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V O T O - V O G A L

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho  o  bem  lançado 
relatório proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes.

Adianto  que,  quanto  ao  mérito,  estou  de  acordo  com  a  solução 
proposta pelo e. Relator, porquanto, na esteira de diversos precedentes 
desta Corte,  o encerramento do mandato para o qual a autoridade foi 
eleita, faz surgir o prejuízo da interpretação, pela perda superveniente de 
seu objeto.

Como se depreende da petição inicial, os pedidos formulados pela 
impetrante eram os seguintes (eDOC 1, p. 477-481):

“a) a anulação da decisão condenatória da Sra. Presidenta 
da  República,  Dilma  Vana  Rousseff,  materializada  pela 
Sentença  condenatória  e  pela  Resolução  n.  35/2016,  em 
decorrência da inexistência de motivos jurídicos plausíveis ou 
de  justa  causa  para  a  sua  condenação  por  crime  de 
responsabilidade, determinando-se a sua imediata reintegração 
no exercício pleno do seu mandato presidencial;

b) a anulação da decisão condenatória da Sra. Presidenta 
da  República,  Dilma  Vana  Rousseff,  materializada  pela 
Sentença condenatória e pela Resolução n. 35/2016, em face da 
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ocorrência de manifesto desvio de poder ao longo de todo o 
processo  de  impeachment,  determinando-se  a  sua  imediata 
reintegração no exercício pleno do seu mandato presidencial; 

c) na eventualidade de não serem acolhidos nenhum dos 
pedidos  acima  referidos  (letras  “a”  e  “b”),  seja  anulada  a 
decisão condenatória da Sra.  Presidenta da República,  Dilma 
Rousseff, em decorrênca do error in procedendo, verificado no 
momento da decisão de Pronúncia quando da apreciação das 
preliminares apresentadas pela defesa em suas alegações finais. 
Nesse  caso,  se  deverá  realizar  novamente  a  decisão  de 
Pronúncia, seguindo-se o regular procedimento para apreciação 
das preliminares, refazendo-se todos os atos processuais a ela 
subsequentes,  e  ainda,  determinando-se,  por  fim,  a  imediata 
reintegração  da  Sra.  Dilma  Vana  Rousseff  na  condição  de 
Presidenta da República, com o retorno do atual Presidente, Sr. 
Michel  Miguel  Elias  Temer  Lulia,  à  sua  condição  de  Vice-
Presidente  da  República  em  exercício  da  ”Presidência,  na 
condição  de  interino,  até  o  final  julgamento  deste  processo, 
respeitado o disposto no art. 86, §2o , da Constituição Federal;

d) na eventualidade de não serem acolhidos nenhum dos 
pedidos anteriores (letras “a”, “b”, e “c”), seja anulada a decisão 
condenatória da Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff, 
em face da orientação partidária firmada a parlamentares para 
que  decidissem  pela  condenação  da  autoridade  presidencial 
denunciada,  e  ainda  do  público  prejulgamento  feito  por 
Senadores,  ao  emitirem  sua  opinião  condenatória,  antes  do 
término do exercício do direito de defesa, em Plenário. Nesse 
caso, se deverá realizar novamente a sessão de julgamento, com 
repetição da fase de produção probatória  de Plenário,  sem a 
possibilidade  de  participação  daqueles  parlamentares  que  se 
pronunciaram  antecipadamente  pela  condenação,  bem  como 
ainda determinada a imediata reintegração da Sra. Dilma Vana 
Rousseff na condição de Presidenta da República afastada, com 
o retorno do atual  Presidente,  Sr.  Michel  Miguel  Elias Temer 
Lulia,  à  sua  condição  de  Vice-Presidente  da  República  em 
exercício  da  Presidência,  na  condição de  interino,  até  o  final 
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julgamento  deste  processo,  respeitado  o  disposto  no  art.  86, 
§2o , da Constituição Federal;

e) na eventualidade de não serem acolhidos nenhum dos 
pedidos anteriores (letras “a”, “b”, “c” e “d”), seja anulada a 
decisão condenatória da Sra.  Presidenta da República,  Dilma 
Rousseff,  também  em  decorrênca  do  error  in  procedendo, 
verificado no julgamento final do processo de impeachment por 
força  da  inadequada  e  ilegal  formulação  da  quesitação 
submetida  a  deliberação  dos  Srs.  Senadores,  bem como pelo 
cerceamento  do  direito  de  defesa  em  momento  processual 
essencial  para  o  resultado  decisório.  Nesse  caso,  se  deverá 
realizar  novamente  a  decisão  acerca  da  condenação  da  Sra. 
Presidenta  da  República  por  crime  de  responsabilidade, 
apreciando-se o pleito da defesa de modificação dos quesitos, 
na  forma  aqui  abordada,  e  de  modo  a  serem  submetidos  à 
deliberação dos Srs. Senadores, bem como ainda determinada a 
imediata reintegração da Sra. Dilma Vana Rousseff na condição 
de Presidenta da República, com o retorno do atual Presidente, 
Sr.  Michel Miguel Elias Temer Lulia, à sua condição de Vice-
Presidente  da  República  em  exercício  da  Presidência,  na 
condição  de  interino,  até  o  final  julgamento  deste  processo, 
respeitado o disposto no art. 86, §2o , da Constituição Federal.”

Concluído, porém, o prazo pelo qual o mandato da impetrante seria 
exercido,  não  mais  têm  razão  de  ser  os  pedidos  formulados  pela 
impetração.

Em seu agravo, a impetrante sustenta, em síntese, que (eDOC 74, p. 
2):

“(...)  existem  outros  processos,  em  trâmite  também  no 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  relatoria  da  Exma.  Min.  Rosa 
Weber (MSs 34378, 34379, 34384, 34385, 34394, 34403 e 34418), 
nos  quais  há  discussão  sobre  a  legalidade  da  cisão  do 
julgamento  de  impeachment  e  de  suspensão  dos  direitos 
políticos da ex-Presidenta. Assim, uma vez julgado o presente 
processo,  em que se discute a legalidade do impeachment,  é 
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possível que haja interferência direta no julgamento dos demais 
– ora, caso esse E. STF decida pela existência de ilegalidades do 
processo de destituição do cargo da ex-Presidenta, não há que 
se falar em ilegalidade na cisão do julgamento de suspensão 
dos direitos políticos, discuta nos demais processos.”

Noutras  palavras,  argumenta-se  que,  ante  a  possibilidade  de 
interferência  do  presente  processo  em  outros  ainda  em  trâmite  neste 
Tribunal,  não  haveria  perda  de  objeto,  porquanto,  como  preliminar, 
dever-se-ia  debater  a  existência  do  que,  em  seu  entender,  seriam 
ilegalidades no processo que culminou em seu impedimento.

Em  que  pesem  as  razões  deduzidas  pela  agravante,  eventual 
repercussão das ilegalidades do processo de impeachment em relação à 
inelegibilidade deve ser debatida em sede própria. No presente mandado 
de segurança, não se questionou a cisão entre a sanção de perda do cargo 
e a de inelegibilidade. Por isso, não há que se falar em conexão entre as 
causas  de  pedir  ou  o  pedido  das  impetrações  feitas.  A  presente 
impetração não importa prejuízo para o exame das questões suscitadas 
nos mandados de segurança sob relatoria da e. Ministra Rosa Weber.

São,  pois,  judiciosos  os  argumentos  que  levam  o  e.  Relator  ao 
desprovimento do agravo. 

Peço vênia à Sua Excelência, porém, para registrar ressalva quanto a 
uma das teses da impetração, a saber, a inexistência de motivos para a 
imputação pretendida em crimes de responsabilidade (eDOC 1, p. 289 e 
ss.), a qual, se examinada a tempo, teria permitido ao Plenário sobre ela se 
debruçar.

Quando  do  julgamento  da  ADPF  378,  embora  este  Vogal  tenha 
votado pela possibilidade de controle judicial da capitulação típica feita 
pelo  legislativo,  especialmente  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade  ou 
inconstitucionalidade, o Tribunal, por maioria, entendeu que a regra era 
típica providência infensa ao controle da Corte. Prevaleceu, no ponto, o 
voto do e. Ministro Roberto Barroso que assentou:

“(...)  é  necessário  notar  que o  processo  de  apuração  de 
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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.”

À luz da concepção majoritária do Plenário, portanto, não se deve 
sindicar a tipificação feita pelo Legislativo, sob pena de transformar-se o 
processo político, em processo judicial.

Essa orientação, com a devida vênia, deveria ser objeto de reparos, 
como indica a hipótese dos autos. 

De  acordo  com  a  interpretação  de  diversos  doutrinadores,  a 
tipificação dos crimes de responsabilidade, constante do art. 85 da CRFB é 
meramente exemplificativa. A autorização constitucional para a previsão 
legal dessa matéria confere ao legislador margem de discricionariedade 
para a definição dos crimes já indicados pelo Constituinte. Com efeito, 
dispõe o art. 85:

“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.”
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Em sede doutrinária, o e. Ministro Gilmar Mendes defendeu que “a 
enunciação  no  texto  constitucional,  em  termos  amplos,  é  meramente 
exemplificativa,  devendo  os  crimes  ser  definidos  em  lei  especial” 
(MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 956). 

No mesmo sentido, confira-se, ainda, Pedro Serrando, para quem, no 
art.  85,  “é  indicado  um  rol  exemplificativo  de  condutas  típicas” 
(SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. Rev. Investg. Const. Vol. 2, n. 2, 
Curitiba, Maio-Agosto de 2015).

Essa  orientação  ainda  não  foi  examinada  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal,  mas,  não  apenas  diante  da  robustez  dos  argumentos 
apresentados  pela  impetrante,  mas  também  da  própria  interpretação 
sistemática do texto, não é difícil contemplar a possibilidade de se acolher 
interpretação distinta da que é consagrada pela doutrina.

O papel dado a legislador não pode ser o de ampliar o rol de crimes 
previstos  na  Constituição,  definindo  bens  jurídicos  a  ser  objeto  de 
especial  proteção  para  além  dos  que  já  foram  selecionados  pelo 
constituinte.  Noutras palavras,  o texto constitucional,  ao proteger bens 
juridicamente relevantes, admitiu que a conduta especialmente gravosa 
do  Presidente da República  somente recaísse  sobre  eles  –  e  não sobre 
outros que, por mera legislação ordinária, fossem definidos por maiorias 
ocasionais.

Essa  orientação  emerge  de  uma  interpretação  histórica  levada  a 
efeito pelo Congresso Nacional.

A  Constituição  de  1946  previa,  em  seu  art.  89,  termos  muito 
semelhantes aos da atual Constituição (grifei a distinção):

“Art  89  -  São  crimes  de  responsabilidade  os  atos  do 
Presidente da República que atentarem contra a Constituição 
federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;
II  -  o  livre  exercício  do  Poder  Legislativo,  do  Poder 

Judiciário e dos Poderes constitucionais dos Estados;
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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 - a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;
VIII - o cumprimento das decisões judiciárias.
Parágrafo  único  -  Esses  crimes  serão  definidos  em  lei 

especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.”

Como  se  sabe,  esses  crimes  refletiam  as  atribuições  que  eram 
próprias do Presidente da República e que estavam previstas no art. 87 da 
Constituição.  Entre  essas  atribuições  estava,  no  texto  original  da 
Constituição, a de “prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao 
exercício anterior”, conforme previsão constante do inciso XVII.

Ocorre, porém, que, com a Emenda Constitucional n. 4, de 1961, que 
instituiu o sistema parlamentar de governo, essa atribuição foi transferida 
ao Presidente do Conselho de Ministros, nos termos do art. 18, VII, da 
referida  Emenda.  A mesma  Emenda  alterou  a  tipificação  dos  crimes 
funcionais do Presidente da República, nos termos de seu art 5º:

“Art.  5º  São crimes funcionais  os  atos  do Presidente  da 
República  que  atentarem  contra  a  Constituição  Federal  e, 
especialmente, contra:

I - a existência da União;
II  -  o  livre  exercício  de  qualquer  dos  podêres 

constitucionais da União ou dos Estados;
III - o exercicío dos podêres políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do país.”

Essa alteração teria implicado a não recepção de todo o Capítulo VII 
do Título I da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Afinal, se 
não é mais atribuição do Presidente da República prestar as contas, a ele 
não se pode imputar crime de responsabilidade contra “a guarda e o legal 
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emprego dos dinheiros públicos”.
Como  também  é  do  conhecimento  da  Corte,  a  Emenda 

Parlamentarista teve curta duração, porquanto revogada em 23 de janeiro 
de  1963,  pela  Emenda Constitucional  n.  6.  Muito  embora  a  revogação 
tenha repristinado o texto anterior, não teve ela o condão, nem poderia 
sem  tê-lo  feito  expressamente,  repristinar  a  legislação  anterior  que 
houvera tornado incompatível com a Emenda n. 4. Noutras palavras, a 
incompatibilidade de dispositivos da Lei de Crimes de Responsabilidade 
com  a  Emenda  Parlamentarista  não  voltou  a  vigorar  após  o 
restabelecimento do sistema presidencial.

Não se trata, portanto, de um mero silêncio da Constituição de 1988 
em  relação  ao  bem  jurídico  da  “guarda  do  emprego  dos  dinheiros 
públicos”.  Trata-se,  ao  revés,  de  uma  opção  determinada  pela 
manutenção do regime de responsabilização que vigorava anteriormente, 
seja a partir de 1963, seja a partir da Constituição de 1967.

Essa interpretação conduz a duas conclusões: a primeira é a de que o 
rol dos bens jurídicos especialmente previstos no art. 85 da Constituição 
Federal  de  1988  é  taxativo  e,  como nele  não  há  previsão  expressa  da 
tipificação pelo emprego de dinheiro público, não poderia o legislador 
definir esses crimes; a segunda, a de que não há base legal válida para a 
capitulação no rol do art. 11 da Lei de Responsabilidade, ante a ausência 
de efeito repristinatório da Emenda n. 6, de 1963, e ante a não recepção, 
no ponto, da referida Lei.

Em conclusão, acompanho o e. Ministro Relator, no que desprovê o 
agravo  regimental,  mas  ressalvo  o  entendimento  quanto  ao  tema  de 
fundo,  sobretudo  porque,  se  levado  a  tempo  ao  conhecimento  do 
Plenário, permitiria que o obiter dicta aqui deduzido fosse debatido à luz 
da  compreensão  majoritária  externada  na  ADPF  378.  O  excesso  de 
atribuições da Corte, compreensível e notório, diante do fluir do tempo, 
retirou  da  deliberação  colegiada  questões  constitucionais  de  alta 
relevância.

É como voto.
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