao "mau 

desempenho" no cargo ou função.  

Seria, na opinião da CIDH, importante que a Corte IDH elucidasse se tal 

referência contida na legislação argentina e paraguaia permitiria que, naqueles países, o 

"juízo político" pudesse ser utilizado inclusive por razões de responsabilidade 

puramente política, derivadas de questionamentos sobre gestão e desempenho no cargo: 

24. Embora seja esta a regra que corresponde à natureza do 
julgamento político que encontramos reunida nos diferentes 
ordenamentos constitucionais de nosso continente, poderia surgir 
alguma dúvida nos casos específicos da Argentina (Constituição 
Nacional, artigo 53) e do Paraguai (artigo 225), em que, além da 
referência a causas motivadas em crimes cometidos no exercício da 
função ou crimes comuns, faz-se referência expressamente ao “mau 
desempenho” da função. Um aspecto muito importante que a ilustre 
Corte poderia elucidar é se esse tipo de causa implica que, nesses 
países, se admitisse o julgamento político do Presidente, inclusive, por 
razões de responsabilidade política, decorrentes do questionamento a 
sua gestão ou desempenho no cargo. Uma avaliação da Corte 



Interamericana sobre esse eventual entendimento à luz da Convenção 
e da Declaração Americana é de grande importância.  

 

Neste contexto, a CIDH aponta que, em acatando a solicitação de opinião 

consultiva, a Corte IDH poderia determinar se, em um regime presidencialista, em uma 

dada situação de destituição do Chefe do Poder Executivo por uma maioria legislativa 

em que o corpo parlamentar aduzisse formalmente à configuração de uma das causas de 

índole “constitucional-(quase) penal”, mas, na realidade, encobrisse motivos derivados 

do questionamento da gestão ou desempenho político da autoridade destituída, o 

instrumento do “juízo político” estaria sendo ilegitimamente instrumentalizado para 

servir como uma espécie de voto de censura ou falta de confiança. Para a CIDH, 

portanto, nos regimes presidencialistas ou presidencialistas parlamentarizados, não 

haveria responsabilidade puramente política do Presidente a ser apurada ante o corpo 

legislativo: 

 
[...] esta solicitação permitirá à Corte determinar se, numa situação em 
que, no julgamento político, se constitui uma maioria parlamentar 
(que costuma representar dois terços ou a metade mais um dos votos) 
que aprova a acusação e destituição do Presidente da República, 
aduzindo formalmente a configuração de alguma das causas de 
natureza penal, mas encobrindo motivos decorrentes do 
questionamento a sua gestão ou desempenho político, se estaria pondo 
em prática esse instituto para exercer uma espécie de voto de censura 
ou falta de confiança em relação ao máximo líder do governo, apesar 
de haver sido eleito democraticamente pelo povo e de que falte ao 
Congresso essa competência num regime político de natureza 
presidencial ou presidencial “parlamentarizado”, uma vez que, neles, 
o Presidente carece de responsabilidade política perante o Parlamento. 
Parte das perguntas que se formulam à ilustre Corte buscam obter uma 
interpretação a esse respeito, inclusive quanto ao impacto nos direitos 
humanos, de uma dimensão tanto individual quanto coletiva [...].  

 
A Comissão considera importante, ademais, que a Corte IDH esclareça se 

aspectos tais como a observância do devido processo legal, a verificação das causas 

invocadas para a destituição e as eventuais sanções de destituição e inabilitação 

aplicadas no bojo do "juízo político" seriam suscetíveis de apreciação judicial, ainda 

que a Constituição nacional determine que a procedência e o resultado do "juízo ou 

julgamento político" não devam ser objeto de revisão judicial. 

A Comissão lembra que, segundo já decidiu a Corte IDH, as garantias 

processuais mínimas contidas na CADH podem ser exercidas para defender-se de 

qualquer ato emanado do Estado que possa afetar direitos e obrigações, especialmente 



em relação ao exercício do poder punitivo do Estado, o que não se limita ao âmbito 

penal, mas se estende a todo processo que se possa entender como punitivo: 

30. Nesse sentido, a Corte destacou que o conjunto de garantias 
mínimas não se limita à matéria penal, mas, pelo contrário, serão 
observadas nas instâncias processuais de ordem civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza, a fim de que as pessoas possam 
se defender adequadamente de qualquer tipo de ato decorrente do 
Estado, que possa afetar seus direitos e obrigações.7 No 
desenvolvimento de sua jurisprudência, a Corte definiu que qualquer 
autoridade pública, seja administrativa, seja legislativa ou judicial, 
cujas disposições possam afetar os direitos das pessoas, adote essas 
decisões com pleno respeito às garantias do devido processo legal. 
Especificamente, em matéria punitiva, a Corte se referiu ao elenco de 
garantias mínimas disposto no parágrafo 2 do artigo 8 da Convenção, 
para afirmar que as pessoas submetidas a processos punitivos devem 
contar com essas garantias mínimas, as quais se aplicam mutatis 
mutandi no que seja pertinente. 

 

No contexto que toca à solicitação de opinião consultiva em particular, a 

Comissão aponta que a Corte IDH já se pronunciou sobre "juízos ou julgamentos 

políticos" em duas oportunidades: 

(a) Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru (2001), relacionado com o 

juízo político que levou à destituição de magistrados do Tribunal 

Constitucional. A CIDH lembra que a Corte IDH asseverou que a 

finalidade do controle pelo legislativo sobre os membros dos demais 

Poderes “é que a representação popular submeta os altos funcionários a 

uma análise e decisão sobre suas ações” e que aquele sujeito a “juízo ou 

julgamento político” “deverá contar com a garantia de que esse órgão 

seja competente, independente e imparcial, e que atue nos termos do 

procedimento legalmente previsto para o conhecimento e a solução do 

caso a ele submetido”. A Comissão recorda, ademais, que a Corte IDH, 

por verificar o não atendimento do devido processo legal e do requisito 

de imparcialidade, naquele caso concreto, entendeu que “o Poder 

Legislativo não reuniu as condições necessárias de independência e 

imparcialidade para realizar o julgamento político dos três magistrados 

do Tribunal Constitucional”; e 

(b) Caso Camba Campos e outros (Tribunal Constitucional) Vs. Equador 

(2013), no qual, segundo a CIDH, a Corte IDH teria ratificado os 



critérios utilizados no Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru, 

concluindo, nas circunstâncias do caso, que:  

[...] i) o Congresso não tinha competência para destituir os membros 
do Tribunal Constitucional de seus cargos; ii) que o Congresso 
Nacional não assegurou aos membros destituídos a garantia de 
imparcialidade; iii) que os membros do Tribunal foram destituídos de 
seus cargos sem contar com a possibilidade de comparecer perante o 
Congresso Nacional para responder às acusações que lhes eram 
imputadas ou para questionar os argumentos pelos quais foram 
destituídos de seus cargos; e iv) que não houve a clareza necessária a 
respeito de quando se iniciava e se encerrava um processo político 
[...]. 

 
A Comissão comentou, ademais, sobre o pronunciamento da Corte IDH a 

respeito das violações a direitos humanos no contexto de crise democrática em 

Honduras, no caso López Lone y otros Vs. Honduras (2015). Conta a CIDH que, em 5 

de outubro de 2015, a Corte IDH emitiu sentença no caso, relativo aos processos 

disciplinares aos quais foram submetidos juízes em razão de atos ou expressões que 

realizaram no contexto do golpe de Estado que teria ocorrido em Honduras em junho de 

2009. A Corte entendeu que os fatos ocorridos em Honduras a partir de 28 de junho de 

2009 constituíram ilícito internacional, de forma que os atos ou expressões dos juízes 

“constituíam ações que gozavam de legitimidade internacional contra o golpe de Estado 

e a favor do Estado de Direito e da democracia”. 

Do exposto, a CIDH concluiu sobre a importância de a Corte IDH 

aprofundar os standards que já começou a desenvolver sobre a temática e de 

pronunciar-se especificamente sobre as implicações das garantias do devido processo 

legal e da legalidade no contexto de juízos políticos contra Presidentes da República 

democrática e constitucionalmente eleitos: 

54. Desse modo, em matéria de julgamentos políticos, a Corte 
Interamericana salientou que, em termos gerais, devem ser aplicadas 
as garantias do devido processo. No entanto, a Comissão observa que 
esses pronunciamentos são delimitados às circunstâncias de cada caso 
e, especificamente, associados ao princípio de independência judicial, 
levando em conta que os funcionários submetidos a julgamentos 
políticos nesses assuntos eram funcionários judiciais de Altas Cortes. 
Dessa maneira, a Comissão entende que a análise das garantias 
aplicáveis foi fundamentada no princípio de independência judicial e, 
consequentemente, nas garantias reforçadas para juízes e juízas 
submetidas ao poder punitivo do Estado.  

 
55. A Comissão considera, por conseguinte, que é pertinente e 
necessário um pronunciamento expresso da ilustre Corte sobre as 
implicações das garantias do devido processo e do princípio de 
legalidade no contexto de julgamentos políticos de presidentes 



democrática e constitucionalmente eleitos. A Comissão também julga 
pertinente e necessário um pronunciamento expresso da ilustre Corte 
sobre as possíveis implicações dessa figura, como forma de golpe de 
Estado encoberto, no exercício dos direitos humanos, de uma 
dimensão que transcende a pessoa em questão e se estende às pessoas 
sob a jurisdição do Estado.  

 

A Comissão, no item VI de sua solicitação de opinião consultiva, leva ao 

conhecimento da Corte IDH que nos últimos anos recebeu petições individuais em três 

assuntos que poderiam entender-se como relacionados com a solicitação de opinião 

consultiva de que trata: (i) alegadas violações de direitos humanos contra Manuel 

Zelaya e outras pessoas no contexto de golpe de Estado em Honduras, que atualmente 

aguarda pronunciamento sobre a admissibilidade; (ii) alegadas violações de direitos 

humanos contra Fernando Lugo no contexto de "juízo político" sofrido, que atualmente 

aguarda pronunciamento sobre a admissibilidade; e (iii) alegadas violações de direitos 

humanos contra Dilma Rousseff no contexto de "juízo político" sofrido, que encontrar-

se-ia em “etapa de estudo”. 

A CIDH expressa que, em sua visão, a existência de ditas petições 

pendentes de sua apreciação e pronunciamento não excluem a competência consultiva 

da Corte IDH para pronunciar-se sobre a solicitação de opinião consultiva em comento. 

A CIDH explica que as questões trazidas por meio da solicitação de opinião consultiva 

não se refeririam a um assunto ou Estado em particular, mas buscariam permitir uma 

abordagem de cunho geral com implicações para todos os Estados da região em matéria 

de direitos humanos e democracia. 

No item VII, "Consultas", a CIDH detalha as perguntas que submete à 

análise da Corte IDH, como segue: 

VII. CONSULTAS 
  
A. Gerais 

 
1. À luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outros 
instrumentos interamericanos pertinentes, como se manifesta a relação 
entre o sistema democrático e a vigência plena dos direitos humanos?  
 
2. Qual a relação entre a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
e a Carta Democrática Interamericana?  
 
3. A Carta Democrática Interamericana é – e em que medida – um 
instrumento de apoio à interpretação e aplicação da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e da Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem em casos concretos em que se aleguem 



violações de direitos humanos em contextos de fragilidade ou ruptura 
da institucionalidade democrática?  

 
  
B. Sobre julgamentos políticos de presidentes democrática e 

constitucionalmente eleitos 
 

1. Que garantias específicas do devido processo, dispostas no artigo 8 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo XVIII 
da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, são 
exigíveis, no contexto de julgamentos políticos de Presidentes 
democrática e constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder 
Legislativo?  
 
2. De que maneira se aplica o direito à proteção judicial previsto no 
artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no 
artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem a julgamentos políticos de Presidentes democrática e 
constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder Legislativo?  

 
2.1. O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
e o artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem exigem – e em que medida – um controle judicial sobre 
o procedimento mediante o qual se tenha realizado um julgamento 
político de Presidentes democrática e constitucionalmente eleitos, 
pelo Poder Legislativo?  

 
2.2. O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
e o artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem exigem – e em que medida – um controle judicial sobre 
o resultado de um julgamento político de Presidentes democrática e 
constitucionalmente eleitos, realizado pelo Poder Legislativo?  

 
2.3. De que maneira se pode assegurar que o alcance e a 
implementação na prática do controle judicial a que se referem as 
perguntas acima não impliquem um risco a respeito do princípio de 
separação de poderes e do sistema de pesos e contrapesos em uma 
democracia?  

 
3. De que maneira se aplica o princípio de legalidade estabelecido no 
artigo 9 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos a 
julgamentos políticos de Presidentes democrática e 
constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder Legislativo?  

 
4. O princípio de legalidade disposto no artigo 9 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos exige que existam causas 
previamente estabelecidas e claramente delimitadas para dar início a 
julgamentos políticos de Presidentes democrática e 
constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder Legislativo?  

 
5. À luz do princípio de legalidade disposto no artigo 9 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, de que natureza devem ser as 
causas que fundamentem um julgamento político de Presidentes 
democrática e constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder 



Legislativo? Trata-se de causas relacionadas com a responsabilidade 
política, disciplinar ou de outra natureza?  

  
6. Em que hipóteses poderia um julgamento político de Presidentes 
democrática e constitucionalmente eleitos, realizado pelo Poder 
Legislativo, violar os direitos políticos da pessoa acusada, à luz do 
artigo 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do 
artigo XX da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem?  

 
7. Em que hipóteses poderia um julgamento político de Presidentes 
democrática e constitucionalmente eleitos, realizado pelo Poder 
Legislativo, violar, de uma dimensão coletiva, os direitos políticos das 
pessoas que votaram na pessoa indiciada, à luz do artigo 23 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do artigo XX da 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem?  
 
8. Que salvaguardas devem existir, tanto na regulamentação como na 
prática, para prevenir o uso de julgamentos políticos de Presidentes 
democrática e constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder 
Legislativo, como forma de golpe de Estado velado?  

 
Tendo em vista a ampla possibilidade de participação dos Estados membros 

da OEA, dos órgãos da OEA e da sociedade civil no procedimento de opiniões 

consultivas, conforme determinam os artigos 73.1 e 73.2 do Regulamento da Corte 

IDH, ao Estado brasileiro foi, em 21 de novembro de 2017, por meio da Nota CDH-OC-

26/038, transmitida cópia da solicitação de opinião consultiva de que se trata, sendo 

facultado o envio de contribuição no bojo da mesma.  

Nesta ocasião, o Estado brasileiro vem, pois, apresentar suas contribuições. 

2. Os Limites ao Exercício da Função Consultiva pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos1 

 
Uma opinião ou parecer consultivo consiste em uma interpretação jurídica 

sobre determinado tema à luz da normativa internacional exarada por Corte 

internacional que, apesar de não vinculante, se torna fonte dotada de elevada autoridade. 

A função consultiva poderá, pois, servir à clarificação do objeto, da finalidade e do 

significado das normas internacionais protetivas dos direitos humanos.  

                                                            
1 “The broad scope of the language in which Article 64 of the Convention is formulated cannot be taken 
to mean that there are no limits to the advisory jurisdiction of the Court”. Extract from leading case 
Advisory Opinion, September 24, 1982, Series A No. 1 in BURGORGUE-LARSEN, Laurence; 
TORRES, Amaya Úbeda de. The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and Commentary. 
Oxford University Press, 2011. p. 77. 
 



Através do exercício de função consultiva, as Cortes internacionais não 

estão autorizadas, contudo, a impor obrigações ou sanções a um Estado. Não obstante, 

como bem observa Jo M. Pasqualucci, a autoridade moral de uma opinião consultiva 

pode vir a exercer mais influência do que uma sentença em um caso contencioso, haja 

vista seu efeito de alcance geral (sobre todos os Estados) na interpretação da normativa 

internacional: 

An advisory opinion is an international court’s authoritative but 
nonbinding explanation of a question or issue. The court’s advisory 
jurisdiction may be used to clarify the object, purpose, and meaning of 
international human rights norms and to provide the requesting party 
with a judicial interpretation of the law or issue in question. Advisory 
proceedings are less confrontational than contentious proceedings in 
that States are not parties and do not have to defend themselves 
against formal charges. A tribunal does not have the authority under 
advisory jurisdiction to order judicial sanctions or impose duties or 
obligations on any State. Although an advisory opinion cannot create 
legal obligations, it often exerts moral authority on States. Thus, an 
advisory opinion may be more influential and authoritative than a 
judgment in a contentious case, in that it affects the general 
interpretation of international law for all States.2 (Grifou-se). 
 

A CADH prevê a competência da Corte IDH para exarar opiniões ou 

pareceres consultivos. O artigo 64 da CADH regulamenta a prerrogativa de solicitação 

de opiniões consultivas à Corte IDH pelos Estados membros da OEA, pela CIDH e 

pelos demais órgãos enumerados no Capítulo X da Carta da OEA no seguinte sentido: 

Artigo 64 
 
1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte 
sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 
americanos.  Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os 
órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 
 
2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, 
poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de 
suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. 
(Grifou-se). 
 

                                                            
2 PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 
Cambridge University Press, 2013. p. 37. 
 



No que tange ao seu objeto, segundo a interpretação do artigo 64 da CADH 

desenvolvida pela Corte IDH, a função consultiva é a faculdade que tem aquele 

Tribunal para interpretar3: 

(a)  a CADH;  

(b)  todos os tratados cujo objeto seja a proteção de direitos humanos dos 

quais seja parte ao menos um Estado membro da OEA (tenha ou não o 

Estado ratificado a CADH e aceitado a jurisdição da Corte IDH)4; 

(c)  os dispositivos de tratados internacionais que tenham conteúdo de 

proteção a direitos humanos, apesar de o tratado como um todo não ter 

este objeto, e dos quais seja parte ao menos um Estado americano (tenha 

ou não o Estado ratificado a CADH e aceitado a jurisdição da Corte 

IDH); 

(d)  a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, embora 

tenha reconhecido que esta não é um tratado internacional5;  

(e) a Carta da OEA6; e 

                                                            
3 ROA ROA, Jorge. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad 
Externado de Colombia, 2011. p. 33. 
 
4  "La Corte también consideró que los efectos de sus opiniones consultivas se extienden a Estados que no 
han ratificado la competencia de la Corte. En la Opinión Consultiva 3 de 1983, la Corte manifestó que, a 
diferencia del procedimiento contencioso, el procedimiento consultivo no requiere del consentimiento de 
los Estados y no existen razones para extender los requisitos del procedimiento contencioso al 
procedimiento consultivo. Finalmente, la Corte estableció su competencia para pronunciarse, mediante 
opiniones consultivas vinculantes para los Estados, aun cuando estos no sean parte de la Convención. En 
la opinión consultiva 16, la Corte consideró que no era relevante que uno de los Estados (Estados Unidos) 
no fuera parte de la CADH, por cuanto la consulta se refería a la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, tratado del cual sí era parte el Estado que objetó la competencia consultiva de la Corte en ese 
caso. Además, en la misma opinión, la Corte manifestó que no era dable limitar su competencia 
consultiva al conjunto de Estados que ratificaron la Convención Americana…”. Ibid. p. 42. No mesmo 
sentido: “The Inter-American Court has explained that the purpose of its advisory jurisdiction is to “assist 
the American States in fulfilling their international human rights obligations and to assist the different 
organs of the Inter-American system to carry out the functions assigned to them”. Thus, the Court’s 
advisory opinions are not solely applicable to American States that have ratified the American 
Convention and either of its optional protocols: they are applicable to all American States. 
PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 
Cambridge University Press, 2013. p. 39. 
 
5 “... La Corte ha reconocido que la Declaración no es un tratado internacional, sin embargo, en la 
Opinión Consultiva 10 de 1989, consideró que de ese hecho no deriva la incompetencia de la Corte para 
“emitir una opinión que contenga interpretaciones de la Declaración Americana”. ROA ROA, Jorge. La 
función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad Externado de 
Colombia, 2011. p. 38. 
 
6 “... em la Opinión Consultiva 18 de 2003, la Corte Interamericana manifestó que su competencia para 
interpretar la Carta de la OEA derivaba de la “relación de dicha Carta con el Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos”, y agregó que esto permite que las opiniones de la Corte alcancen a 



 
(f) a compatibilidade do direito interno de um Estado americano com tais 

instrumentos internacionais. 

 
No que tange à legitimidade, segundo o artigo 64.2 da CADH, um Estado 

americano pode solicitar que a Corte IDH se pronuncie sobre uma norma de direito 

interno, o que, segundo fixado pela própria Corte IDH na Opinião Consultiva OC-4/84, 

incluiria leis em sentido formal ou material e mesmo a própria Constituição do Estado 

consultante: 

14. […] siempre que un convenio internacional se refiera a "leyes 
internas" sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de su 
contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para toda 
la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier 
naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales.7 
 

Além disso, a Corte considera-se competente para se pronunciar, no 

exercício de sua função consultiva, também sobre projetos de lei e projetos de emenda à 

Constituição, conforme o escopo das consultas submetidas por cada Estado, desde que 

não seja afetado o processo legislativo ou debate público interno, o que seria um 

primeiro limite objetivo ao exercício da função consultiva: 

[...] la Corte consideró que puede emitir opiniones respecto de normas 
internas no vigentes, como en los casos de proyectos de ley o 
proyectos de reforma constitucional. Este último aspecto suscita 
algunos problemas, especialmente porque la posibilidad de que la 
Corte Interamericana se pronuncie sobre proyectos de ley o de 
reforma constitucional abre la puerta a que el procedimiento 
consultivo sea utilizado por los Estados para entorpecer el debate 
político interno; mediante el impulso u obstáculo que la opinión 
consultiva de la Corte pueda representar para la reforma no aprobada. 
Sin embargo, la Corte decidió que la forma de evitar una 
instrumentalización de su competencia consultiva es examinar, en 
cada caso, que la consulta no afecte el resultado del proceso 
legislativo interno.8 
 

Assim, os Estados estão legitimados a solicitar e a Corte IDH se considera 

plenamente competente proceder à análise da legislação interna de cada Estado à luz 

dos dispositivos convencionais e de outros tratados internacionais: 

                                                                                                                                                                              
todos os Estados miembros de la OEA y no solo a aquellos que son parte de la Convención; con lo cual se 
presta un mejor servicio a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”. Ibid. p. 39. 
 
7 Corte IDH. Opinión Consultiva OC- 4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A n. 4, para. 14. 
 
8 ROA ROA, Jorge. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad 
Externado de Colombia, 2011, p. 44. 
 



Article 64(2) of the American Convention entitles any Member State 
of the OAS, but not States which are not members, nor the organs of 
the OAS, to ask the Court to ‘provide that state with opinions 
regarding the compatibility of any of its domestic laws with the 
aforesaid international instruments’. This is quite remarkable since it 
enables the Inter-American Court to consider the domestic legislation 
of the different States without there necessarily being an international 
dispute […]9. 

 

Ao revés, a CIDH está legitimada, nos termos do que dispõe o artigo 64.1 

da CADH, a solicitar pareceres consultivos à Corte IDH apenas sobre a 

interpretação da própria Convenção e de outros tratados concernentes à proteção 

dos direitos humanos, sem cotejá-los com a legislação interna de quaisquer dos 

Estados americanos.  

Tendo em vista que a legitimidade da CIDH repousa no item 1 e não no 

item 2 do referido artigo, aquele órgão interamericano não poderá submeter à Corte IDH 

consultas sobre as leis internas de um ou mais Estados membros da OEA. Tal 

prerrogativa está reservada apenas aos Estados. 

Com estas breves explanações, já é possível inferir, não obstante o amplo 

escopo do artigo 64 da CADH, dois importantes limites que devem ser observados à 

tramitação da presente solicitação de opinião consultiva.  

Ademais, ainda que a presente solicitação de opinião consultiva tivesse 

partido de um ou mais Estados americanos, o seu objeto de natureza eminentemente 

político-legislativa e sua pretensão de fixar balizas ideais a respeito de regimes político-

constitucionais alerta para o grave risco de judicialização de questões que devem 

permanecer abertas ao debate constitucional-democrático, com a afetação por um órgão 

jurisdicional de baixa densidade político-representativa de um debate que deve 

permanecer permanentemente aberto ao público, à cidadania de cada Estado. Eis o 

segundo limite a que nos referimos. 

Jorge Ernesto Roa Roa identifica, ainda, outros relevantes limites ao 

exercício da função consultiva pela Corte IDH: 

1) la declaración de responsabilidad internacional de un Estado por 
incompatibilidad de una norma interna con la Convención se hace en 
el procedimiento contencioso y no en el consultivo; 2) no procede 
hacer un examen de la compatibilidad de la legislación interna con la 
Convención con fines académicos; 3) no se pueden consultar casos 
contenciosos encubiertos; 4) la función consultiva no puede 

                                                            
9 BURGORGUE-LARSEN, Laurence; TORRES, Amaya Úbeda de. The Inter-American Court of Human 
Rights: Case Law and Commentary. Oxford University Press, 2011. p. 99. 



entorpecer el procedimiento político interno; y 5) la Corte no puede 
pronunciarse respecto de los procedimientos internos establecidos 
para la aprobación de una norma o sobre la forma como alguna fue 
aprobada.10  
 

Acreditamos que, no que interessa à análise da solicitação de opinião 

consultiva de que se trata à luz dos limites à função consultiva da Corte IDH, é preciso 

atentar para a necessidade de se evitar que a função consultiva da Corte IDH seja 

acionada como meio de transferência à Corte IDH de casos contenciosos, o que borraria 

os limites entre as competências contenciosa e consultiva e poderia subverter o 

procedimento interamericano.  

Parece de fundamental importância manter distinção clara entre as funções 

contenciosa e consultiva, a fim de que se mantenha a higidez e a justiça no sistema. A 

absoluta consciência da distinção ganha relevo quando atentamos para o fato de que, no 

procedimento consultivo, pela razão de não desaguar em uma declaração formal de 

responsabilidade internacional dos Estados, não existem as mesmas garantias 

processuais que resguardam o procedimento contencioso.  

Enquanto nos casos contenciosos, a Corte deve realizar um procedimento de 

aplicação das normas convencionais a eventos concretos, estabelecendo a verdade sobre 

os fatos a partir do conjunto probatório, sob o crivo do contraditório, em extensa dilação 

probatória, estabelecendo a procedência da imputação de responsabilidade internacional 

a um Estado que tenha aceitado sua competência contenciosa, no exercício de sua 

função consultiva, deverá interpretar as normas convencionais em abstrato, sem 

considerações de ordem fática, sem produção probatória sob o crivo do contraditório, 

sem declarar a responsabilidade internacional dos Estados, podendo, no máximo, e tão 

somente nos casos em que a solicitação de parecer consultivo emanar de Estado 

americano, realizar a análise de compatibilidade entre as normas internas do Estado 

consulente e as normas internacionais protetivas dos direitos humanos.  

Assim, a CIDH não poderia solicitar e a Corte IDH não poderia acatar 

solicitação que dissesse respeito a fatos concretos, que apenas podem ser referenciados 

como exemplos a ilustrar que a consulta não se trata de mera especulação acadêmica: 

[...] em el procedimiento contencioso, la Corte se pronuncia sobre 
cargos contra un Estado y sobre las pruebas que respaldan esas 
acusaciones, mientras que en el procedimiento consultivo no puede 

                                                            
10 ROA ROA, Jorge. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 45. 
 



hacerlo. Aunque en algunos casos admite que se pongan de presente 
prácticas estatales o ejemplos, la Corte ha manifestado que estos son 
admisibles solo como una ilustración a la Corte, con el fin de 
contextualizar la opinión consultiva y demostrar que la consulta no se 
trata solamente de una especulación académica.11 
 

Ao mesmo tempo, de forma a demonstrar que a análise que requer da Corte 

IDH não corresponde a um exame de fins meramente acadêmicos, o que poderia levar à 

inadmissibilidade da solicitação de opinião consultiva, aquele que consulta deve 

fornecer um contexto particular à solicitação, demonstrando que o resultado da consulta 

poderá fornecer parâmetros úteis ao cumprimento de obrigações em matérias de direitos 

humanos.  

Entretanto, é tênue o limite entre a citação de fatos concretos para 

contextualização da solicitação de opinião consultiva e a possibilidade de estar a 

solicitação encobrindo um caso concreto, dando à Corte IDH a possibilidade de se 

pronunciar, antecipada e indiretamente, sobre o mérito das situações concretas postas. 

Neste contexto, toda cautela é recomendável na apreciação da solicitação que contenha 

referências a fatos concretos e, em especial, quando, tais fatos estejam sob apreciação 

do sistema de petições interamericano, notadamente em razão das menores garantias de 

defesa presentes no procedimento consultivo: 

[...] la Corte debe ser cuidadosa em su aplicación, para evitar resolver 
por vía consultiva aspectos que son propios del procedimiento 
contencioso, especialmente, porque este brinda mayores garantías 
de defensa a los Estados que el procedimiento consultivo.12 

 

Assim, embora uma das finalidades da função consultiva da Corte IDH seja 

auxiliar os diferentes órgãos do sistema interamericano a realizarem as atribuições que 

lhes cabem13, isto não pode ser interpretado como uma autorização para, por vias 

transversas, transferir atribuições de um outro órgão interamericano àquela Corte IDH. 

Na solicitação de parecer consultivo de que se trata, é necessário alertar, 

ainda, para a impropriedade de judicialização de opções políticas fundamentais que 

devem estar permanente e democraticamente abertas às escolhas constituintes e 

legislativas das populações dos Estados-Partes, tais como: o que seria a forma natural de 

um julgamento político (em contraposição a uma eventual forma desnaturada do 
                                                            
11 Ibid. p. 65. 
 
12 Ibid. p. 71. 
 
13 PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights. 
Cambridge University Press, 2013. p. 39. 



mecanismo); o escopo e abrangência de um julgamento político (supondo a CIDH que 

exista uma forma correta judicialmente identificável e uniforme); a escolha política 

necessariamente majoritária de design constitucional sobre quais seriam as causas que 

em cada país poderiam dar ensejo a um julgamento político; a regulamentação dos 

mecanismos de destituição de cargos eletivos e de membros de poder e altos 

funcionários estatais (uma escolha necessariamente coletiva e majoritária que não pode 

ser, legitimamente, limitada, a priori, por meio de imposição de balizas ou 

salvaguardas, por um corpo de juízes não eleitos). 

Cabe à Corte IDH, ao receber uma solicitação de opinião consultiva 

determinar se a consulta seria compatível com os limites da jurisdição ratione materiae 

daquele Tribunal: 

When the Inter-American Court is presented with a request for an 
advisory opinion, it must first determine whether the request is within 
its jurisdiction ratione materiae and ratione personae. This requires 
that it determine the nature of the advisory opinion request and the 
standing of the body submitting the request. It then determines 
whether there is a valid reason for the Court to decline to exercise its 
jurisdiction.14 

 

No caso em tela, verifica-se que, embora haja legitimidade quanto ao 

parâmetro (normas internacionais protetivas de direitos humanos) há, prima facie, 

incompatibilidade em relação ao objeto da interpretação por ser um tema 

essencialmente político e não jurídico. A consulta posta à Corte IDH a coloca no limiar 

tênue entre a política e o direito, nessa relação difícil que engloba a própria imprecisão 

de um conceito de democracia que se pretenda completamente jurídico.  

Neste terreno incerto, qualquer passo em falso pode significar uma mancha 

de arbítrio político em um órgão cuja legitimidade se não repousa na escolha política da 

maioria só pode repousar na estrita técnica jurídica. Diante da política, ao tribunal é 

recomendável uma postura mais autorrestritiva15 que ativista, mais deferente às escolhas 

políticas (democráticas) dos povos do que substitutiva das instâncias de deliberação. 

                                                            
 
14 Ibid. p. 39. 
 
15  “One of the biggest challenges facing the courts in public law adjudication is to determine the 
appropriate limits of their constitutional role. When a party to litigation argues that his or her fundamental 
rights are at stake, are there any circumstances under which the courts should refrain from protecting 
rights, or at least refrain from protecting them to an optimal degree? Whilst judges certainly possess legal 
training and expertise, they sometimes carry out their adjudicative function under conditions of 
uncertainty. They may not have an overview of the wider social, political or economic context in which 
their decisions take effect or, even if they do, they may be ill-placed to assess the implications of that 



Como ensinou Alexander Bickel, é central a função do processo político-

deliberativo na teoria e na prática democráticas, sendo a atribuição do poder de decisão 

sobre as questões políticas fundamentais a instâncias popularmente eleitas precisamente 

a pedra de toque do regime democrático. Como alerta Bickel, o (excesso de) controle 

pelos tribunais sobre as escolhas políticas ameaça esta característica fundamental das 

democracias: 

[...] nothing can finally depreciate the central function that is assigned 
in democratic theory and practice to the electoral process; nor can it be 
denied that the policy-making power of representative institutions, 
born of the electoral process, is the distinguishing characteristic of the 
system. Judicial review works counter to this characteristic.16  

 

Tendo em vista que com a consulta de que se trata a CIDH pretende obter 

standards jurídicos sobre questões, à evidência, de alta sensibilidade política, sobre 

decisões políticas fundamentais em que é duvidosa a existência de padrões rígidos de 

certo e errado que possam ser legitimamente determinados por corpo jurídico não eleito 

e não detentor de poder constituinte, será necessária alta dose de autocontenção por 

parte da Honorável Corte IDH, caso decida por aceitar a solicitação, sob pena de 

chancelar o entorpecimento do debate e a deliberação política na região e do 

procedimento de cada Estado, malferindo, ao invés de proteger, a democracia. Assim, é 

necessário que a Corte IDH proceda com a máxima cautela no juízo sobre a aceitação 

da presente solicitação e, caso seja positivo, no deslinde da consulta, sem esquecer que 

existe no continente não apenas uma comunidade jurídica e um corpo de 

jurisdicionados, mas uma comunidade política anterior e permanente, um corpo de 

cidadania que, se bem deva ser fortalecido e ampliado, não pode, em nome da proteção 

judicial da democracia, se tornar irrelevante. 

Outro ponto que deve ser considerado quando da análise da aceitação da 

solicitação de parecer consultivo de que se trata é se realmente existe contradição, 

lacuna ou dúvida razoável na interpretação e aplicação dos dispositivos convencionais 

que torne necessária a realização de interpretação consultiva pela Corte IDH. No 

                                                                                                                                                                              
broader context. If the legislature or executive can lay claim to superior knowledge or expertise in a 
particular case, should this warrant some humility, caution and deference on the part of the courts? Even 
aside from concerns about relative expertise, should their relative lack of democratic legitimacy urge 
judges to be restrained when reviewing the decisions of the elected branches for compliance with 
fundamental rights?” (Grifou-se). KAVANAGH, Aileen. Judicial Restraint in the Pursuit of Justice. 
University of Toronto Law Journal 60, 2009. 
 
16 BICKEL, Alexander M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. New 
York: The Bobbs Merrill Company INC, 1962. p. 19. 



contexto, como veremos, a Corte IDH já se pronunciou substancialmente sobre o 

escopo dos dispositivos convencionais que a Ilustre CIDH suscita em sua solicitação de 

opinião consultiva, não havendo real dúvida que recaia sobre o parâmetro interpretativo, 

mas apenas sobre o objeto (“juízos políticos”). Esta situação de dúvida razoável quanto 

à real necessidade de um parecer consultivo sobre a intepretação e aplicação da CADH, 

sem dúvida, agrava os dois riscos acima suscitados, militando contrariamente à 

legitimidade do pronunciamento da Corte IDH sobre o tema.  

Por fim, no que concerne aos limites ao exercício da função consultiva pela 

Corte IDH nas circunstâncias da presente solicitação, é preciso alertar que a CIDH 

comete uma grave impropriedade ao solicitar que a Corte IDH se manifeste sobre as 

legislações internas de Estados-Partes, da Argentina e do Paraguai. Como já explicitado, 

a CADH reserva aos Estados a submissão de consultas sobre legislação interna à Corte 

IDH, subtraindo, por não ser concebível a adoção de interpretação convencional que 

dote o texto de palavras inúteis e idiossincrasias, à CIDH esta possibilidade.  

3. O Papel Central do Poder Legislativo nas Democracias: A Destituição de 

Mandato do Executivo pelo Legislativo como Mecanismo Democrático do 

Sistema de Freios e Contrapesos cujo único standard de Legitimidade 

Juridicamente Aferível é o Respeito ao Devido Processo Legal 

 
A técnica da separação de poderes tem acompanhado as declarações e 

constituições modernas, tendo se estabelecido como tradicional pilar de liberdade contra 

a concentração do poder, a ponto de a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

afirmar que a sociedade em que não esteja estabelecida a separação de poderes não tem 

constituição: 

Art. 16.º - A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos 
direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem 
Constituição.17 
 

O ensinamento político sobre a divisão e o equilíbrio entre os poderes para a 

salvaguarda da liberdade é uma inegável herança da superação do absolutismo 

monárquico pelo constitucionalismo. Como destaca James Madison no Federalista 

XLVII, com declarada inspiração em Montesquieu, a concentração dos poderes implica, 

necessariamente, em tirania: 
                                                            
17 Artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em 
https://br.ambafrance.org/A-Declaracao-dos-Direitos-do-Homem-e-do-Cidadao. 
 



The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, 
in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether 
hereditary, selfappointed, or elective, may justly be pronounced the 
very definition of tyranny.18 

 
Além da separação de poderes, outra característica de muitas constituições 

modernas que visa aprimorar a guarda da liberdade contra usurpações indevidas por um 

poder em detrimento dos demais, que se originou no constitucionalismo dos Estados 

Unidos da América, é a instituição de um sistema de freios e contrapesos. Os artigos 

federalistas XLVIII e LI tratam justamente da necessidade de que, apesar de separados e 

exercidos por corpos distintos, os poderes não estejam tão distantes assim uns dos 

outros, de forma que possam exercer controles recíprocos. 

A Honorável Corte IDH já teve a oportunidade de se manifestar sobre o 

papel essencial da separação de poderes na guarda da liberdade: “a separação de 

poderes não só guarda estreita relação com a consolidação do regime democrático, mas 

também busca preservar as liberdades e direitos humanos dos cidadãos”19.  

Assim, as constituições modernas, inclusive algumas das hoje existentes nos 

países do continente latino-americano, como a brasileira, dispõem sobre inúmeras 

hipóteses de controle recíproco entre os poderes. Com a separação de poderes aliada ao 

sistema de freios e contrapesos, muitas são as inter-relações entre os poderes: o Poder 

Executivo, por exemplo, pode interferir no processo legislativo através do direito de 

sanção e do veto presidencial, do exercício de iniciativa legislativa, do poder de legislar 

por delegação do Congresso, da prerrogativa de convocar sessões legislativas 

extraordinárias; o Poder Legislativo balanceia o grande poder conferido ao Chefe do 

Executivo interferindo, por exemplo, no procedimento de celebração de tratados 

internacionais e na declaração de guerras; o Poder Judiciário, por exemplo, controla os 

atos legislativos em relação à sua compatibilidade com a Constituição, além de exercer, 

no modelo norte-americano e naqueles que inspirou, a função de órgão de equilíbrio, 

responsável pela guarda da Constituição e pela resolução de conflitos federativos. 

A atuação do Poder Legislativo no processo de destituição do Chefe do 

Poder Executivo é apenas mais um destes mecanismos de controle recíproco, sendo que 

a sede política para o julgamento se justifica pela ampla legitimidade democrática de 
                                                            
18 MADISON, James. The Particular Structure of the New Government and the Distribution of Power 
Among Its Different Parts. Friday, February 1, 1788 Federalist No. 47. Disponível em 
https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-47. 
 
19 Corte IDH. Caso do Tribunal Constitucional (Camba Campos e outros) Vs. Equador. Exceções 
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de agosto de 2013. Série C No 268, par. 221.   



que gozam as casas que compõem o Legislativo, Poder constituído que, nas 

democracias indiretas, mais diretamente representa o titular do poder constituinte, o 

povo.  

Como já teve oportunidade de se pronunciar a CIDH, a democracia 

representativa, que possui como elemento central a eleição popular dos representantes 

políticos, é a forma de organização estatal explicitamente esposada pelos Estados membros 

da OEA. E, como salientou a CIDH, o conceito de democracia representativa está fundado 

na soberania popular, de forma que o povo, exercitando a soberania, elege seus 

representantes: 

[...] the Inter-American Commission has underlined the importance of 
the interrelationship between democracy and human rights protection: 
´Representative Democracy – one of whose central elements is the 
popular election of those who exercise political power – is the form of 
State organization explicitly espoused by the member states of the 
Organization of American States’, as provided for in Article 3.d of the 
OAS Charter. Furthermore, ‘the concept of representative democracy 
is founded upon the principle that it is the people who have political 
sovereignty; exercising that sovereignty, they elect their 
representatives – in indirect democracies – to exercise political power’ 
(ibid). 20 
 

Na obra clássica Segundo Tratado sobre o Governo, trata John Locke sobre 

a proeminência do Poder Legislativo enquanto o representante do poder do conjunto de 

todos os membros da comunidade: 

[...] a primeira providência positiva e fundamental de todas as 
comunidades é justamente estabelecer o poder legislativo; e a primeira 
lei natural básica que deve nortear até o próprio poder legislativo 
consiste na preservação da sociedade e, até onde seja compatível com 
o bem público, de todos seus membros. O poder legislativo não é, 
pois, somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e 
intocável nas mãos a que a comunidade o confiou; nem pode um 
edito, seja de quem for, concebido de qualquer modo ou apoiado por 
qualquer poder, ter a força e a validade de lei se não tiver sanção do 
legislativo eleito pela comunidade; faltando isto, a lei não teria o que é 
imprescindível à sua natureza de lei: o consentimento da sociedade 
sobre a qual ninguém tem o poder de legislar, a não ser por seu 
próprio consentimento e autoridade que outorga.21 

 

Embora nas democracias representativas atuais não seja mais possível se 

falar em supremacia pura ou absoluta do Parlamento, tendo em vista a miríade de 

controles recíprocos destinada a assegurar a supremacia da própria Constituição, este 
                                                            
20 BURGORGUE-LARSEN, Laurence; TORRES, Amaya Úbeda de. The Inter-American Court of 
Human Rights: Case Law and Commentary. Oxford University Press, 2011. p. 596. 
 
21 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. Editora Martin Claret, 2006. P. 98. 



Poder segue sendo a arena própria do exercício do princípio democrático, das decisões 

majoritárias fundamentais sobre os destinos das nações.  

Assim, embora o Poder Legislativo, tanto quanto o Executivo e o Judiciário, 

esteja submetido à Constituição e não acima dela, segue como locus naturalmente mais 

representativo da soberania popular, como porta-voz da vontade da maioria, como 

realizador do princípio democrático.  

No contexto, o instituto do impeachment configura um dos mecanismos de 

equilíbrio entre os poderes que não descuida do princípio democrático. Por meio do 

processo de destituição do Chefe do Poder Executivo que identificamos aqui como 

impeachment, a Carta Política prevê, na realidade, um cenário de controle pelo povo, 

através de seus representantes que compõem o poder que goza da mais alta legitimidade 

democrática no arranjo político-constitucional, sobre um outro poder popularmente 

eleito.  

É o controle de um poder popularmente eleito por outro poder popularmente 

eleito que torna o processo do impeachment uma forma democrática de julgamento. É, 

pois, seu caráter político que o torna meio legítimo para o cancelamento do mandato 

anteriormente outorgado. Assim, caso, ao revés, a Carta Política houvesse conferido o 

poder de destituição a um agente ou poder não eleito, carente de legitimidade 

democrática, tal equilíbrio orientado pelo princípio democrático se diluiria.  

Note-se, contudo, que seria possível que uma Carta previsse um controle 

menos orientado pelo princípio democrático, caso esta fosse a decisão política 

fundamental do poder constituinte. Isto porque, não percamos de vista, toda Carta 

Constitucional é o resultado de escolhas políticas primárias, escolhas do titular do poder 

constituinte que não são passíveis de serem legitimamente substituídas por standards 

absolutamente não políticos fixados fora do seio popular. Tudo dependerá das escolhas 

de design constitucional originalmente selecionadas pelo povo, não sendo possível se 

falar em um molde ideal que possa explicar, definir ou redefinir cada sistema político 

singular.  

Qualquer definição ou redefinição que se pretenda legítima, partindo-se do 

princípio de que o único consenso e, portanto, a única medida possível, se dá em torno 

do regime de governo democrático, do princípio democrático a orientar tanto as 

repúblicas quanto as monarquias contemporâneas, só poderá ser gestada no seio 

popular, não cabendo a qualquer poder constituído, nem a qualquer corpo técnico-

jurídico constituído tal (re)definição.  



Na verdade, é duvidoso que haja mesmo uma definição possível para cada 

escolha, teoria e prática política. São nebulosos os limites e imperfeitas as tentativas de 

categorização. Tanto que hoje é possível se falar em figuras como semipresidencialismo 

e semiparlamentarismo, em sistemas de governo híbridos, que fogem a categorizações 

ou moldes tradicionais. Ao invés de moldes fixos acadêmica e juridicamente esculpidos, 

temos a singularidade de cada povo político, das escolhas políticas dos habitantes de 

cada Estado e que não são certas ou erradas, juridicamente adequadas ou inadequadas, 

mas apenas escolhas cuja legitimidade repousa não em sua virtude intrínseca, mas em 

sua origem democrática. 

Nesta perspectiva, embora seja possível traçar distinções acadêmicas entre 

os instrumentos do impeachment, do recall, do voto de desconfiança, e alocá-los 

idealmente como próprios de democracias presidencialistas ou parlamentaristas, é 

preciso ter em mente a crescente problematização sobre a própria (in)adequação de uma 

rígida distinção entre os vários sistemas de governo.  

Assim, não nos parece que haja mérito ou legitimidade em qualquer aferição 

em abstrato da maior ou menor compatibilidade democrática de escolhas políticas 

fundamentais colocadas em design constitucional. No limite, em aferições de 

compatibilidade em abstrato poderíamos nos perguntar se em um regime 

parlamentarista, em que o mecanismo do voto de desconfiança está sempre à disposição 

do parlamento para a destituição do Chefe do Poder Executivo, haveria menor 

compatibilidade democrática tendo em vista a previsão de poucas garantias ao 

Executivo destituído. Ao chefe do Poder Executivo em processo de destituição por meio 

do voto de desconfiança são atribuídas garantias infinitamente menores que as 

atribuídas em um processo de impeachment. Isto tornaria o procedimento em si menos 

democrático?  

À evidência que não, posto que é próprio do design constitucional que 

tradicionalmente caracteriza o parlamentarismo que propicia que o pêndulo decisório se 

aloque mais robustamente na casa legislativa do que no regime de separação de poderes 

encontrado em regimes presidencialistas. A legitimidade do voto de desconfiança, nos 

regimes que optarem por este mecanismo de controle do Executivo pelo Legislativo, 

repousa na eleição da regra da maioria (democracia procedimental) como mais 

preponderante sobre limites constitucionais que traduzam uma determinada concepção 

substancial de democracia.  



A legitimidade do impeachment, ao revés, nos Estados cujo povo optar por 

esta modalidade, repousará não somente na regra da maioria, mas também no respeito 

aos limites constitucionais postos à decisão política dos representantes, de forma que há, 

em comparação com regimes que preveem a livre destituição pelo parlamento com base 

na perda da confiança, uma ampliação (e não sobreposição) da base jurídica sobre a 

política. Todavia, o substrato político, em todas estas figuras permanece e tem que 

permanecer, justamente porque, ao fim e ao cabo, é o caráter político do controle de um 

poder eleito sobre outro poder eleito, de um poder mandatário do povo por outro poder 

mandatário do povo, que torna a destituição democraticamente legítima. A excessiva 

ampliação da base jurídica, qualquer pretensão de eliminação ou indevida limitação do 

substrato político, militará, assim, em desfavor do componente legitimador dos 

institutos e da própria democracia. 

É por isto que, no Estado brasileiro, embora o impeachment seja 

procedimento constitucional e legalmente previsto, e que, portanto, goza de inegável 

base jurídica a que devem obediência os representantes do povo, é inegável a sua índole 

dúplice, sua natureza jurídico-política. Desta forma, embora, em respeito ao que dispõe 

o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, seja 

inafastável o controle judicial sobre o aspecto procedimental do instituto, o conteúdo do 

juízo exclusivamente político no procedimento de impeachment é imune à intervenção 

do Poder Judiciário.  

Assim já interpretou, em respeito ao princípio democrático, a maior 

instância judicial brasileira, a legislação infraconstitucional sobre o procedimento de 

impeachment, anterior à promulgação da Carta de 1988, à luz das exigências de 

legitimidade postas pela nova Constituição e pela CADH, decidindo que, embora o 

mérito do procedimento não seja passível de controle judicial, o devido desenrolar do 

procedimento o é, sendo plena a aplicabilidade das garantias processuais da ampla 

defesa e do contraditório naquele rito: 

II. MÉRITO: DELIBERAÇÕES POR MAIORIA 

[...] 

6. A DEFESA TEM DIREITO DE SE MANIFESTAR APÓS A 
ACUSAÇÃO (ITEM E DO PEDIDO CAUTELAR): No curso do 
procedimento de impeachment, o acusado tem a prerrogativa de se 
manifestar, de um modo geral, após a acusação. Concretização da 
garantia constitucional do devido processo legal (due process of 
law). Precedente: MS 25.647-MC, Redator p/ acórdão Min. Cezar 
Peluso, Plenário. Procedência do pedido. 
[...] 



III. MÉRITO: DELIBERAÇÕES UNÂNIMES 

[...] 

6. O INTERROGATÓRIO DEVE SER O ATO FINAL DA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA (ITEM F DO PEDIDO CAUTELAR): 
O interrogatório do acusado, instrumento de autodefesa que 
densifica as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser 
o último ato de instrução do processo de impeachment. Aplicação 
analógica da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal 
ao rito das ações penais originárias. Precedente: AP 528-AgR, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário. Procedência do pedido. 
(Grifou-se).22 

 
No voto do Ministro Relator, podemos encontrar esclarecimentos precisos 

sobre a natureza do impeachment tal qual delineado pelo constituinte brasileiro e sobre 

os limites do controle judicial sobre o procedimento:  

 
[...] 2. O conteúdo do juízo exclusivamente político no procedimento 
de impeachment é imune à intervenção do Poder Judiciário, não sendo 
passível de ser reformado, sindicado ou tisnado pelo Supremo 
Tribunal Federal, que não deve adentrar no mérito da deliberação 
parlamentar. 
 
3. Restringe-se a atuação judicial, na hipótese, à garantia do 
devido processo legal. A forma do procedimento de impeachment 
deve observância aos direitos e garantias do acusado, 
especialmente aos princípios da legalidade, do devido processo 
legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos pela 
Constituição da República e pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 

 
4. Sendo a lei existente sobre a matéria anterior à Constituição de 
1988, e não tendo havido pelo Parlamento edição de lei específica 
para o respectivo regramento, em termos procedimentais e formais 
pode o Poder Judiciário à luz de filtragem constitucional examinar a 
legislação pretérita iluminada por preceitos fundamentais previstos no 
Texto Constitucional e na Convenção Americana de Direitos 
Humanos [...] 23 

 

O Supremo Tribunal Federal brasileiro, à luz do que dispõe a Constituição 

pátria e a CADH, interpretou o procedimento de impeachment estabelecido por decisão 

do constituinte originário balanceando as garantias constitucionais com o componente 

político próprio do princípio democrático que anima o mecanismo de destituição, 

garantindo ao Chefe do Poder Executivo sob julgamento político as defesas inerentes ao 

                                                            
22 STF. ADPF 378 MC/DF. Relator para Acórdão Ministro Roberto Barroso. Ministro Relator Edson 
Fachin. Plenário. Ementa do Acórdão.  
 
23 STF. ADPF 378 MC/DF. Relator para Acórdão Ministro Roberto Barroso. Ministro Relator Edson 
Fachin. Inteiro teor do Acórdão. Ementa do voto do Relator Ministro Edson Fachin.  



devido processo legal constitucional e convencional, além do necessário respeito à 

legalidade, sem, contudo, ampliar excessiva e indevidamente a base jurídica do 

procedimento, respeitando a vontade constituinte que atribuiu o mérito da deliberação a 

órgão político-representativo, orientado pela regra da maioria.  

Conforme se pode extrair do voto do Ministro Relator Edson Fachin, a 

natureza jurídico-política do julgamento constitucionalmente atribuído ao Parlamento 

para a aferição de responsabilização do Chefe do Poder Executivo, enquanto controle 

republicano e democrático de um poder sobre o outro, implica que, de um lado, deva ser 

assegurado ao Chefe do Poder Executivo sob julgamento a submissão a rito obediente à 

estrita legalidade procedimental, o que pode e deve ser controlado pelo Poder Judiciário, 

e, de outro, que o mérito do juízo seja politicamente exercido pelos mandatários do 

povo, sem indevida interferência de Poderes ou órgãos desprovidos de 

representatividade democrática: 

[...] 2 – O Regime de Responsabilidade do Presidente da 
República 
 
[...] formulo em meu voto premissas a respeito do Regime de 
Responsabilidade do Presidente da República, o que implica a análise 
da natureza jurídica do instituto do impeachment, assentando que: (i) 
decorre do regime republicano e democrático a possibilidade de 
responsabilização do mandatário máximo da nação; (ii) é no preceito 
fundamental da relação entre os poderes que se deve buscar a natureza 
jurídica do impeachment, definido como um modo de se exercer o 
controle republicano do Poder Executivo; (iii) a exigência de lei 
específica, de um lado, e as garantias processuais, de outro, permitem 
configurá-lo como modalidade limitada de controle, na medida em 
que, sendo a República um fim comum, ambos os poderes devem a ele 
dirigir-se; (iv) o limite, por sua vez, decorre do fato de que não se 
pode, sob o pretexto de controle, desnaturar a separação de poderes; 
(v) não se pode identificar o instituto do impeachment, próprio dos 
regimes presidencialistas, com a moção de desconfiança, própria dos 
regimes parlamentaristas; (vi) o regime presidencialista, mais rígido 
do que o parlamentarista sobre as causas de responsabilização do 
Chefe do Poder Executivo, adota tipificação jurídico-política dos 
crimes de responsabilidade; (vii) ainda assim, é de natureza jurídico-
política o julgamento constitucionalmente atribuído ao Parlamento; 
(viii) a opção constitucional por um sistema de governo 
presidencialista impõe que se interprete o instituto do impeachment 
tanto sob o prisma dos direitos e garantias individuais do ocupante de 
cargo público, quanto pela reserva de estrita legalidade, corolário para 
a harmoniosa relação entre os poderes; (ix) ao Supremo Tribunal 
Federal compete o controle da estrita legalidade procedimental do 
processo de impeachment, assegurando que o juízo jurídico-
político de alçada do Parlamento, passível de controle judicial 
apenas e tão somente para amparar as garantias judiciais do 
contraditório e ampla defesa, se desenvolva dentro dos estritos 
limites do devido processo legal. 



 
[...] 
 
No que tange à aplicação desse preceito por esta Corte, nas raras 
oportunidades em que o tema relativo aos crimes de responsabilidade 
do Presidente da República foi objeto de deliberação, intensos debates 
foram feitos em torno da natureza jurídica do procedimento e da 
possibilidade de intervenção judicial. Conquanto, como visto, um 
argumento decorra do outro, é possível afirmar que, na síntese do voto 
proferido pelo e. Ministro Sepúlveda Pertence, no MS 20.941, DJ 
31.08.1992, o Tribunal reconheceu que a natureza política do 
impeachment não retira do Poder Judiciário o controle sobre a 
regularidade processual do instituto. 
 
A natureza política do instituto foi, naquela oportunidade, bem 
sustentada pelo e. Ministro Paulo Brossard: “O impeachment é um 
processo estranho ao Poder Judiciário, que começa e termina no 
âmbito parlamentar, por expressa disposição constitucional. Nele o 
Judiciário não interfere”. 
 
A posição do e. Ministro, sintetiza o argumento central já expendido 
em sua tese sobre o impeachment: “o impeachment tem feição 
política, não se origina senão de causas políticas, objetiva resultados 
políticos, é instaurado sob considerações de ordem política e julgado 
segundo critérios políticos – julgamento que não exclui, antes supõe, é 
óbvio, a adoção de critérios jurídicos” (BROSSARD, Paulo. O 
Impeachment. Aspectos da responsabilidade política do Presidente da 
República. São Paulo: Ed. Saraiva, 1992. p. 75). 
 
[...] 
 
Em síntese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até 
aqui delineada sob uma perspectiva sistemático-conceitual 
assentou que a natureza do processo de impeachment é jurídico-
política, passível de controle judicial apenas e tão somente para 
amparar as garantias judiciais do contraditório e do devido 
processo legal. Além disso, o instituto é compatível com a 
Constituição e concretiza o princípio republicano, exigindo dos 
agentes políticos responsabilidade civil e política pelos atos que 
praticam no exercício de poder. (Grifou-se).24 

 
Com isto, temos que a compreensão adequada do instituto qualificável 

concomitantemente como jurídico, naquilo que diz respeito à condução conforme as 

garantias do contraditório e do devido do processo legal, que devem ser respeitadas e, se 

preciso, asseguradas judicialmente, e político, em seu mérito, não legitimamente 

passível de supervisão judicial. O respeito ao devido processo legal, que deve ser 

assegurado aos acusados em geral, seja administrativa ou penalmente, conforme 

exigências da própria CADH, também presente na Constituição brasileira, é a garantia 
                                                            
24 STF. ADPF 378 MC/DF. Relator para Acórdão Ministro Roberto Barroso. Relator Ministro Relator 
Edson Fachin. Inteiro teor do Acórdão. Trechos do voto do Ministro Relator Edson Frachin.  



contra abusos e arbitrariedades, é o conteúdo jurídico do mecanismo eminentemente 

político. 

Quanto à aplicação da garantia do devido processo legal ao processo de 

responsabilização jurídico-política do Chefe do Poder Executivo, em seu voto o 

Ministro Edson Fachin ensina que não apenas aos acusados em procedimentos 

criminais, mas aos acusados em geral, são assegurados pela Constituição brasileira e 

pelos instrumentos internacionais o contraditório e a ampla defesa: 

[..] 5 – Devido processo legal e processo de responsabilização 

jurídico- política 

[...] Com efeito, ao prever a necessidade de processo, a Constituição, 
certamente, pretendeu assegurar o devido processo legal aos agentes 
submetidos ao regime de responsabilização política. Sendo assim, 
embora o Presidente da República esteja sujeito a convencimentos 
políticos marcados por larga discricionariedade, essa característica 
substancial do processo não retira do acusado suas prerrogativas 
formais que derivam, direta ou indiretamente, do devido processo 
legal [...]  
 
Um processo devido, por sua vez, guarda pertinência com a 
observância das demais garantias processuais elencadas pela 
Constituição Federal, pelos tratados internacionais dos quais o Brasil 
seja signatário, pelas disposições previstas nas leis de regência ou das 
garantias que decorram logicamente dessas normas. É pela não 
taxatividade das fontes das garantias processuais que a Constituição 
(art. 5°, LV) assegura aos acusados em geral “o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. [...] 25 

 
Como explica a tradicional doutrina de Paulo Brossard sobre o tema da 

natureza do impeachment, tanto no sistema brasileiro como nos sistemas argentino e 

norte-americano, o impeachment é dotado de feição política e, mesmo quando em algum 

dos aspectos do instituto se note vestígios de sua “primitiva estrutura penal”, “a 

predominância do caráter político marca a sua verdadeira natureza”. Como ensina, “os 

mais autorizados constitucionalistas americanos têm doutrinado que o impeachment é 

instituto político”: 

Story já ensinava que “o ‘impeachment’ é um processo de natureza 
puramente política”. Lawrence, tantas vezes citado pelas maiores 
autoridades, faz suas as palavras de Bayard, no julgamento de blount: 
“o ‘impeachment’, sob a Constituição dos Estados Unidos, é um 
processo exclusivamente político. Não visa a punir delinqüentes, mas 
proteger o Estado. Não atinge nem a pessoa nem seus bens, mas 
simplesmente desveste a autoridade de sua capacidade política”. 
Lieber não é menos incisivo ao distinguir o impeachment nos dois 
lados do Atlântico, dizendo que “o ‘impeachment’ inglês é um 
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julgamento penal”, o que não ocorre nos Estados Unidos, onde o 
instituto é político e não criminal. Von Holst não diverge: “o 
‘impeachment’ é um processo político”. É semelhante a linguagem de 
Tucker: “ o ‘impeachment’ é um processo político contra o acusado 
como membro do governo, para proteger o governo no presente ou 
futuro”. É conhecida a passagem em que Black sintetiza numa frase a 
lição que, desde o século XVIII, vem sendo repetida nos Estados 
Unidos: “é somente política a natureza deste julgamento”. Ou, como 
escrever Tocqueville, num trecho que correu o mundo: o fim principal 
do julgamento político nos Estados Unidos é retirar o poder das mãos 
do que fez mau uso dele, e de impedir que tal cidadão possa ser 
reinvestido de poder no futuro. Como se vê, é um ato administrativo 
ao qual se deu a solenidade de uma sentença. Na Argentina, que, antes 
do Brasil, adotou instituições semelhantes às americanas, outra não é a 
lição dos constitucionalistas. Lá, como aqui, o impeachment tem por 
objeto separar a autoridade do cargo por ela ocupado, 
independentemente de considerações de ordem criminal. “O objetivo 
do juízo político não é o castigo da pessoa delinqüente, senão a 
proteção dos interesses públicos contra o perigo ou ofensa pelo abuso 
do poder oficial, negligência no cumprimento do dever ou conduta 
incompatível com a dignidade do cargo”.26 

 
O instituto do impeachment adotado pelo sistema brasileiro, de inspiração 

norte-americana, é, pois, original, tradicional e essencialmente político. Não se trata de 

processo com natureza judicial, nem de processo com natureza penal, nem mesmo de 

processo com natureza quase penal.   

Trata-se de processo político-administrativo, que pode e deve, no que tange 

a seus aspectos procedimentais ser controlado judicialmente, estritamente para que seja 

assegurada a observância ao due process of law, garantia que abarca os procedimentos 

de índole administrativa. Assim, a indiscutível natureza política do instituto brasileiro 

não implica em absoluta afastabilidade de controle jurisdicional sobre o processo, o que 

contrariaria a Constituição e a CADH, mas em um controle jurisdicional limitado, que, 

sob pena de ilegitimidade democrática, não poderá incidir sobre o mérito. 

Desta forma, embora o Supremo Tribunal Federal tenha, ao analisar o 

procedimento infraconstitucional à luz da Constituição de 1988 e da CADH buscado 

assegurar a máxima proteção em termos de garantias processuais, aplicando, 

analogicamente, inclusive, no ponto que dizia respeito ao tempo do interrogatório, a 

interpretação conferida por aquele Tribunal ao rito das ações penais originárias, a Corte, 

adequadamente, em nenhum momento, afastou a tradicional compreensão do instituto 

enquanto dotado de natureza jurídico-política.  

                                                            
26 PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente 
da República. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 76-79. 



Neste sentido, o Tribunal aferiu a incompatibilidade do processo jurídico-

político do impeachment com as causas de impedimento, de suspeição e com outras 

limitações impostas aos membros do Poder Judiciário, próprias do processo 

jurisdicional, fixando que as causas de impedimento aplicáveis são exclusivamente 

aquelas previstas na lei especial (artigo 36 da Lei 1.079/1950), quais sejam:  

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo de 
responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros de 
Estado, o deputado ou senador; 

a) que tiver parentesco consangüíneo ou afim, com o acusado, em 
linha reta; em linha colateral, os irmãos cunhados, enquanto durar o 
cunhado, e os primos co-irmãos; 

b) que, como testemunha do processo tiver deposto de ciência própria. 

Como fundamenta o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, analisando 

pedido consistente na aplicação das hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis 

aos membros do Poder Judiciário subsidiariamente ao Presidente da Câmara dos 

Deputados quando do recebimento da acusação deflagradora do procedimento de 

impeachment: 
78. Embora o art. 38 da Lei nº 1.079/1950 reconheça a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal ao processo e julgamento do 
Presidente da República por crime de responsabilidade, somente 
estarão impedidos de funcionar nesse processo os parlamentares que 
se encontram nas situações previstas no art. 36 da mesma lei, não se 
aplicando subsidiariamente as hipóteses de impedimento e suspeição 
previstas no CPP. E isso por três razões. Em primeiro lugar, é 
incabível a equiparação entre magistrados, dos quais se deve exigir 
plena imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer suas 
funções com base em suas convicções político-partidárias e pessoais e 
buscar realizar a vontade dos representados. Em segundo lugar, a 
aplicação subsidiária pressupõe ausência de previsão normativa na lei, 
o que não ocorre em relação à Lei nº 1.079/1950, que estabelece os 
casos de impedimento no art. 36. Por fim, embora a Lei de Crimes de 
Responsabilidade não estabeleça hipóteses de suspeição, não há que se 
falar em lacuna legal. É compreensível que o legislador tenha fixado, 
apenas e excepcionalmente, casos de impedimento, dado o fato de que 
o processo de impeachment ocorre no âmbito do Legislativo, onde 
divergências, embates e acusações ganham lugar cotidianamente. 
 
79. A propósito, na ocasião do processo por crime de responsabilidade 
do Presidente Fernando Collor, durante a tramitação no Senado, foram 
suscitados o impedimento e a suspeição de 28 Senadores. A questão 
chegou ao STF por meio de Mandado de Segurança impetrado pelo 
próprio ex-Presidente (MS 21.623, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 
17.12.1992). Esta Corte entendeu, no entanto, que, embora o processo 
de impeachment seja de natureza político-criminal, os parlamentares 



que dele participam não se submetem às rígidas regras de 
impedimento e suspeição a que estão sujeitos os órgãos do Poder 
Judiciário. Estão eles submetidos a regras jurídicas próprias, fixadas 
em lei especial, qual seja, a Lei nº 1.079/1950. 

 
Como fundamenta o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, analisando 

pedido consistente na observância da estrita separação entre acusador e julgador, própria 

dos procedimentos penais acusatórios, ao procedimento de impeachment: 
[...] é necessário notar que o processo de apuração de crimes de 
responsabilidade, embora judicialiforme, não é um processo 
judicial. Trata-se de processo cujo rito busca assegurar a ampla 
defesa e o contraditório do acusado, mas que, por outro lado, 
possui marcante conotação política. É equivocada a pretensão de 
transportar, acriticamente, garantias inerentes a processos criminais 
comuns para a esfera política dos crimes de responsabilidade, o que 
ensejaria tratamento idêntico a situações bastante diversas. 
 
92. Portanto, o procedimento acusatório estabelecido na Lei nº 
1.079/1950, parcialmente recepcionado pela CF/1988, não impede que 
o Senado adote as medidas necessárias à apuração de crimes de 
responsabilidade, inclusive no que concerne à produção de provas, 
função que pode ser desempenhada de forma livre e independente. Tal 
procedimento – que foi indicado por esta Corte e estabelecido pelo 
Senado na ocasião do impeachment do Presidente Fernando Collor de 
Mello – está adequado ao ordenamento constitucional vigente no que 
concerne às garantias do processo acusatório judicialiforme. (Grifou-
se). 

 
Tratando do pedido consistente na aplicação das hipóteses de impedimento 

e suspeição aplicáveis aos membros do Poder Judiciário subsidiariamente ao Presidente 

da Câmara dos Deputados, o Ministro Edson Fachin, deixa claro, ao fundamentar seu 

voto, que a lógica jurídica da imparcialidade exigida no procedimento penal acusatório 

não é a mesma lógica a ser aplicada ao procedimento de impeachment, que, como 

vimos, consiste em julgamento que deve ser conduzido pelos que detém mandato 

popular, sob a lógica da representação política. O contrário, como bem apontou o 

Ministro, levaria aquela excessiva e indevida ampliação da parcela jurídica sobre a 

parcela política do procedimento, o que implicaria em sua ilegitimidade democrática: 

[...] por opção constitucional, determinadas infrações sujeitam-se a 
processamento e a julgamento em território político, em que os atores 
ocupam seus postos com supedâneo em prévias agendas e escolhas 
dessa natureza. Sendo assim, soa natural que a maioria dos agentes 
políticos ou figuram como adversários do Presidente da República ou 
comungam de suas compreensões ideológico-políticas. Esses entraves 
de ordem política são da essência de um julgamento de jaez jurídico-
político. Escolha que, repita-se, decorre da própria Constituição [...]. 
 



Como exigir, num julgamento de conteúdo também político, 
impessoalidade, por exemplo, das lideranças do governo e da 
oposição? 
 
Com efeito, o nível de imparcialidade aduzido no petitório inicial não 
se coaduna com a extensão pública das discussões valorativas e 
deliberações dos parlamentares. É preciso que se reconheça que, 
embora guardem algumas semelhanças, processos jurídicos e político-
jurídicos resolvem-se em palcos distintos e seguem lógicas próprias. 
 
Não bastasse, cumpre assinalar que a imparcialidade pressupõe que o 
julgamento seja implementado por agente que não seja parte ou que 
não detenha interesse típico de parte. Em outras palavras, a 
imparcialidade está ancorada em processos cujas controvérsias 
submetem-se a um modelo de pura heterocomposição. 
 
Assim, “a imparcialidade corresponde exatamente a essa posição de 
terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando 
como órgão supra ordenado às partes ativa e passiva.” (LOPES JR, 
Aury. Direito processual penal, 9ª ed, São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
187). Nota-se, portanto, que, no âmbito sancionador, a imparcialidade 
encontra-se intimamente ligada ao sistema acusatório, em que as 
funções de acusar e julgar não se concentram. 
 
Nesse cenário, o Juiz imparcial deve estar sujeito apenas à lei. Essa 
lógica, entretanto, não se transmite ao processo jurídico-político, na 
medida em que os julgadores, além de sujeitos à lei, também atendem 
a interesses externos, inclusive de seus representados. Vale dizer, a 
carga política da decisão decorre, em última análise, da função 
representativa dos parlamentares, inaplicável aos Juízes [...] 
 
[...] a independência do parlamentar deve ser exercida com 
observância da Constituição e de forma correspondente aos anseios 
dos representados. Sendo assim, ao contrário do que ocorre no âmbito 
judicial, a imparcialidade não constitui característica marcante do 
Parlamento. 
 
Diante disso, exigir aplicação fria das regras de julgamento 
significaria, em verdade, converter o julgamento jurídico-político em 
exclusivamente jurídico, o que não se coaduna com a intenção 
constitucional. A Constituição pretendeu que o julgador estivesse 
sujeito à lei e a interesses políticos, de modo que a subtração dessa 
perspectiva implicaria violação ao Princípio Democrático. 
 

Nesta esteira, não obstante seja judicialiforme, o procedimento de 

impeachment, embora tenha uma base jurídica e nele devam ser assegurados à plenitude 

a ampla defesa e o contraditório, não é e não deve, por razões democráticas, 

ser conduzido pelo Poder Judiciário ou com a observância estrita da lógica judicial, 

cabendo exclusivamente ao Parlamento emitir juízo político quanto ao mérito. Sobressai 

deste panorama, portanto, a conclusão de que o único standard de legitimidade 



juridicamente aferível em processos de destituição política de autoridades em regimes 

orientados pelo princípio democrático é o respeito ao devido processo legal. 

Por esta razão e tendo-se em vista, ademais, a ampla diversidade nos 

procedimentos adotados por um ou outro Estado para a destituição de mandatos 

eletivos, que decorre, como vimos, das distintas e igualmente legítimas escolhas 

políticas originárias das comunidades do continente americano, não obstante a relativa 

homogeneidade entre elas quanto à adoção do regime democrático de governo, afigura-

se inadequada a imposição por instância técnica, não representativa, supranacional de 

modelos fixos aos países latino-americanos no assunto. A apreciação ou controle 

jurisdicional do tema, seja por cortes internas seja pelas internacionais (neste caso, 

desde que, concomitantemente, respeitado o princípio da subsidiariedade) apenas pode 

abarcar o aspecto procedimental, sendo o âmago meritório ou político, repita-se, infenso 

a controle judicial. 

4. Observações sobre as Consultas (Item VII) realizadas pela CIDH 

 
Conforme determina o artigo 70, itens 1 e 2, do Regulamento da Corte IDH, 

as solicitações de parecer consultivo devem indicar com precisão as perguntas 

específicas com relação às quais pretende-se obter manifestação da Corte e as 

disposições cuja interpretação é solicitada: 

 
TÍTULO III  
 
DOS PARECERES CONSULTIVOS  
 
Artigo 70. Interpretação da Convenção 
 
1. As solicitações de parecer consultivo previstas no artigo 64.1 da 
Convenção deverão formular com precisão as perguntas específicas 
em relação às quais pretende-se obter o parecer da Corte.  
 
2. As solicitações de parecer consultivo apresentadas por um Estado 
membro ou pela Comissão deverão indicar, adicionalmente, as 
disposições cuja interpretação é solicitada, as considerações que dão 
origem à consulta e o nome e endereço do Agente ou dos Delegados. 
[...] 

 
Em conformidade com o dispositivo, a CIDH, no item VII de sua 

solicitação, formulou as perguntas que pretende ver respondidas pela Honorável Corte 

IDH, conforme transcrevemos in totum no item “introdução” desta manifestação. 



Nesta oportunidade, tendo em vista que a Corte IDH, caso entenda ser o 

caso de acatar a solicitação de parecer consultivo de que se trata, irá proceder à análise 

do tema da destituição do Chefe do Poder Executivo pelo corpo legislativo à luz dos 

dispositivos convencionais, o Estado brasileiro irá, como forma de contribuir à tarefa 

interpretativa da Corte IDH, tecer algumas observações sobre as indagações específicas 

formuladas pela Ilustre CIDH acerca da compatibilidade do que chamou de “juízo 

político” com a CADH. 

 
1. Que garantias específicas do devido processo, dispostas no artigo 8 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo XVIII da 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, são exigíveis, no 

contexto de julgamentos políticos de Presidentes democrática e 

constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder Legislativo?  

 

O artigo 8 da CADH trata do direito daquele submetido a processo na 

condição de réu de ser julgado de forma justa, com acesso a todas as garantias judiciais: 

Artigo 8.  Garantias judiciais 
  
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que 
se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 
  
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: 
 
a. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou 

intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou 
tribunal; 
 

b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação 
formulada; 

 
c.  concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a 

preparação de sua defesa; 
 

d. direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido 
por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em 
particular, com seu defensor; 

 



e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor 
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a 
legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem 
nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 

 
f. direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e 

de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras 
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 

 
g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a 

declarar-se culpada; e 
 

h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 
  
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma 
natureza. 
  
4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser 
submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 
  
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para 
preservar os interesses da justiça. 

 
Conforme estabelecido pela Corte na Opinião Consultiva n° 9, o artigo 8 da 

CADH consagra o direito a um julgamento justo (fair trial) ou direito ao devido 

processo legal: 

28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que 
abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 
defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo 
consideración judicial […] 27 

 

O dispositivo trata de situação em que determinada pessoa é acusada em 

razão de ter cometido um ilícito (uma violação à regra de direito doméstico), que pode 

ser de natureza cível, administrativa ou criminal. Como já decidiu a Corte IDH, o 

dispositivo impõe ao Estado o dever de garantir o devido processo legal em 

procedimentos destinados a apurar responsabilidade, ainda que não se trate de 

responsabilidade de natureza criminal, evitando, assim, qualquer ato que possa ferir os 

princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados ao acusado, assim como seu 

direito de ser ouvido, em prazo razoável, pelo órgão julgador competente, que, a 

depender do direito em questão, pode ou não se tratar de órgão judicial: 

102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 
“Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos 
judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que 
deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las 

                                                            
27 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, para. 28-29.  



personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 
 
103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no 
especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la 
determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas 
en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes 
y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en 
los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea 
aplicable al procedimiento respectivo.28 (Grifou-se). 
 

Assim, a Corte IDH, interpretando e aplicando o dispositivo, já decidiu que 

é fundamental que toda pessoa acusada seja ouvida pelas cortes regulares (em oposição 

a Tribunais de exceção), que devem seguir procedimentos previamente estabelecidos 

(princípios da legalidade e da segurança jurídica): 

129. Constituye un principio básico relativo a la independencia de la 
judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales 
de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 
establecidos. El Estado no debe crear “tribunales que no apliquen 
normas procesales debidamente establecidas para sustituir la 
jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales 
ordinarios”.  
 
130. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser 
competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 
de la Convención Americana. […] 

 

A Corte IDH já teve a oportunidade de se manifestar especificamente sobre 

o significado da independência e da imparcialidade à luz da garantia do devido processo 

legal: 

145. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o 
tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es 
decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su 
función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar 
el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los 
demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función 
judicial. 
  
146. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no 
tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por 
alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la 
controversia.  
 

                                                            
 
28 Corte IDH. Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas), para 
102-103. 



147. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su 
conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en 
desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En 
aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que 
el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor 
alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales.29 

  
Cuidando do tema desde a referência deste Estado, é possível perceber que a 

Constituição da República Federativa do Brasil reconhece o direito ao devido processo 

legal e à ampla defesa, consagrando diversas garantias judiciais, em consonância com a 

CADH, como, entre outras, as seguintes: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
[...] 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
[...] 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal; 
[...] 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente; 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; 
LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
[...] 

 
 

A legislação infraconstitucional brasileira materializa as garantias 

constitucionais prevendo no rito processual penal diversas oportunidades de 

manifestação da autodefesa e da defesa técnica dos réus em processo criminal. Da 

mesma forma, estão previstos nos inúmeros procedimentos de natureza administrativa 

os meios de defesa e recursos cabíveis. Quanto aos procedimentos cíveis, a lei 

processual civil brasileira também garante plenamente o direito de ação, de defesa e de 

recurso para a proteção dos direitos contestados e obtenção de reparação integral por 

ameaças e violações. 
                                                            
29 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), para 145-146. 
 



No que diz respeito especificamente ao processo de impeachment e à 

consulta posta pela Ilustre CIDH, como exploramos no tópico anterior, a melhor 

interpretação da CADH, conforme standards já colocados em diversas oportunidades 

pela Corte IDH, informa que devem ser aplicáveis ao procedimento jurídico-político à 

plenitude as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, 

ainda que não se trate, tecnicamente, de um juízo de natureza criminal e nem quase 

criminal. 

Não se vislumbra, no ponto, qualquer obscuridade ou lacuna que deva ser 

sanada pela Corte IDH em sua jurisprudência, sendo claro o disposto no artigo 8 da 

CADH e sua aplicação à parcela procedimental da destituição de mandato eletivo 

operada por impeachment. Como vimos, assim foi historicamente interpretado, no 

Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com considerações ao que dispõe a 

CADH. Seria possível questionar, contudo, se remanesceria dúvida quanto à 

aplicabilidade do dispositivo (artigo 8 da CADH) ao procedimento de impeachment no 

que tange ao aspecto da garantia da imparcialidade do órgão julgador.  

Poder-se-ia, então, afirmar que já há parâmetros jurisprudenciais suficientes 

para se dar como não controversa e, portanto, de despicienda elucidação pela Corte 

IDH, a questão da aplicabilidade do que dispõe o artigo 8 da CADH quanto às garantias 

do contraditório e da ampla defesa aos procedimentos de impeachment, mas que ainda 

não estaria por completo elucidada a questão da aplicação ao referido procedimento do 

que dispõe o mesmo artigo acerca da imparcialidade. 

   Não nos parece, contudo, à luz do exposto anteriormente, que 

procedimentos de impeachment que não prevejam que o órgão político escolhido pelo 

constituinte como o competente para proceder tal julgamento eminentemente político 

deva julgar juridicamente e não politicamente possam ser considerados contrários ao 

que dispõe o artigo 8 da CADH ou que haja qualquer lacuna interpretativa no ponto.  

Não é preciso que a Corte IDH venha a se manifestar interpretando que os 

julgamentos que as Constituições democraticamente promulgadas em cada Estado 

reservaram às arenas políticas não precisam se transmutar em julgamentos não políticos 

para que haja atendimento ao exigido pelo artigo 8 da CADH.  Esta é uma interpretação 

que decorre da lógica e da natureza instituto, e, em especial, do princípio democrático 

que o orienta.  

Na verdade, interpretação em contrário, a aplicação da literalidade do artigo 

8 da CADH sem qualquer temperamento no assunto, violaria o princípio democrático 



suprimindo por completo o político daquilo que tem que ser, por exigência democrática, 

político.  

 

2. De que maneira se aplica o direito à proteção judicial previsto no artigo 

25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo XVIII da 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem a julgamentos 

políticos de Presidentes democrática e constitucionalmente eleitos, 

realizados pelo Poder Legislativo?  

 

2.1. O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o 

artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

exigem – e em que medida – um controle judicial sobre o procedimento 

mediante o qual se tenha realizado um julgamento político de Presidentes 

democrática e constitucionalmente eleitos, pelo Poder Legislativo?  

 

2.2. O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o 

artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

exigem – e em que medida – um controle judicial sobre o resultado de um 

julgamento político de Presidentes democrática e constitucionalmente 

eleitos, realizado pelo Poder Legislativo?  

 

2.3. De que maneira se pode assegurar que o alcance e a implementação na 

prática do controle judicial a que se referem as perguntas acima não 

impliquem um risco a respeito do princípio de separação de poderes e do 

sistema de pesos e contrapesos em uma democracia?  

O artigo 25 da CADH dispõe sobre o direito de proteção judicial (judicial 

protection) e determina que toda pessoa tem direito a recurso efetivo perante os juízes e 

tribunais competentes a fim de que se proteja contra atos que violem seus direitos 

fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela Lei e pela Convenção Americana. In 

verbis: 

Artigo 25.  Proteção judicial 
  
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer 
outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a 
proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos 
pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando 



tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício 
de suas funções oficiais. 
  
 2. Os Estados Partes comprometem-se: 
  
a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal 

do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal 
recurso; 
 

b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
 

c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda 
decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.  

 
Veja-se que a norma trazida pelo art. 25.1 trata do acesso à jurisdição 

estatal, dizendo respeito ao momento subsequente à violação de um direito da vítima, 

que busca, então, pelos meios legais, pleitear a condenação dos envolvidos e demais 

reparações devidas em decorrência do ilícito. 

É exatamente esse entendimento que emana da Opinião Consultiva n° 9: 

23. Como já mencionado anteriormente pela Corte, o artigo 25.1 
da Convenção é uma disposição de caráter geral que respalda a 
instituição processual do amparo, como procedimento simples e 
breve, que tem por objetivo a tutela dos direitos fundamentais (O 
“habeas corpus” sob a suspensão de garantias, supra 16, 
parágrafo 32). Estabelece este artigo, igualmente, em termos 
amplos, a obrigação dos Estados em oferecer a todas as pessoas 
submetidas a sua jurisdição um recurso judicial efetivo contra os 
atos de violação de seus direitos fundamentais. Dispõe também 
que a garantia ali consagrada aplica-se não só quanto aos direitos 
contidos na Convenção, como também àqueles que estejam 
reconhecidos pela Constituição ou pela lei30.  

Assim como as garantias processuais, o contraditório e ampla defesa, devem 

se aplicar ao procedimento de impeachment por exigências convencionais (artigo 25 da 

CADH) e mesmo constitucionais (no caso da Constituição brasileira, a consagração da 

inafastabilidade do controle judicial prevista no artigo 5º, inciso XXXV), também é, à 

evidência e com base nos standards já desenvolvidos pela Corte IDH sobre o tema, 

possível afirmar que a proteção judicial deve ser observada nos procedimentos de 

destituição política.  

Como observamos, é fundamental o efetivo controle jurisdicional sobre o 

aspecto procedimental da destituição política do Chefe do Poder Executivo, de forma a 

se afastar arbitrariedades, garantindo-se que o procedimento se dê com observância da 

legalidade, da segurança jurídica e da máxima defesa. Entretanto, como vimos, a 
                                                            
30 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, para. 23. 



possibilidade de controle jurídico não se estende, pela própria natureza jurídico-política 

do instituto, que decorre da escolha constituinte de controlar politicamente e não 

juridicamente o exercício do mandato, ao aspecto meritório do procedimento, ao juízo 

político propriamente dito. O contrário, como já alertamos, implicaria em aviltamento 

da escolha constituinte e do princípio democrático que orienta o instituto, posto que 

exacerbaria indevidamente o componente jurídico em detrimento do político. 

3. De que maneira se aplica o princípio de legalidade estabelecido no artigo 

9 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos a julgamentos políticos 

de Presidentes democrática e constitucionalmente eleitos, realizados pelo 

Poder Legislativo?  

 

4. O princípio de legalidade disposto no artigo 9 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos exige que existam causas previamente 

estabelecidas e claramente delimitadas para dar início a julgamentos 

políticos de Presidentes democrática e constitucionalmente eleitos, 

realizados pelo Poder Legislativo?  
 

5. À luz do princípio de legalidade disposto no artigo 9 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, de que natureza devem ser as causas 

que fundamentem um julgamento político de Presidentes democrática e 

constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder Legislativo? Trata-se de 

causas relacionadas com a responsabilidade política, disciplinar ou de outra 

natureza?  

 

O princípio da legalidade é corolário do Estado de Direito, baseado na 

objetiva e segura rule of law e não na subjetiva e mutável lei dos homens, e está assim 

previsto no artigo 9 da CADH: 

Artigo 9.  Princípio da legalidade e da retroatividade 
  
Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento 
em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito 
aplicável.  Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no 
momento da perpetração do delito.  Se depois da perpetração do delito a 
lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso 
beneficiado. 

 



 As restrições aos direitos políticos, assim como quaisquer restrições a 

direitos em geral, devem estar previstas em lei, assegurando-se segurança jurídica aos 

cidadãos. Decorre do respeito à estrita legalidade que o procedimento de julgamento 

político-jurídico de destituição de mandato eletivo, como qualquer procedimento em 

que estejam em jogo os direitos dos cidadãos, esteja submetido ao crivo judicial no que 

tange ao seu aspecto procedimental e deva, consequentemente, observar o devido 

processo legal, não obstante o mérito envolvido na destituição seja político, por opção 

do poder constituinte, pelas razões já expostas, e não possa ser legitimamente 

controlado por órgão judicial ou técnico interno ou supranacional. 

Nesta consulta também sobressai a ausência de lacuna a ser preenchida pela 

Corte IDH em procedimento consultivo. É, à evidência, aplicável o princípio da 

legalidade ao procedimento de impeachment, por ser princípio, nos Estados de Direito, 

aplicáveis a todos os atos ou procedimentos conduzidos por membros dos Poderes, 

instituições e órgãos estatais. A exigência constitucional de que a destituição, embora 

eminentemente política, se dê por procedimento é evidência clara do controle da 

legalidade no tema.   

Como colocado em trecho do voto do Ministro Edson Fachin reproduzido 

no tópico anterior, em procedimentos político-jurídicos de destituição do Chefe do 

Poder Executivo, em especial em regimes presidencialistas, impõe que, 

concomitantemente ao aspecto político, seja observado um aspecto jurídico consistente 

na observância dos direitos e garantias individuais do ocupante do cargo sob julgamento 

e da reserva de estrita legalidade procedimental, a ser controlada pelo Poder Judiciário: 

[...] (vi) o regime presidencialista, mais rígido do que o 
parlamentarista sobre as causas de responsabilização do Chefe do 
Poder Executivo, adota tipificação jurídico-política dos crimes de 
responsabilidade; (vii) ainda assim, é de natureza jurídico-política o 
julgamento constitucionalmente atribuído ao Parlamento; (viii) a 
opção constitucional por um sistema de governo presidencialista 
impõe que se interprete o instituto do impeachment tanto sob o prisma 
dos direitos e garantias individuais do ocupante de cargo público, 
quanto pela reserva de estrita legalidade, corolário para a harmoniosa 
relação entre os poderes; (ix) ao Supremo Tribunal Federal compete o 
controle da estrita legalidade procedimental do processo de 
impeachment, assegurando que o juízo jurídico-político de alçada do 
Parlamento, passível de controle judicial apenas e tão somente para 
amparar as garantias judiciais do contraditório e ampla defesa, se 
desenvolva dentro dos estritos limites do devido processo legal [...] 
 

O trecho é elucidativo também quanto à melhor interpretação acerca da 

exigência de prévia definição legal das causas que possam dar início ao procedimento 



de impeachment, satisfazendo a consulta da Ilustre CIDH posta no item 4 supra. 

Conforme consignamos, é importante não perdermos de vista a natureza absolutamente 

política e mutável das estruturas de design constitucional, escolhas abertas, pelo 

princípio democrático, à decisão popular constituinte. Assim, como advertimos outrora, 

seria não apenas ilusório, mas atentatório à liberdade e à pluralidade das comunidades 

políticas, pretender categorizar rigidamente os sistemas de governo possíveis. 

Entretanto, considerando-se os sistemas presidencialistas mais tradicionais, 

nos quais a Carta constitucional não preveja a possibilidade de destituição do Chefe do 

Poder Executivo a qualquer tempo e por simples perda da confiança por parte do Poder 

Legislativo, é possível, à luz dos standards já existentes, afirmar a necessária 

incidência do princípio da legalidade disposto no artigo 9 da CADH (e, no cenário 

brasileiro, consagrado nos artigos 5º e 37 da Constituição). Como já consignamos, no 

impeachment, diferentemente do que ocorre com o voto de desconfiança, há inegável 

parcela de componente jurídico que, embora não controle ou se sobreponha ao político, 

torna o procedimento consideravelmente controlável sob o crivo da legalidade. 

Nesta toada, parece ser mais uma garantia processual aplicável, em 

decorrência da submissão do procedimento ao crivo da legalidade e à necessidade de 

segurança jurídica nos Estados de Direito, a previsão legal, em um sistema que seja 

desenhado nos moldes descritos, das hipóteses para a responsabilização político-

administrativa de autoridades, tudo em conformidade com o que disponha cada 

Constituição. Neste sentido, dispõe o artigo 85 da Constituição brasileira que as 

infrações político-administrativas que podem dar ensejo à responsabilização política do 

Chefe do Poder Executivo devem ser previstas em lei: 

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. (Grifou-se). 

Isto não significa, contudo, que seja o caso de se confundir a previsão em lei 

com a tipicidade penal, em especial, diante da natureza político-administrativa, não 

criminal, dos ilícitos políticos avaliados em julgamento de destituição de mandato 

eletivo.  

Ainda que um fato possa ser definido concomitantemente como ilícito 

político apto dar causa ao impeachment e como ilícito criminal tipificado na lei 

criminal, as instâncias não se confundiriam e nem os órgãos julgadores. Sendo que o 

juízo político pelo órgão político competente será sempre e em qualquer caso reservado 

à infração de natureza política e dele poderá resultar tão somente a destituição do cargo 

e nenhuma sanção sobre a liberdade ou os bens do cidadão: 

[...] inexiste correlação obrigatória entre crime de responsabilidade e 
crime comum. E mesmo quando ela eventualmente ocorra, o fato de 
um “crime” previsto na lei de responsabilidade ser definido como 
crime na lei penal, não dá nem tira coisa alguma ao ilícito político, 
que continua a ser o que é, tão-somente, ilícito político, apreciado 
através de critérios políticos numa jurisdição política. Destarte, ao 
processo político, pode suceder, ou não, o processo criminal. 
Sucedendo, à condenação no juízo parlamentar não se segue, 
necessariamente, a condenação no juízo ordinário. No juízo político os 
fatos podem parecer bastantes para justificar o afastamento da 
autoridade a ele submetida. No juízo criminal, sob o império de 
critérios, que não são em tudo iguais aos que vigoram no juízo 
parlamentar, os mesmos fatos podem ser insuficientes para a 
condenação e a ação penal ser julgada improcedente. 31 

 
À luz de tudo o que se expôs, resta evidente que apesar de a Constituição 

brasileira utilizar o termo “crime de responsabilidade” ela não o faz de forma 

absolutamente técnica, tendo a academia e a prática interna se distanciado de uma 

interpretação literal e, em consonância com as origens e características do modelo norte-

americano inspirador, reiteradamente afirmado a natureza política-administrativa da 

infração no contexto do impeachment, conforme elucida trecho da pesquisa histórico-

constitucional empreendida pelo jurista Paulo Brossard: 

Destarte, convém seja notado, a expressão “crime de 
responsabilidade”, que “entrou na Constituição sem exato conceito 

                                                            
31 PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente 
da República. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 74. 



técnico ou científico” – a sentença é de José Frederico Marques – nem 
sempre corresponde a infração penal. Quando motiva o 
impeachment, por exemplo, caso em que, sem dúvida, a despeito 
do nomen juris que lhe dá o Código Supremo e a Lei que lhe é 
complementar, o ilícito a ele subjacente não é penal. “Se o crime de 
responsabilidade não é sancionado com pena criminal, como delituoso 
não se pode qualificar o fato ilícito assim denominado, pois o que 
distingue o crime dos demais ilícitos é, justamente, a natureza da 
sanção abstratamente cominada”.  
 
Desta forma, se no direito imperial a expressão ensejou reparos, que 
não faltaram, mais censurável se apresenta quando, com a República, 
os chamados crimes de responsabilidade passaram a designar, ao 
mesmo passo, entidades distintas, ilícitos políticos e ilícitos penais.  
 
Esta simples disquisição, nem sempre feita com clareza, fornece a 
chave para a solução de vários problemas referentes à 
responsabilidade política do Presidente da República e de outras 
autoridades. E o fato de não ter sido oportunamente formulada é 
responsável por distorções incompatíveis com as normas 
constitucionais.  
 
Se aos crimes de responsabilidade, enquanto relacionados a ilícitos 
políticos, se reservasse a denominação de infrações políticas, por 
exemplo, melhor se atenderia à natureza das coisas e se evitaria o 
escolho decorrente da designação, pelo mesmo nome, de realidades 
diversas. (Grifou-se). 
 

Por fim, em relação ao item 5 supra, é necessário alertar a Honorável Corte 

IDH para o risco inerente de intensa e indevida judicialização de decisões políticas 

fundamentais que eventual resposta da consulta poderia acarretar. Como já insistimos, 

malfere os princípios democrático e da subsidiariedade que devem orientar a atuação do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos a pretensão de estabelecimento de 

modelos fixos a serem seguidos pelos Estados americanos em um assunto de natureza 

tão eminentemente política como o processo de destituição republicano e 

democraticamente orientado do detentor de mandato eletivo. 

Além do mais, seria absolutamente inadequado, à luz da ostensiva 

multiplicidade de regimes jurídico-constitucionais dos Estados do continente, o 

estabelecimento dos standards solicitados pela CIDH neste item. Independentemente de 

nomen juris ou categorizações, a singularidade de cada regime político, as escolhas 

políticas de cada comunidade que compõem o continente, é uma realidade que é 

incompatível com o estabelecimento de regras jurídicas que se pretendam gerais. Apesar 

de os Estados componentes da OEA terem acordado na criação de um sistema regional 

de proteção aos direitos humanos, que possui a Corte IDH como intérprete 

convencionalmente estabelecido, os Estados não acordaram em criar uma comunidade 



política única, não abriram mão de seu poder de legislar em favor de um legislador 

interamericano capaz de estabelecer regras gerais de dever-ser. 

Assim, embora seja possível afirmar-se que a melhor interpretação, sob a 

égide da jurisprudência já estabelecida da Corte IDH, recomenda a aplicabilidade do 

artigo 9 da Convenção no aspecto da previsão de causas em lei para a deflagração do 

impeachment nos regimes presidencialistas tradicionais, não é possível aceitar como 

legítimo que um órgão técnico não eleito e apartado do seio popular de cada 

comunidade do continente americano possa tratar sobre a substância das regras, definir 

quais seriam as causas, uma escolha política fundamental necessariamente reservada 

pelo princípio democrático ao constituinte de cada Estado. 

 

6. Em que hipóteses poderia um julgamento político de Presidentes 

democrática e constitucionalmente eleitos, realizado pelo Poder Legislativo, 

violar os direitos políticos da pessoa acusada, à luz do artigo 23 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do artigo XX da 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem?  

 

7. Em que hipóteses poderia um julgamento político de Presidentes 

democrática e constitucionalmente eleitos, realizado pelo Poder Legislativo, 

violar, de uma dimensão coletiva, os direitos políticos das pessoas que 

votaram na pessoa indiciada, à luz do artigo 23 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos e do artigo XX da Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem?  

 

8. Que salvaguardas devem existir, tanto na regulamentação como na 

prática, para prevenir o uso de julgamentos políticos de Presidentes 

democrática e constitucionalmente eleitos, realizados pelo Poder 

Legislativo, como forma de golpe de Estado velado?  

 

O gozo de direitos políticos está regulado no artigo 23 da CADH, que assim 

dispõe: 

Artigo 23.  Direitos políticos 
  
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 

oportunidades: 



  
a. de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por 

meio de representantes livremente eleitos; 
 

b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas 
por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre 
expressão da vontade dos eleitores; e 

 
c. de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas 

de seu país. 
  
2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se 

refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, 
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou 
mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal. 

  
 

A proteção aos direitos políticos conferida pelo artigo 23 da CADH engloba, 

conforme o desenvolvimento atribuído ao dispositivo pela CIDH e pela Corte IDH, tanto o 

direito individual à participação política, consubstanciado, em uma democracia 

representativa, no direito de votar e no direito de ser votado, quanto o direito coletivo à 

participação política, aspecto que ressalta a interrelação entre democracia e direitos 

humanos.  

O direito de ser votado é um elemento essencial em uma democracia, sendo 

uma das formas para o exercício do direito à participação política pelos cidadãos. Tal 

direito deve garantir que os cidadãos, livremente e em condições de igualdade, possam 

eleger seus representantes. Assim, já se manifestou a Corte IDH, em Yatama Vs. 

Nicaragua: 

198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de 
los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. 
El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la 
existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos 
ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que 
los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad 
a quienes los representarán.32  

 
O direito individual à participação política possui, ainda, outra dimensão: o 

direito de ser votado. Como explica Amaya Úbeda Torres, a Corte IDH já afirmou a 

próxima relação que existe entre o direito de votar e o direito de ser votado, de forma 

que a restrição a um aspecto pode implicar em restrições ao outro. Todavia, isso não 

significa que os Estados não possam impor restrições a estes direitos, desde que sejam 
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Fondo, Reparaciones y Costas), para. 198. 
 



razoáveis e proporcionais. Como explica a autora, em Castañeda Gutmán Vs. México, 

analisando o direito de ser votado ou eleito, a Corte IDH entendeu que os Estados 

podem escolher como regular as eleições e, com isto, impor certas restrições, desde que 

não desproporcionais ou irrazoáveis33: 

 
153. El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado 
en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar 
de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de 
manera aislada, ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos 
de la Convención o los principios básicos que la inspiran para 
interpretar dicha norma.  
 
154. Como ya se ha señalado, el artículo 23 de la Convención 
Americana se refiere a los derechos de los ciudadanos y reconoce 
derechos que se ejercen por cada individuo en particular. El párrafo 1 
de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 
elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (supra párrs. 
144 a 150).  
 
155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención 
Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las 
oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la “edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. La 
disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el 
uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz 
de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – 
evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el 
ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas 
causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede 
imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas 
en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales 
nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para 
votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se 
ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean 
desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que 
legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio 
y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos 
que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir para 
poder ejercerlos.  

 

Como já interpretou a Corte IDH, o aspecto coletivo dos direitos protegidos 

pelo artigo 23 da CADH, por sua vez, implica em que, em decorrência da dupla 
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dimensão destes direitos, a violação de um direito político, ainda que de um direito 

individual, repercuta na totalidade da sociedade: 

[...] recognizing that collective rights derive from individual rights 
implies that violation of the latter can in itself violate the rights of the 
whole of society. […] The Court applied this reasoning mutatis 
mutandis in the Yatama case and held that the violation of the rights 
of candidates proposed by Yatama was particularly serious, as this 
exclusion ‘represented a direct limitation to the exercise of the vote 
and affected negatively the broadest and freest expression of the will 
of the electorate, which implies grave consequences for democracy’ 
[…]34  

 

Pelo exposto, é possível afirmar que a Corte IDH já estabeleceu firmes 

standards para a interpretação do artigo 23 da CADH, não havendo dúvidas de que 

quaisquer restrições legítimas ao exercício dos direitos políticos em uma democracia 

devem respeitar a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade. Assim, explica 

Amaya Úbeda de Torres, à luz da jurisprudência da Corte, que: 

 […] restrictions to the exercise of political rights are not incompatible 
per se with the Convention but they have to respect the ‘principles of 
legality, necessity and proportionality in a democratic society’ and 
comply with Article 23(2)35. 

 

No que tange ao tema objeto da solicitação de opinião consultiva de que se 

trata, é possível perceber que não haveria necessidade de uma manifestação da Corte 

IDH em opinião consultiva para se aferir a interpretação que o Tribunal confere ao 

artigo 23 da CADH. O instituto do impeachment é, como vimos, um tradicional e 

legítimo mecanismo de exercício democrático de controle do poder posto pelo poder 

constituinte originário de cada Estado.  

A destituição de mandato eletivo que se opera por meio de procedimento de 

impeachment, além de constitucional e legalmente prevista, não implica em restrição 

desnecessária ou desproporcional aos direitos políticos. A pena política que decorre do 

procedimento de impeachment por ofensa à Constituição decorre da escolha constituinte 

de proteger a Constituição e da natureza condicional da delegação de poder decorrente 

do mandato popular. Assim, nada mais necessário e proporcional que o fim de 

conservar-se a Constituição e, com isto, a vontade do povo constituinte: 

Quando do Presidente da República parte o agravo, a Constituição 
estabelece processo parlamentar de apuração dessa responsabilidade. 

                                                            
34 Ibid. p. 603. 
 
35 Ibid. p. 600. 



Ao fazê-lo, mais do que a flagelação da pessoa é a integridade 
constitucional que ela visa com o afastamento da autoridade infiel. 
Através do mecanismo que engendrou, a Lei Magna busca sua 
conservação, com a sobrevivência dos valores nela cristalizados. Se 
ela é a medida dos poderes outorgados a cada Poder do Estado, o 
trateá-la impunemente, por aqueles que ela investe de autoridade, 
importaria em substituir o governo das leis, que ela proclama, pelo 
governo dos homens, que ela proscreve.36 
 

Observamos que não existe real lacuna no ponto. Nos parece, assim, que a 

Ilustre CIDH busca intepretações casuísticas da Corte, interpretações sobre hipóteses 

fáticas e sobre legislações internas específicas e não sobre o diploma convencional ou 

outros tratados internacionais.  

Acreditamos que este curso adotado pela CIDH, conforme vislumbramos 

em detalhes no tópico 2 desta manifestação (“Os Limites ao Exercício da Função 

Consultiva pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”), seria de questionável 

legitimidade.  

Como salientamos outrora, a Ilustre CIDH carece de atribuições 

convencionais para requerer à Corte IDH, em sede de parecer consultivo, a interpretação 

de legislações internas e também para submeter ao Tribunal a apreciação de fatos, que 

só poderiam ser considerados como exemplos a se comprovar o caráter não meramente 

acadêmico da consulta, mas nunca como substrato para a avaliação da Corte IDH, o que 

só seria possível pelo caminho, no iter e no tempo próprios da função contenciosa. 

A consulta formulada pela Ilustre CIDH no item 8, especificamente, reforça 

tal caráter indevidamente casuístico, tal qual a formulada no item 5, que implica, 

ademais, em risco de indevida judicialização de decisões políticas fundamentais. Neste 

item da consulta, a Ilustre CIDH, mais uma vez, pretende ver standards gerais impostos 

aos Estados do continente no que diz respeito ao seu design político constitucional, com 

o consequente risco de indevida substituição do poder constituinte de cada comunidade 

política do continente. 

5. Conclusão: A Compatibilidade dos Julgamentos Políticos com a CADH, 

desde que respeitado o devido processo legal 

 
Através desta manifestação, o Estado brasileiro buscou contribuir com a 

atividade da Honorável Corte IDH na análise da solicitação de opinião consultiva 

                                                            
36 PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente 
da República. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 127. 



realizada pela Ilustre CIDH, demonstrando os motivos pelos quais o mecanismo 

constitucional dos julgamentos políticos é compatível com a CADH e legítimo à luz dos 

princípios da separação de poderes e do devido processo legal. 

Buscamos, neste percurso, demonstrar alguns limites que devem ser 

observados no exercício da função consultiva pela Corte IDH. Assim, observamos que a 

Corte IDH deve atentar para não afetar o processo legislativo, o debate público interno, 

limite que se torna particularmente relevante diante de um objeto de consulta dotado de 

elevada sensibilidade política. 

Como vimos, diante da política, ao Tribunal é recomendável uma postura 

mais autorrestritiva que ativista, mais deferente às escolhas políticas (democráticas) dos 

povos do que substitutiva das instâncias de deliberação. Tendo em vista que com a 

consulta de que se trata a CIDH pretende obter standards jurídicos sobre decisões 

políticas fundamentais em que é duvidosa a existência de padrões rígidos de certo e 

errado que possam ser legitimamente determinados por corpo não detentor de poder 

constituinte, será necessária alta dose de autocontenção por parte da Honorável Corte 

IDH, caso decida por aceitar a solicitação. 

 Alertamos, ademais, para a impropriedade de uma consulta solicitada pela 

CIDH dar lugar à análise das leis internas dos Estados membros da OEA e para o risco 

que a indevida sobreposição entre os procedimentos contencioso e consultivo pode 

gerar para o devido processo legal interamericano. Um último limite que apontamos 

para observação pela Corte IDH é a necessidade de verificação atenta sobre a real 

existência de contradição, lacuna ou dúvida razoável na interpretação e aplicação dos 

dispositivos convencionais que torne necessária a realização da interpretação consultiva 

requerida pela Ilustre CIDH. 

Seguimos tratando da separação de poderes e dos controles recíprocos entre 

eles enquanto pilar para a salvaguarda da liberdade, como já reconhecido pela 

Honorável Corte IDH. No contexto, percebemos que a atuação do Poder Legislativo no 

processo de destituição do Chefe do Poder Executivo é apenas mais um dos 

fundamentais mecanismos de controle recíproco, sendo que a sede política para o 

julgamento se justifica pela ampla legitimidade democrática de que goza o Poder 

Legislativo, aquele que, nas democracias indiretas, mais diretamente representa o titular 

do poder constituinte, o povo.  

Vimos, assim, que, por meio do processo de destituição do Chefe do Poder 

Executivo que identificamos aqui como impeachment, as Cartas Políticas preveem um 



cenário de controle pelo povo, sendo que é a previsão de um controle exercido por um 

poder popularmente eleito sobre o outro poder popularmente eleito que torna o processo 

de impeachment uma forma democrática de retirada de mandato eletivo anteriormente 

conferido. 

Vimos que a legitimidade do impeachment nos Estados cujo povo optar por 

esta modalidade de controle, repousará, contudo, não somente na regra da maioria, mas 

também no respeito aos limites constitucionais postos à decisão política dos 

representantes, de forma que há, em comparação com regimes que preveem a livre 

destituição pelo parlamento com base na perda da confiança, uma ampliação, mas não 

uma sobreposição supressiva, da base jurídica sobre a política.  

Ainda que haja uma base jurídica, o substrato político permanece e tem que 

permanecer tanto no impeachment quanto nos mecanismos do voto de desconfiança e do 

recall porque é o caráter político do controle de um poder eleito sobre outro poder 

eleito, de um poder mandatário do povo por outro poder mandatário do povo, que torna 

a destituição democraticamente legítima. Como colocamos, a excessiva ampliação da 

base jurídica, qualquer pretensão de eliminação ou indevida limitação do substrato 

político, militará em desfavor do componente legitimador dos institutos e da própria 

democracia. 

É por isto que, no Estado brasileiro, embora o impeachment seja 

procedimento constitucional e legalmente previsto, e que, portanto, goza de inegável 

base jurídica a que devem obediência os representantes do povo, é inegável a sua índole 

dúplice, sua natureza jurídico-política. Desta forma, embora, em respeito ao que dispõe 

o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, seja 

inafastável o controle judicial sobre o aspecto procedimental do instituto, o conteúdo do 

juízo exclusivamente político no procedimento de impeachment é imune à intervenção 

do Poder Judiciário.  

Neste sentido, vimos que a instância judicial máxima no Estado brasileiro, 

tendo em conta a coexistência dos componentes jurídico e político e à luz do que dispõe 

a Constituição pátria e a CADH, interpretou o procedimento de impeachment 

estabelecido por decisão do constituinte originário balanceando as garantias 

constitucionais com o componente político próprio do princípio democrático que anima 

o mecanismo de destituição. Com isto, torna-se possível garantir o devido processo 

legal constitucional e convencional, além do necessário respeito à legalidade, sem 

ampliar excessiva e indevidamente a base jurídica do procedimento, respeitando a 



vontade constituinte que atribuiu o mérito da deliberação a órgão político-

representativo. 

A natureza jurídico-política do julgamento constitucionalmente atribuído ao 

Parlamento para a aferição de responsabilização do Chefe do Poder Executivo, enquanto 

controle republicano e democrático de um poder sobre o outro, implica que, de um lado, 

deva ser assegurado ao Chefe do Poder Executivo sob julgamento a submissão a rito 

obediente à estrita legalidade procedimental, o que pode e deve ser controlado pelo 

Poder Judiciário, e, de outro, que o mérito do juízo seja politicamente exercido pelos 

mandatários do povo, sem indevida interferência de Poderes ou órgãos desprovidos de 

representatividade democrática. 

Como salientamos, a natureza do impeachment é eminentemente política. 

Não se trata de processo com natureza judicial, nem de processo com natureza penal, 

nem mesmo de processo com natureza quase penal. Trata-se de processo político-

administrativo, que pode e deve, no que tange a seus aspectos procedimentais, ser 

controlado judicialmente, estritamente para que seja assegurada a observância ao due 

process of law.  

A indiscutível natureza política do instituto não implica, pois, na absoluta 

afastabilidade de controle jurisdicional sobre o processo, o que contrariaria a CADH, 

mas em um controle jurisdicional limitado, que, sob pena de ilegitimidade democrática, 

não poderá incidir sobre o mérito, sempre que este for reservado pelo poder constituinte 

ao juízo político de órgão representativo. 

Como vimos, não obstante seja judicialiforme e nele devam ser assegurados 

à plenitude a ampla defesa e o contraditório, decorre da natureza do mecanismo que a 

lógica jurídica da imparcialidade exigida no procedimento penal acusatório não é a 

mesma lógica a ser aplicada ao procedimento de impeachment, que consiste em 

julgamento que deve ser conduzido pelos que detém mandato popular, sob a lógica da 

representação política.  

A condução do procedimento pelo Poder Judiciário ou com a observância 

estrita da lógica judicial levaria à excessiva ampliação da parcela jurídica sobre a 

parcela política do procedimento, o que implicaria em sua ilegitimidade democrática. 

Cabe, pois, por escolha constituinte, exclusivamente ao Parlamento emitir juízo político 

quanto ao mérito, o que nos leva à conclusão de que o único standard de legitimidade 

juridicamente aferível em processos de destituição política de autoridades em regimes 

orientados pelo princípio democrático é o respeito ao devido processo legal. 



Por esta razão e tendo-se em vista a ampla diversidade nos procedimentos 

adotados por um ou outro Estado para a destituição de mandatos eletivos, das distintas e 

igualmente legítimas escolhas políticas originárias das comunidades do continente 

americano, afigura-se inadequada a imposição por instância técnica, não político-

representativa, de modelos fixos aos países latino-americanos no assunto. A apreciação 

ou controle jurisdicional do tema, seja por cortes internas seja pelas internacionais 

(neste caso, desde que, concomitantemente, respeitado o princípio da subsidiariedade) 

apenas pode abarcar o aspecto procedimental, não sendo o âmago meritório ou político 

do mecanismo passível de controle judicial. 

No que diz respeito às perguntas específicas com relação às quais a Ilustre 

CIDH pretende obter manifestação consultiva da Corte IDH, percebemos que não se 

vislumbra, na realidade, qualquer obscuridade ou lacuna que deva ser sanada pela Corte 

IDH em sua jurisprudência, sendo claro o disposto no artigo 8 da CADH e sua 

aplicação, no que tange às garantias do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa à parcela procedimental da destituição de mandato eletivo operada por 

impeachment. 

Quanto à imparcialidade judicial de que trata o artigo 8 da CADH, 

observamos que não será possível considerar-se violado o dispositivo por não 

observância de uma imparcialidade do tipo judicial naqueles sistemas políticos que 

prevejam, por escolha da Constituição democraticamente promulgada e, portanto, do 

soberano poder constituinte originário, procedimentos de julgamento eminentemente 

político a cargo de órgão político. Considerar que, ao arrepio da escolha constituinte 

fundamental, o julgamento deva ser jurídico e não político não seria razoável.  

Assim, não é preciso que a Corte IDH venha a se manifestar interpretando 

que os julgamentos eleitos pelas Constituições de cada Estado para ocorrerem em arenas 

políticas não precisam se transmutar em julgamentos não políticos para que haja 

atendimento ao exigido pelo artigo 8 da CADH.  Esta é uma interpretação que decorre 

da lógica e da natureza instituto. Na verdade, a aplicação da literalidade do artigo 8 da 

CADH sem qualquer temperamento no assunto violaria o princípio democrático 

suprimindo o político daquilo que tem que ser, por exigência democrática, político.  

No que concerne à aplicabilidade ao procedimento de impeachment do 

direito à proteção judicial encrustado no artigo 25 da CADH, apontamos que assim 

como as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa devem se aplicar ao 

procedimento de impeachment por exigências convencionais e mesmo constitucionais, 



também é, à evidência e com base nos standards já desenvolvidos pela Corte IDH sobre 

o tema, possível afirmar que a proteção judicial deve ser observada nos procedimentos 

de destituição política.  

É, sem dúvida, fundamental o controle jurisdicional sobre o aspecto 

procedimental da destituição política do Chefe do Poder Executivo, garantindo-se que o 

procedimento se dê com observância da legalidade, da segurança jurídica e da máxima 

defesa. Não obstante, o controle judicial, em razão da escolha constituinte de controlar 

politicamente e não juridicamente o exercício do mandato, não poderá legitimamente se 

estender ao aspecto meritório do procedimento. 

Decorre também do artigo 9 da CADH, que dispõe sobre o princípio da 

legalidade próprio do Estado de direito, que o procedimento de julgamento político-

jurídico de destituição de mandato eletivo, como qualquer procedimento em que estejam 

em jogo os direitos dos cidadãos, esteja submetido ao crivo judicial no que tange ao seu 

aspecto procedimental e deva, consequentemente, observar o devido processo legal, não 

obstante o mérito envolvido na destituição seja político.  

Como vimos, é possível, à luz dos standards já existentes, afirmar a 

aplicabilidade do princípio da legalidade ao procedimento do impeachment, o que, 

inclusive, no que diz respeito aos sistemas nos quais a Carta constitucional não preveja 

a possibilidade de destituição do Chefe do Poder Executivo a qualquer tempo e por 

simples perda da confiança por parte do Poder Legislativo, exigiria a previsão legal das 

hipóteses para a responsabilização político-administrativa de autoridades. Esclarecemos, 

no contexto, que a exigência de previsão legal das infrações político-administrativas 

passíveis de dar causa ao impeachment não se confundiria, contudo, com a tipicidade 

penal. 

No ponto, alertamos, ainda, que, embora a melhor interpretação, sob a égide 

da jurisprudência já estabelecida da Corte IDH, recomende a aplicabilidade do artigo 9 

da CADH no aspecto da previsão de causas em lei para a deflagração do impeachment 

nos regimes presidencialistas tradicionais, não é possível aceitar como legítimo que um 

órgão técnico não eleito e apartado do seio popular de cada comunidade do continente 

americano possa tratar sobre a substância das regras, definir quais seriam as causas, 

sendo estas escolhas políticas fundamentais reservadas pelo princípio democrático ao 

constituinte de cada Estado. 

Verificamos também que a Corte IDH já estabeleceu firmes standards para 

a interpretação do artigo 23 da CADH, sendo evidente que os Estados não podem impor 



restrições aos direitos políticos que não sejam legais, razoáveis ou proporcionais. Como 

vimos, a destituição de mandato eletivo que se opera por meio de procedimento de 

impeachment, tradicional e legítimo mecanismo de exercício democrático de controle 

do poder, constitucional e legalmente previsto, não implica em restrição desnecessária 

ou desproporcional aos direitos políticos. Observamos que não existe, pois, real lacuna 

no ponto consultado pela Ilustre CIDH.  

Por fim, quanto à consulta formulada pela Ilustre CIDH no item 8, tal qual 

ocorre quanto à formulada no item 5, alertamos para o grave risco de indevida 

judicialização de decisões políticas fundamentais, tendo em vista que a Ilustre CIDH 

pretende ver standards gerais indevidamente impostos aos Estados do continente no que 

diz respeito ao seu design político constitucional. 

Concluímos, neste estudo, que, com o respeito das garantias próprias do 

devido processo legal, o processo de impeachment poderá servir ao seu objetivo 

democrático, qual seja, a prevalência da vontade do povo de revogar o mandato 

anteriormente conferido ao representante. Desde que respeitado o devido processo legal, 

o procedimento de destituição de mandato eletivo será absolutamente legítimo, 

democrático e, com isto, compatível com o estabelecido pela CADH. 

Reiteramos, entretanto, que é preciso ter em mente que, embora o 

procedimento deva ser regido pela máxima ampla defesa e pelo contraditório, a decisão 

sobre o mérito é, pela natureza e em função da razão de ser e da finalidade do 

instrumento, questão política decidida exclusivamente por corpo político representante 

do povo.  

Tendo feito os esclarecimentos que entendeu pertinentes sobre tão complexo 

tema, localizado entre o direito e a política, o Estado brasileiro espera ter contribuído 

para a análise que empreenderá a Honorável Corte IDH tanto em relação à admissão do 

pedido de parecer consultivo realizado pela CIDH quanto em relação ao seu conteúdo. 

Ao ensejo, o Estado brasileiro aproveita a oportunidade para reiterar seu 

compromisso com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

 

Brasília, 26 de abril de 2018. 
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