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Assunto: Exame da motivação jurídica de deferimento de abertura de 
impeachment contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel 
pela ALERJ. Exame da constitucionalidade do § 3º do art. 78 da Lei nº 
1.079/1950.  
 
 
Parecer opinando pela:  
 
1) regularidade da admissão de abertura de impeachment pelo Presidente da 

ALERJ (Ato nº 41/2020) contra o Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, especialmente por se cuidar de ato político a partir do qual 
incumbirá ao tribunal especial decidir se for o caso de condenação, 
obedecidas as regras protetivas do direito de defesa Aqui há uma 
pendência importante, capaz de nulificar o processo se não for sanada a 
tempo ou vier a causar qualquer tipo de prejuízo à defesa do Governador, 
consistente na falta de documentos comprobatórios das alegações 
formuladas nas denúncias oferecidas, de modo que antes que tais 
documentos forem encartados ao processo, NÃO deve correr qualquer 
tipo de prazo para a defesa do Governador, sob pena de evidente violação 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante dispõem os 
incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República;  
 

2) constitucionalidade (e posterior recepção) do § 3º do art. 78 da Lei nº 
1.079/1950, sobretudo considerando a jurisprudência histórica e recente 
do Supremo Tribunal Federal a respeito do crime de responsabilidade de 
governadores de estado.  

 
 
Palavra-chave: Impeachment do Governador do Rio de Janeiro. 
Constitucionalidade do § 3º do art. 78 da Lei nº 1.079/1950. 
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1. A CONSULTA 

Honra-nos a Presidente do IAB, Dra. Rita Cortez, com a Indicação URGENTE 

formulada nos seguintes termos:  

 

“Ao Presidente da Comissão de Direito Constitucional 

Indicação para Parecer 

Primeira Vice Presidência do IAB 

Assunto: Exame da motivação jurídica de deferimento de abertura de 

impeachment contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel 

pela ALERJ.  

Palavra-chave: impeachment do Governador do Rio de Janeiro.  

Na reunião virtual de Diretoria de 12 de junho de 2020, o 1º Vice-Presidente, Dr. 

Sérgio Tostes, manifestou a necessidade urgente do IAB se posicionar a respeito 

da abertura do processo de impedimento do Governador do Estado do Rio de 

Janeiro.  

O pedido de abertura do impedimento do Governador foi aceito por unanimidade 

pelos(as) Srs. e Sras. Deputados e Deputadas, inclusive dos partidos da sua base 

de apoio, o que revela a gravidade das acusações, partir da natureza política dos 

crimes sujeitos à pena de impeachment, conforme previsto no artigo 85 da 

Constituição Federal e, seguido pelo princípio da verticalidade, pelo artigo 146 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.  

Assim, a Diretoria do IAB referendou a indicação apresentada para a matéria 

(processo de impeachment do Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio de 

Janeiro), para que seja examinada a sua procedência pela Comissão de Direito 

Constitucional, o que foi por mim acolhido e deferido em caráter de urgência 

regimental.  

Aproveito, ainda, para acrescer, conforme as atribuições da Presidência, à 

indicação a análise da constitucionalidade do artigo 78, § 3º, da Lei Federal 

1.079/51, que estabelece que o ‘julgamento será proferido por um tribunal 

composto de cinco membros do legislativo e cinco desembargadores, sob a 

presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local’, diante de eventual 

violação ao princípio da verticalidade, a partir do artigo 52, § único, da 

Constituição Federal, que consagra que o julgamento do impeachment tem 
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precípua natureza política; sendo o presidente do STF (Poder Judiciário) um 

garantidor dos princípios fundamentais do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa e orientador jurídico dos parlamentares durante 

o processo de julgamento do impedimento.  

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.  

Rita Cortez 

Presidente”. 
 

Distribuída a Indicação à Comissão de Direito Constitucional, humildemente 

coube-me proceder à análise do tema em foco, o que passo a expor.   

 

2. QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS:  

Pela consulta formulada depreende-se que são DUAS as questões que deverão ser 

respondidas pelo Parecer, conforme determinação da Presidente, a saber:  

1) Com base no exame da motivação jurídica, o deferimento de abertura de 

processo de impedimento contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro é 

legítimo ou não?  

2) O artigo 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950, é constitucional (tendo sido 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988) ou não?  

A essas duas questões responderemos ao final do Parecer.  

 

3. ARCABOUÇO CONSTANTE NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

O caput do artigo 85 da Constituição da República dispõe que 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; e VII – o cumprimento das leis e decisões 

judiciais.  

O parágrafo único estabelece que esses crimes serão definidos em lei especial, que 

estabelecerá as normas de processo e julgamento. Tal lei, indubitavelmente, é a Lei nº 
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1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo e 

julgamento e foi recepcionada pela Lei Maior, inclusive já tendo sido aplicada em duas 

diferentes ocasiões na esfera federal, quando do impedimento do então Presidente 

Fernando Collor de Mello e da Presidente Dilma Rousseff.  

O tema relacionado ao processo e julgamento do impeachment, tanto do 

Presidente da República, como também dos Governadores de Estado e Prefeitos de 

Municípios é imerso em diversas controvérsias doutrinárias, desde a sua natureza 

jurídica1 até a competência para legislar sobre o assunto.2 Levando em consideração que 

há doutrina criativa e dispersa, optamos pelo foco nos dispositivos constitucionais e 

legais pertinentes e propositadamente privilegiamos a visão do Supremo Tribunal 

Federal sobre o tema, preferencialmente com a atenção voltada à figura do Governador 

de Estado.  

Ainda a respeito do tema do impedimento direcionado ao Presidente da 

República, cabe registrar que recentemente o Plenário do IAB aprovou, na 1ª sessão 

virtual, ocorrida em 10.06.2020, magistral Parecer sobre a existência de base jurídica 

para instauração de processo de impeachment contra o atual Presidente da República. 

Referimo-nos ao Parecer Jurídico sobre a viabilidade jurídica e política para a 

instauração de processo de impeachment contra o Presidente Jair Bolsonaro, elaborado 

pelo Professor Dr. Manoel Messias Peixinho, em 29.05.2020.3 

                                                           
1 Em sua clássica obra sobre o tema, depois de enumerar as possíveis interpretações quanto à natureza 
jurídica do impeachment, Paulo Brossard enfatiza que: “Entre nós, porém, como no direito norte-
americano e argentino, 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. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 76).  
2 Paulo Brossard, na sua clássica obra sobre o tema, no capítulo específico sobre o instituto do 
impedimento no âmbito estadual, lembra das acesas discussões judiciais que foram levadas ao Supremo 
Tribunal Federal, desde o advento da Constituição Federal de 1946, com as Representações nºs 96, 97, 
102 e 111, todas conhecidas dos estudiosos de Direito Constitucional. Além disso, menciona orientações 
doutrinárias adotadas desde a Proclamação da República, listando os principais expoentes e o lado que 
tomaram no debate doutrinário: se a competência seria local ou da União. Ao final do capítulo, escreve: 
“Dado que impropriamente chamados crimes de responsabilidade, enquanto infrações políticas, não são 
crimes, mas ilícitos de natureza política, como política é a pena a eles cominada, cujos feitos não 
extravasam da esfera provincial, nada mais condizente com a lógica das instituições federativas que, no 
círculo dos Estados, o direito local regulasse o impeachment” (BROSSARD, Paulo. O impeachment: 
Aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
113). Todavia, essa não é a orientação prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como 
veremos em seguida.   
3 Cf. Indicação nº 043/2019, de autoria do Dr. Alexandre Brandão Martins Ferreira. Deste parecer 
interessa ao presente estudo sobretudo a parte inicial daquele Parecer, consistente no conceito de 
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No âmbito regional, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro preceitua 

exatamente o mesmo no seu artigo 146, inclusive dispondo no parágrafo único que as 

normas de processo e julgamento bem como a definição desses crimes são as 

estabelecidas por lei federal, não restando qualquer dúvida quanto à aplicação da Lei nº 

1.079/1950.4  

 

4. ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 78, § 3º, DA LEI 

1.079/1950 

O dispositivo em questão estabelece:  

 

“Art. 78. O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma 

que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, senão à 

perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o exercício de qualquer 

função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.  
§ 1º. Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais, pelo 

número, os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente, 

que será o Presidente do Tribunal de Justiça.  

§ 2º. Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de 

dois terços dos membros de que se compuser o tribunal de julgamento.  

§ 3º. Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos 

crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, 

devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco 

membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do 

Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de 

empate. A escolha desse Tribunal será feita – a dos membros do legislativo, 

mediante eleição pela Assembleia; a dos desembargadores, mediante sorteio.  

                                                                                                                                                                          

impeachment, na tipificação dos crimes de responsabilidade na CF/1988 e na Lei nº 1.079/50 e a 
interpretação dos crimes de responsabilidade. 
4 Nesse sentido: “Como as Constituições Estaduais não podem estabelecer o procedimento de julgamento, 
só cabe aplicar a alternativa prevista pelo § 1º e seguintes do art. 78 da Lei 1.079 de 1950: será 
constituído um tribunal especial (Fernandes, 2012, p. 907) composto por cinco Desembargadores e cinco 
Deputados Estaduais para julgar o Governador ou seus Secretários de Estado. Esse tribunal será integrado 
ainda pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que presidirá o julgamento e terá direito a voto apenas em 
caso de empate nas questões procedimentais, uma vez que somente nelas pode-se tomar decisões por 
maioria simples. Caso em que o voto de qualidade tem aplicação. Os membros do Poder Judiciário que 
integrarão o tribunal especial serão escolhidos por sorteio, e os membros do Poder Legislativo serão 
escolhidos por eleição (§ 3º do art. 78 da Lei 1.079 de 1950). A condenação deve ocorrer com o quórum 
qualificado de 2/3 (§ 2º do art. 78 da Lei 1.079 de 1950), e portanto deve contar com 7 votos (e é por isso 
que o Presidente do Tribunal de Justiça não vota na condenação ou absolvição, já que, se houver seis ou 
menos votos condenando, o acusado será absolvido, não havendo necessidade de desempate)” 
(GALUPPO, Marcelo Campos. Impeachment: O que é, como se processa e por que se faz. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Editora D’Plácido, 2016, p. 174-175).   
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§ 4º. Esses atos deverão ser executados dentro em cinco dias contados da data em 

que a Assembleia enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos do 

processo, depois de decretada a procedência da acusação”. 
 

Verifica-se, portanto, que a lei em referência, editada em 1950, certamente 

atendeu ao seu tempo os preceitos estabelecidos na então Constituição Federal de 1946. 

E qual era o dispositivo ali constante a respeito do assunto? Vejamos. O artigo 89 

dispunha ipsis litteris o mesmo que consta na atual Constituição da República, 

descabendo transcrevê-la.5  

Há pelo menos duas diferentes razões jurídicas (e até lógicas) para que o princípio 

da verticalidade ou da simetria não seja aplicado aqui quanto ao órgão colegiado 

(tribunal especial) que é formado para processar e julgar o Governador de Estado, em 

contraposição ao Presidente da República, que é processado e julgado perante o Senado 

Federal, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.  

Com efeito, a primeira é de ordem prática. No âmbito estadual não há o 

bicameralismo do Poder Legislativo como consta no Congresso Nacional. Enquanto o 

Poder Legislativo no âmbito federal e/ou nacional é exercido pelo Congresso Nacional 

(que se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal), na esfera estadual consta 

apenas e tão somente a Assembleia Legislativa, sem qualquer outro órgão a 

complementar as funções. É bem verdade que, no passado, já existiu Senado Estadual, 

mas isso foi nos primórdios da República e não resistiu às Constituições subsequentes. 

A segunda é bastante simples, decorrente da hermenêutica em torno da Lei Maior. 

De fato, é importante registrar que se o entendimento prevalecente é de que não cabe 

aos Estados a competência legislativa, seja porque cuida de matéria penal e/ou 

processual (na forma do art. 22, inciso I), seja ainda como decorrência da própria dicção 

do parágrafo único do art. 85, é certo que a “lei especial” aqui referida será de natureza 

federal ou nacional. Resta saber como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 

comportou e tem se comportado na interpretação e aplicação do dispositivo, como 

veremos em seguida.   

                                                           
5 No mesmo sentido: “Sr. Presidente, curvando-me por completo a esta constatação histórica – tratamento 
de 1.988 em nada diverso ao tratamento de 1.946 – entendo que a definição dos crimes de 
responsabilidade, como também o estabelecimento de normas de processo e julgamento, é da 
competência da União Federal. Assim, entendo recepcionada a Lei 1.079 no que diz respeito a essa 
questão” (STF – Pleno, ADI 1.628-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 30.06.1997, DJU 26.09.1997) 



 
 

7 
 

Por fim, cabe um elogio em relação à dicção do dispositivo contido no § 3º do art. 

78 da Lei nº 1.079/1950, a saber: a sua correta e técnica utilização quanto ao voto de 

qualidade, assim entendido como voto de desempate.6 

 

5. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

5.1. Antecedentes remotos 

O primeiro caso considerado importante para o estudo aqui pretendido, no âmbito 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorreu em 1957. Significa dizer, cuidou da 

interpretação e aplicação dos artigos 74 a 79 da Lei nº 1.079, que versam 

especificamente sobre o impedimento dos governadores dos estados, à luz do artigo 89 

da Constituição de 1946, com redação semelhante ao artigo 85 da atual Constituição 

Federal de 1988. 

Naquela ocasião, a Suprema Corte analisou detalhadamente em alentado acórdão 

diversos aspectos sobre os dispositivos legais referidos acima, como eventuais restrições 

às garantias de defesa dos acusados e a adequação ao parâmetro constitucional, 

inclusive do art. 78 daquele diploma legal.  

Em síntese, o pano de fundo era a adequação das Constituições dos Estados 

membros em relação ao parâmetro nacional (Constituição Federal de 1946). Nesse 

sentido, diversas representações foram submetidas ao conhecimento do Pleno do 

Supremo Tribunal Federal, para verificar a compatibilidade. Aqui, de certa forma, duas 

questões jurídicas conexas se relacionam na solução da questão jurídica quando 

tratamos do processo e julgamento de impeachment de governadores:  

                                                           
6 A respeito, já tivemos oportunidade de escrever, em alentado estudo sobre o voto duplo no CARF, que: 
“Em realidade, o voto de qualidade, como posto hoje no CARF e nos demais tribunais que o utilizam de 
tal modo, é aquele que é computado dobrado, isto é, o Presidente do órgão colegiado profere o primeiro 
voto e, com isso, alcança o empate, para em seguida proferir o segundo voto e resolver com o desempate, 
ou simplesmente o seu voto tem um peso diferenciado (duplo). Por seu turno, o voto de desempate é 
aquele que deveria ser o ‘voto de qualidade’, sendo computado uma única vez pelo presidente do órgão 
colegiado julgador e, muitas vezes, apenas podendo votar quando houver empate. Já o voto de Minerva, 
originou-se da declaração antecipada do voto que seria proferido por Atena quando do julgamento de 
Orestes em colegiado de juízes, desde que se chegasse ao empate como resultado parcial, tendo ela 
previamente se inclinado pela defesa do acusado. Daí o princípio in dubio pro reo, que é critério 
igualmente válido – e até mais legítimo – de solucionar a situação de desempate” (ANDRADE, Fábio 
Martins de. A polêmica do voto duplo: A inconstitucionalidade do voto de qualidade nas decisões do 
CARF. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 64).  



 
 

8 
 

1º) a competência legislativa é de cada Estado membro e, consequentemente, os 

artigos 74 a 79 da Lei nº 1.079 não seriam aplicáveis, vez que extrapolariam tal 

competência constitucionalmente prevista; ou 

2º) ao revés, a competência é privativa da União e, nesse caso, aplicável a Lei nº 

1.079 e ilegítimo qualquer dispositivo estadual legal (ou até constitucional) que 

disponha em sentido contrário. Esse é precisamente o ponto fulcral da discussão, no que 

interessa ao presente estudo.  

Houve naquele caso a particularidade de na ocasião a denúncia ter sido elaborada 

por um parlamentar da Assembleia de Alagoas que, posteriormente, seria responsável 

pela sua admissão e processamento/julgamento, aqui compondo o tribunal especial. Daí 

porque se verificou enorme preocupação quanto ao critério de escolha dos 

parlamentares que iriam compor o tribunal especial naquela delicada situação.  

Na ocasião, o Relator, Ministro Antonio Villas Bôas, achou por bem promover a 

transcrição de fartos trechos da Representação nº 97, ajuizada em face de dispositivo da 

Constituição do Piauí, bem como de lições doutrinárias nacionais e estrangeiras, para 

chegar ao ponto nodal daquela lide: o art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079. Ao final, decidiu 

que: o dispositivo não merecia qualquer mácula de inconstitucionalidade, já que o 

tribunal especial criado para processar e julgar os governadores não seria tribunal de 

exceção; não haveria qualquer glosa à lei em relação à formação de seus componentes 

(isto é, os Deputados seriam eleitos e os Desembargadores sorteados); contudo, na 

eleição dos Deputados, o Ministro propôs inovadora fórmula para respeitar o princípio 

proporcional, de modo que deveriam ingressar no tribunal especial apenas e tão somente 

aqueles parlamentares que obtivessem pelo menos 24 votos de seus pares.  

Em seguida, o Ministro Cândido Motta Filho suscitou preliminarmente a 

inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, inclusive em linha com consulta que 

respondeu nesse sentido logo que editada a lei. O Ministro Luiz Gallotti foi contrário, 

decidindo pela compatibilidade da lei, no trecho pertinente aos governadores, com a Lei 

Maior, no que foi seguido pela maioria de seus pares.  

No mérito, o voto vencedor foi proferido pelo Ministro Afrânio Antônio da Costa, 

que argutamente entendeu naquela oportunidade que: “Mas a posição de equilíbrio do 

Supremo Tribunal, posta mais uma vez à prova, na defesa das instituições e das 

garantias dos cidadãos, faz com que paire sobranceiro sobre as agitações do ambiente, 
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permitindo vislumbrar que em questão de tamanha delicadeza, pode facilmente o 

impeachment ser transformado em arma perigosíssima para desarticulação do regime”. 

É que, explicou ainda: “O temperamento impulsivo e exaltado da nossa gente, 

exacerbado com a maior facilidade pela fermentação de paixões partidárias, dominantes 

no ambiente, em determinado momento, tornam-me profundamente cético e por isso 

mesmo cauteloso quanto ao uso do impeachment”.7 

 

Segue abaixo a transcrição de sua ementa:  

 

“Responsabilidade dos Governadores de Estado: Impeachment; Lei nº 1.079, arts. 
73 a 79; sua constitucionalidade, salvo quanto à restrição às garantias de defesa do 
acusado.  
Ao Congresso Nacional cabe fixar normas uniformes, que devem presidir a 
tranquilidade do país e a solidez do regime, sendo o Brasil uma federação, onde, 
mais que em qualquer outra, as unidades que a compõem, se caracterizam por uma 
perfeita homogeneidade de costumes políticos, não há como encontrar 
singularidades, que aconselhem processo diverso, para, em cada uma coibir 
abusos de cidadão investido em altas funções públicas nem tribunais de 
constituição diversa, para julgá-los.  
Não contraria a Constituição que de tais tribunais especiais participem membros 
do Poder Judiciário.  
Ao Supremo Tribunal Federal, em sua função construtiva, cabe suprir, com 
elementos colhidos da própria lei, as lacunas e omissões neles verificadas, dando 
maiores garantias à defesa e conduzindo a lei à sua finalidade.  
É inconstitucional a escolha dos representantes da Assembleia para o Tribunal, 
mediante eleição pela maioria, um só deve ser o critério de seleção para a 
constituição do Tribunal Especial, critério que deve abranger todos os seus 
membros, que, presumidamente, estão em pé de igualdade para o julgamento; o 
sorteio aplicável aos desembargadores deve ser extensivo a todos os deputados, 
com exclusão do que tomou a iniciativa da acusação, que, por motivos óbvios, não 
pode participar do julgamento”.8 
 

Nesse precedente, questionado especificamente o dispositivo em questão durante 

o julgamento do caso, a sua inconstitucionalidade foi rejeitada e a sua 

                                                           
7 Ao final, decidiu que a solução seria pela glosa do diploma legal apenas e tão somente quanto ao critério 
de escolha dos parlamentares, na medida em que teriam participado da admissão da denúncia, não se 
revelando a eleição como melhor opção para a composição do tribunal especial: “E assim deve a escolha 
de todos os membros do Tribunal ser realizada mediante sorteio, quer para os desembargadores, quer para 
os representantes da Assembleia” (STF – Pleno, RMS 4.928, Rel. Min. Antônio Vilas Bôas, Red. p/ ac. 
Min. Afrânio Antônio da Costa, j. 20.11.1957, DJU 04.12.1957).  
8 STF – Pleno, RMS 4.928, Rel. Min. Antônio Vilas Bôas, Red. p/ ac. Min. Afrânio Antônio da Costa, j. 
20.11.1957, DJU 04.12.1957. 

Luis Felipe Rocco Sanchez
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constitucionalidade reconhecida, tendo a glosa se limitado à uniformização quanto ao 

critério de escolha dos integrantes do tribunal especial (todos mediante sorteio, e não 

apenas os Desembargadores). Aqui, portanto, o Supremo Tribunal Federal examinou 

especificamente a questão do dispositivo em foco e decidiu pela sua 

constitucionalidade.  

Em outro caso, agora decidido (curiosamente) em 03.01.1958, o Relator, que foi 

acompanhado no seu voto pela unanimidade dos seus pares, lembrou daquele caso 

anterior, registrando que: “Quando se realizou o julgamento, o Sr. Ministro Candido 

Mota Filho levantou a preliminar que brilhantemente defendeu, de que seria nulo, por 

inconstitucionalidade, toda a Parte Quarta da Lei n. 1.079, de 10-4-50. Submetida a 

votos, a preliminar foi rejeitada tendo ficado assentada a inconstitucionalidade parcial 

apenas do parágrafo 3º do art. 78, da Lei 1.079, no tocante ao sorteio dos deputados, e 

não à sua escolha por eleição”. Em seguida, arrematou: “Deu, assim, o Egrégio 

Supremo Tribunal, pela constitucionalidade da referida Parte Quarta na qual está inserto 

o § 2º do art. 78 da Lei n. 1.079, parágrafo esse que estabelece o ‘quorum’ de 2/3, dos 

‘MEMBROS DE QUE SE COMPUSER O TRIBUNAL DE JULGAMENTO’, para o 

efeito de condenação”. Aqui a questão central girou em torno da falta de publicidade 

quanto ao sorteio dos Deputados que integrariam o Tribunal especial. Eis a dicção da 

ementa no que interessa:  

 

“Reclamação (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal): destina-se a 
preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal ou assegurar a 
autoridade de seu julgado. Em consequência e obviamente, não pode aflorar 
questões não cogitadas ou atingidas pelo julgado. (...).  
Toda e qualquer questão condizente com o quorum do Tribunal especial, omissão 
da forma processual ou defeito nela encontrado, deve ser arguida perante o mesmo 
Tribunal”.9 
 

Em outro caso, decidido em 1964, o Supremo Tribunal Federal recebeu um 

habeas corpus em favor do então Governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira, que 

relatava perseguição em razão do Golpe de 1º de abril de 1964. Na ocasião, o Relator 

não viu qualquer perseguição por parte do Presidente da República, descabendo 

qualquer concessão preventiva daquele remédio estrito, até porque: “No dia seguinte ao 

                                                           
9 STF – Pleno, Rcl. 334, Rel. Min. Afrânio Antonio da Costa, j. 03.01.1958, DJU 11.06.1958. 
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de sua posse, a primeira visita oficial feita por S. Excia. foi a esta Alta Corte de Justiça 

e, tal visita a fez, propositadamente, para significar a sua determinação de homem e de 

soldado, já agora investido das altas responsabilidades de Chefe Supremo da Nação, de 

Chefe Supremo das Forças Armadas, de prestigiar a Justiça e a Lei”. Em seguida, 

quanto ao possível processo e julgamento de governadores de estados, aqui novamente a 

Lei nº 1.079 (artigos 74 a 79) foi chancelada como regulando o tema, sem qualquer 

pecha de inconstitucionalidade capaz de infirmá-la o conteúdo.  

Aqui, se verifica um componente de perseguição política engendrado pelo (então 

vitorioso) Golpe de 1964, com o temor de que fossem abertos inquéritos militares em 

face do Paciente, então Governador do Estado de Goiás. Embora o STF tenha decidido 

não o conceder quanto ao suposto ataque do Presidente da República, entendeu prudente 

concedê-lo para ratificar que eventual processo e julgamento somente poderia ocorrer 

depois de autorizada pela Assembleia competente. Eis a sua ementa:  

 

“Impeachment. Caso do Governador Mauro Borges, de Goiás. Deferimento de 
liminar em ‘habeas corpus’ preventivo por despacho do Ministro Relator, dada a 
urgência da medida. Os Governadores dos Estados, nos crimes de 
responsabilidade, ficam sujeitos ao processo de impeachment, nos termos da 
Constituição do Estado, respeitado o modelo da Constituição Federal. Os 
governadores, respondem criminalmente perante o Tribunal de Justiça, depois de 
julgada procedente, a acusação pela Assembleia Legislativa. Nos crimes comuns, 
a que se referem a Constituição, se incluem todos e quaisquer delitos da jurisdição 
penal ordinária ou da jurisdição militar. Os crimes militares, a que os civis 
respondem, na justiça militar, são os previstos no art. 108 da Constituição Federal. 
Os crimes de responsabilidade são os previstos no art. 89 da Constituição Federal 
definidos na Lei 1.079, de 1950. Concessão da ordem para que o Governador 
somente seja processado, após julgada procedente a acusação, pela Assembleia 
Legislativa”.10  
 

Esses acórdãos anteriores foram tomados como exemplares do reconhecimento 

pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade dos artigos 74 a 79 da Lei nº 1.079, que 

diz respeito ao processo e julgamento de governadores de estados, especialmente no 

cenário prévio ao advento de nossa atual Constituição Federal de 1988.  

                                                           
10 Ao final, a decisão do Relator foi de que: “O meu voto, em face do exposto, é não conhecendo do 
pedido em relação à alegada coação do Presidente da República, mas, prevenindo a jurisprudência, digo, a 
jurisdição competente, conheço do habeas corpus e o defiro para que não possa a Justiça Comum ou 
Militar processar o paciente, sem o prévio pronunciamento da Assembleia Estadual, nos termos do art. 40 
da Constituição do Estado de Goiás” (STF – Pleno, HC 41.296, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 
23.11.1964, DJU 22.12.1964).  
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5.2. Sob a égide da atual Constituição Federal de 1988  

 

A partir do advento da Constituição de 1988, enorme agitação frequentou a pauta 

plenária do Supremo Tribunal Federal em razão do impeachment prematuramente 

impingido – legitimamente – ao primeiro Presidente da República eleito depois do 

processo de redemocraticação, Fernando Collor de Mello. Por razões óbvias, aqui não 

entraremos nos meandros dos diversos processos então ajuizados naquela ocasião 

diretamente perante a Suprema Corte. Contudo, cabe referência a um que 

expressamente reconheceu a recepção da Lei nº 1.079/1950 pela Constituição Federal 

de 1988. Com efeito, na ocasião restou assentado que os dispositivos da Lei nº 1.079, de 

1950, são aplicáveis, com exceção dos que traduzem atos típicos do processo, uma vez 

que a instrução e o julgamento passaram à competência privativa do Senado Federal. 

Eis a ementa: 

 

“1. Mandado de segurança dirigido a ato do Presidente da Câmara dos Deputados, 
que estabeleceu regras para a tramitação de denúncia apresentada contra o 
Presidente da República, por crime de responsabilidade.  
2. Rejeição, por maioria, da preliminar de falta de jurisdição do Tribunal 
(Precedente do STF: MS 20.941).  
3. Relevância da fundamentação, jurídica, em torno da compatibilidade, ou não, 
de normas da Lei nº 1.079-50 e do Regimento Interno da Câmara (Resolução nº 
17, de 1989), com a Constituição Federal (artigos 51, I, 52, I, e parágrafo único do 
art. 85).  
4. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de conceder-se, em parte, 
a medida liminar, a fim de assegurar, ao Impetrante, o prazo de dez sessões, para a 
apresentação de defesa, por aplicação analógica, unicamente nesse ponto, do art. 
217, § 1º, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”.11  
 

Quanto ao acórdão referente ao mérito de tal questão jurídica, sobre a ampliação 

do prazo para as dez sessões pleiteada pelo Impetrante, importa assinalar que foi 

expressamente reconhecida a recepção de dispositivos da Lei nº 1.079/1950, então 

aplicáveis ao processo e julgamento do impeachment do então Presidente Fernando 

                                                           
11 STF – Pleno, MS 21.564-MC.QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 10.09.1992, DJU 27.08.1993.  
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Collor, como os arts. 14 e 23, por exemplo, bem como a natureza jurídica da decisão de 

admissibilidade da Câmara dos Deputados como mero juízo político.12 

Em outro caso aquele diploma legal foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal 

Federal, que deferiu parte do que foi pedido especificamente em relação a certos 

dispositivos previstos na Constituição do Estado de Santa Catarina, que dispunham 

sobretudo acerca de regras de procedimento.  

No que interessa ao presente estudo, importa salientar que o Relator, Ministro 

Nelson Jobim, que teve o seu voto acompanhado pela unanimidade dos demais pares da 

Suprema Corte, perpassou cada um dos principais dispositivos legais previstos na Lei nº 

1.079, chegando ao ponto central daquela demanda, ou seja: saber se a Constituição do 

Estado poderia dispor sobre a matéria e afastar a incidência da Lei nº 1.079? Isso porque 

a Constituição do Estado atribuiu competência à Assembleia Legislativa, presidida pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, para processar e julgar o Governador (art. 40, XX). E 

decidiu na sequência que: “Assim, mesmo que se admita que a lei federal pudesse 

delegar ao Estado competência para dispor sobre processo, a própria lei, de forma 

imperativa, institui um tribunal de julgamento especial”. Adiante, o Relator esclareceu 

ademais que: “Lendo em conjunto, faz sentido o procedimento da Lei de 1950: (a) 

denúncia; (b) juízo da Assembleia de que a denúncia deva ser objeto de deliberação; (c) 

processo, com defesa e diligências; (d) conclusão pela procedência da acusação; (e) 

votada por dois terços da Assembleia Legislativa a procedência da acusação, remete-se 

a acusação a um tribunal especial”.13  

Segue abaixo a ementa:  
                                                           
12 Destacamos da ementa os seguintes trechos pertinentes: “III. No procedimento de admissibilidade da 
denúncia, a Câmara dos Deputados profere juízo político. Deve ser concedido ao acusado prazo para 
defesa, defesa que decorre do princípio inscrito no art. 5º, LV, da Constituição, observadas, entretanto, as 
limitações do fato de a acusação somente materializar-se com a instauração do processo, no Senado. 
Neste, é que a denúncia será recebida, ou não, dado que, na Câmara ocorre, apenas, a admissibilidade da 
acusação, a partir da edição de um juízo político, em que a Câmara verificará se a acusação é consistente, 
se tem ela base em alegações e fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem razoável 
procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto de quizílias ou desavenças políticas. Por isso, será 
na esfera institucional do Senado, que processa e julga o Presidente da República, nos crimes de 
responsabilidade, que este poderá promover as indagações probatórias admissíveis” (STF – Pleno, MS 
21.564, Red.p/ac. Min. Carlos Velloso, j. 23.09.1992, DJU 27.08.1993).  
13 Em outras palavras: “Sr. Presidente, se a Norma Federal não vige por sobre a Constituição Estadual, 
competente para processar e julgar, por força da norma estadual, seria a Assembleia Legislativa. Ora, se a 
Assembleia Legislativa for a competente para julgar o Sr. Governador e não este órgão especial da Lei de 
1950, a deliberação sobre a procedência da acusação perde sua razão de ser. Isto porque, após a 
decretação da acusação – juízo de procedência da acusação – teríamos um julgamento a ser proferido pelo 
mesmo órgão que declarou procedente a acusação e tudo com maioria de dois terços! (...)” (STF – Pleno, 
ADI 1.628-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 30.06.1997, DJU 26.09.1997). 
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“Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) 
Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a 
regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União 
(Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei nº 
1.079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações 
decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por 
unanimidade”.14 

 

Em ação direta ajuizada pelo então Governador do Estado do Mato Grosso, restou 

reconhecido na ementa que a definição do crime de responsabilidade deveria ser dada 

sempre por lei:  

 

“Crime de responsabilidade: definição: reserva de lei.  
Entenda-se que a definição de crimes de responsabilidade, imputáveis embora a 
autoridades estaduais, é matéria de Direito Penal, da competência privativa da 
União – como tem prevalecido no Tribunal – ou, ao contrário, que sendo matéria 
de responsabilidade política de mandatários locais, sobre ela possa legislar o 
Estado membro – como sustentam autores de tomo – o certo é que estão todos 
acordes em tratar-se de questão submetida à reserva de lei formal, não podendo 
ser versada em decreto-legislativo da Assembleia Legislativa”.15 
 

Em declaração de inconstitucionalidade de norma de lei local que vinculou a 

índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos estaduais e o aumento de 

remuneração que supostamente lhes cabia, mediante emenda da Constituição estadual, 

foi repisado na parte final da ementa que: “4. São de competência da União a definição 

jurídica de crime de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e 

julgamento. Precedente”.16  

Em outro caso, que deferiu o pedido de medida liminar e determinou a suspensão 

dos processos de impeachment e seus efeitos em face do então Governador do Estado 

do Amapá, Sr. João Alberto Rodrigues Capiberibe, o Supremo Tribunal Federal, sob a 

relatoria da Ministra Ellen Gracie, relatou de modo unânime, no que interessa ao 

presente estudo que, a despeito da declaração de inconstitucionalidade, em sede liminar, 

                                                           
14 STF – Pleno, ADI 1.628-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 30.06.1997, DJU 26.09.1997. No mesmo 
sentido: STF – Pleno, ADI 1.634-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.09.1997, DJU 08.09.2000; STF – 
Pleno, ADI 1.879-MC, Rel. Min. Moreira Alves, j. 19.04.1999, DJU 18.05.2001.  
15 STF – Pleno, ADI 834, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.02.1999, DJU 09.04.1999. 
16 STF – Pleno, ADI 2.050-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 02.09.1999, DJU 01.10.1999.  
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de dispositivos da Constituição do Amapá e de normas da legislação ordinária estadual, 

por invasão da competência federal, o processo de impeachment contra si desencadeado 

prosseguiu como se nenhuma decisão tivesse sido tomada na ADI 2.235. Esclareceu na 

ocasião: “O que o STF fez, ao deferir a liminar na ADIn n. 2.235-AP foi reafirmar o 

entendimento de que ao processo de impeachment aplica-se o rito da Lei n. 1.079/50, 

pela singela razão de que não corresponde à competência legislativa estadual dispor 

sobre tal matéria”. Em razão do desrespeito ao quanto decidido na medida liminar 

concedida na ADI 2235, “cuja autoridade deve ser preservada nos autos desta 

reclamação”, a Relatora decidiu pelo seu conhecimento e deferimento da medida 

liminar pleiteada, verbis:  

 

“Reclamação – Garantia da autoridade de decisão prolatada pelo Pleno desta 
Corte na ADIn nº 2235-AP – Aplicação, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá, em processos de impeachment movidos contra o Governador do 
Estado, da Lei estadual nº 462/99, cujos efeitos foram suspensos, em sede 
cautelar, na mencionada ação direta. Alegação de litispendência afastada, eis que 
inocorrentes os seus requisitos. Sendo a reclamação o meio adequado para 
veicular a pretensão deduzida, diante dos processos de impeachment 
desencadeados sob a égide de legislação suspensa, o Tribunal Pleno, por 
unanimidade, conheceu-a e deferiu a liminar, para suspender os atos praticados, e 
suas consequências, nos autos dos processos nºs 224/00, 310/00, 396/00, 530/00 e 
580/00, da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, destinados a apurar 
eventual crime de responsabilidade cometido pelo Sr. João Alberto Rodrigues 
Capiberibe, Governador daquele Estado”.17 

 

A título meramente ilustrativo sobre o enorme imbróglio criado em torno dessa 

situação do então Governador do Estado do Amapá, cabe registrar pedido de exceção de 

suspeição contra os membros do tribunal especial, composto por integrantes da 

Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, na forma do dispositivo previsto na Lei 

nº 1.079/1950, a saber: 

 

“Ação originária. Exceções de suspeição contra Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, nos autos dos Mandados de Segurança nºs 366/2000, 
371/2000 e 374/2000, impetrados contra atos do Governador do Estado. 2. 
Exceções de suspeição contra membros da Corte local, pelo fundamento do art. 
135, I, do CPC, afirmando-se suspeição de parcialidade por parte dos 
desembargadores, eis que inimigos capitais do excipiente, Governador do Estado. 

                                                           
17 STF – Pleno, Rcl. 1.782-MC, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 21.02.2001, DJU 28.11.2003.  
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3. Exceções de suspeição conhecidas. 4. Vice-Governadores do Estado e Estado 
do Amapá excluídos da relação processual, na condição de excipientes. 5. Os 
fatos trazidos nas exceções de suspeição concernem basicamente a decisões dos 
membros do Tribunal de Justiça em foco, apontadas como contrárias ao 
Governador, e ao desenrolar do processo por crime de responsabilidade contra o 
Chefe do Poder Executivo. Decisões judiciais, por si sós, quando atinjam atos do 
Poder Executivo. Decisões judiciais, por si sós, quando atinjam atos do poder 
Público, não significam animosidade do julgador contra a autoridade de que 
emanaram. 6. No que concerne ao processo de impeachment contra o excipiente, 
os mecanismos judiciais ficam à disposição do Governador para impedir excessos 
da Assembleia Legislativa ou do Tribunal de Justiça. 7. Não há nos autos fatos 
indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança ou outras formas de expressão de 
malquerenças humanas a apontarem inimizade capital dos membros do Tribunal 
para com o excipiente. 8. Exceções de suspeição improcedentes”.18 
 

Em interessante acórdão prolatado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal 

verifica-se a distinção da responsabilidade referente ao cargo de Governador de Estado 

quanto ao crime de responsabilidade, previsto na Lei nº 1.079/1950 (responsabilização 

político-administrativa), desde que no exercício do mandato e em razão de sua atuação 

nele e aquela com base no processo civil de improbidade administrativa, previsto na Lei 

nº 8.429/92 (responsabilização civil por improbidade administrativa). Esse acórdão, 

fundamentado em farta jurisprudência da Suprema Corte, serve ao propósito de, 

novamente, demonstrar que a Lei nº 1.079 está lado a lado com a Lei nº 8.429/92 no 

tocante à responsabilização dos agentes políticos, com focos distintos e 

complementares. Eis a sua ementa:  

 

“Medida Cautelar Inominada Incidental – Improbidade administrativa – Agente 
político – Comportamento alegadamente ocorrido no exercício de mandato de 
Governador de Estado – Possibilidade de dupla sujeição tanto ao regime de 
responsabilização política, mediante ‘impeachment’ (Lei nº 1.079/50), desde que 
ainda titular de referido mandato eletivo, quanto à disciplina normativa da 

                                                           
18 STF – Pleno, AO 848, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 18.03.2002, DJU 19.04.2002. Em outro caso, agora 
versando sobre as garantias dos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, foi ratificada a 
posição consagrada pela Suprema Corte, conforme consta no seguinte trecho da ementa: “- O Estado-
membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas 
tipificadoras de crimes de responsabilidade, ainda mais se as normas estaduais definidoras de tais ilícitos 
tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política dos membros integrantes do Tribunal de 
Contas. – A competência constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade (e, também, para 
definir-lhes a respectiva disciplina ritual) pertence, exclusivamente, à União Federal. Precedentes. Súmula 
722/STF. – A questão concernente à natureza jurídica dos denominados ‘crimes de responsabilidade’. 
Controvérsia doutrinária. O ‘status quaestionis’ na jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal 
Federal. Ressalva da posição pessoal do Relator (Ministro CELSO de MELLO. (...)” (STF – Pleno, ADI 
4.190-MC-REF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.03.2010, DJe 11.06.2010).  
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responsabilização civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92) – 
Extinção subsequente do mandato de Governador de Estado – Exclusão do regime 
fundado na Lei nº 1.079/50 (art. 76, parágrafo único) – Pleito que objetiva 
extinguir processo civil de improbidade administrativa, em razão de, à época dos 
fatos, a autora ostentar a qualidade de Chefe do Poder Executivo – Legitimidade, 
contudo, de aplicação, a ex-Governador de Estado, do regime jurídico fundado na 
Lei nº 8.429/92 – Doutrina – Precedentes – Regime de plena responsabilidade dos 
agentes estatais, inclusive dos agentes políticos, como expressão necessária do 
primado da ideia republicana – o respeito à moralidade administrativa como 
pressuposto legitimador dos atos governamentais – Pretensão que, se acolhida, 
transgrediria o dogma republicano da responsabilização dos agentes públicos – 
decisão que negou seguimento à ação cautelar – Interposição de recurso de agravo 
– Parecer da Procuradoria-Geral da República por seu improvimento – Recurso de 
agravo a que se nega provimento”.19 
 

Em importante precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a se 

deparar com a questão acerca da competência estadual para dispor em sua Constituição 

sobre o crime de responsabilidade cometido pelo Governador de Estado, tendo a 

Suprema Corte analisado especificamente o dispositivo legal em foco. No que é 

pertinente ao presente estudo, o Relator, Ministro Teori Zavascki, decidiu que: “Se 

interpretadas de maneira literal, as partes dos arts. 54 e 89 da Constituição do Estado do 

Paraná que foram contestadas na presente ação poderiam induzir à conclusão de que o 

‘julgamento do mérito’ das imputações por crimes de responsabilidade dirigidas contra 

o Governador do Estado teria sido atribuído ao discernimento da Assembleia 

Legislativa local, e não do Tribunal especial previsto pelo art. 78, § 3º, da Lei 1.079/50. 

Uma interpretação nesse sentido destoaria da jurisprudência fixada nessa Suprema 

Corte. Para evitar um resultado como esse, que entraria em manifesta contravenção com 

os arts. 22, I, e 85, da Constituição Federal, deve ser reconhecida a 

inconstitucionalidade formal no ponto”. Eis a ementa:  

 
“Constitucional e Processual penal. Responsabilidade penal de Governador de 
Estado. Denúncias por crimes comuns e de responsabilidade. Admissão sujeita a 
controle legislativo. Licença-prévia. Previsão em Constituição Estadual. 
Obrigatoriedade. Necessidade de observância da competência da União para 
dispor sobre processo e julgamento por crimes de responsabilidade. 1. A 
competência para dispor legislativamente sobre processo e julgamento por crimes 
de responsabilidade é privativa da União, que o fez por meio da Lei 1.079/50, 
aplicável aos Governadores e Secretários de Estado, razão pela qual são 
inconstitucionais as expressões dos arts. 54 e 89 da Constituição do Estado do 

                                                           
19 STF – Pleno, AC 3.585-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.09.2014, DJe 28.10.2014.  
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Paraná que trouxeram disciplina discrepante na matéria, atribuindo o julgamento 
de mérito de imputações do tipo à Assembleia Legislativa local. Precedentes. 2. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar legítimas 
as normas de Constituições Estaduais que subordinam a deflagração formal de um 
processo acusatório contra o Governador do Paraná a um juízo político da 
Assembleia Legislativa local. Eventuais episódios de negligência deliberada das 
Assembleias Legislativas não constituem fundamento idôneo para justificar a 
mudança dessa jurisprudência, cabendo considerar que a superveniência da EC 
35/01, que suprimiu a necessidade de autorização legislativa para processamento 
de parlamentares, não alterou a situação jurídica dos Governadores. Precedentes. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte”.20 
 

Em outro caso, que resultou em acalorado debate junto aos Ministros do Plenário, 

foi fixada tese no sentido de vedar às unidades federativas instituírem normas que 

condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à 

prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao STJ dispor, fundamentadamente, 

sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Isso se 

deu em razão da enorme influência política e pessoal que certos governadores exercem 

em seus redutos eleitorais, servindo como verdadeiro instrumento de pressão e 

submissão junto a Casa Legislativa.  

No que interessa ao nosso estudo, cabe pinçar do voto vencedor do Ministro 

Roberto Barroso que os Estados membros são incompetentes para legislarem sobre 

processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos governadores, bem como 

cabe ao STJ, e não à Assembleia Legislativa local a autorização prévia para instauração 

de ação penal nos crimes comuns praticados pelo Governador. Eis a ementa do caso: 

 

“Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Governador de 
Estado. Normas da Constituição Estadual sobre Crimes de Responsabilidade. 
Licença Prévia da Assembleia Legislativa para Instauração de Processos por 
Crimes Comuns. 1. ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da 
competência legislativa privativa da União’ (Súmula Vinculante 46, resultado da 
conversão da Súmula 722/STF). São, portanto, inválidas as normas de 
Constituição Estadual que atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à 
Assembleia Legislativa, em desacordo com a Lei nº 1.079/1950. Precedentes. 2. A 

                                                           
20 Na ocasião, a ação foi julgada “procedente em parte, apenas para declarar a inconstitucionalidade das 
expressões ‘processar e julgar o Governador... nos crimes de responsabilidade’, presente no art. 54, e ‘... 
ou perante a própria Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade’, esta última contida na 
segunda parte do art. 89, ambos da Constituição do Estado do Paraná” (STF – Pleno, ADI 4.791, Rel. 
Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015, DJe 24.04.2015). No mesmo sentido: STF – Pleno, ADI 4.792, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015, DJe 24.04.2015.  
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Constituição Estadual não pode condicionar a instauração de processo judicial por 
crime comum contra Governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A 
República, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista 
como um princípio constitucional sensível (CRFB/1988, art. 34, VII, a), e, 
portanto, de observância obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos 
Estados-membros a exceção prevista no art. 51, I, da Constituição da República. 
3. Tendo em vista que as Constituições Estaduais não podem estabelecer a 
chamada ‘licença prévia’, também não podem elas autorizar o afastamento 
automático do Governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a 
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. É que, como não pode haver 
controle político prévio, não deve haver afastamento automático em razão de ato 
jurisdicional sem cunho decisório e do qual sequer se exige fundamentação (HC 
101.971, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 21.06.2011, DJe 
02.09.2011; HC 93.056 Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 
16.12.2008, DJe 14.05.2009; e RHC 118.379 (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, j. em 11.03.2014, DJe 31.03.2014), sob pena de violação ao princípio 
democrático. 4. Também aos Governadores são aplicáveis as medidas cautelares 
diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entre elas ‘a 
suspensão do exercício de função pública’, e outras que se mostrarem necessárias 
e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento 
jurídico brasileiro aos juízes. 5. Pedido julgado integralmente procedente, com 
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da suspensão funcional 
automática do Governador do Estado pelo mero recebimento da denúncia ou 
queixa-crime. Afirmação da seguinte tese: ‘É vedado às unidades federativas 
instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o 
Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo 
ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de 
medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo”.21 

 

6. AS DENÚNCIAS (PROCESSOS NºS 5.328 E 5.360, AMBOS DE 2020) 

 

As denúncias foram apresentadas no dia 27.05.2020 pelo Deputado Estadual Luiz 

Paulo Correa da Rocha e pela Deputada Lucia Helena Pinto de Barros e foram 

imediatamente apensados. Protocoladas na ALERJ ganharam os números 5.328/2020 e 

5.360/2020. É sobre estes processos que focaremos neste tópico. O teor de ambos é 

rigorosamente o mesmo, ao que parece tendo sido protocolado em duplicidade, razão 

pela qual faremos referência apenas e tão somente ao primeiro processo.  

O Processo nº 5.328/2020 narrou dentre os fatos supostamente puníveis os 

seguintes. O Governador “sem fundamento legal idôneo, utilizando do poder 

discricionário de conveniência e oportunidade deu provimento ao recurso administrativo 
                                                           
21 STF – Pleno, ADI 4.764, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.05.2017, DJe 15.08.2017.  
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interposto pela Organização Social de Saúde Instituto Unir Saúde (OSSUNIR) para 

revogar a sua desqualificação” que tinha sido levada a efeito em processo administrativo 

que tramitou perante a Secretaria de Estado de Saúde e constatou irregularidades que 

culminaram com a desqualificação da referida entidade, com a consequente rescisão dos 

contratos de gestão vigentes à época, reversão dos bens permitidos e dos valores 

entregues, sem qualquer direito à indenização e sem prejuízo de outras sanções cabíveis 

consoante a legislação estadual aplicável. Esse parece ter sido um fato.  

O segundo consiste na aquisição de mil respiradores mecânicos adquiridos 

mediante superfaturamento, “com valores muito acima dos praticados no mercado 

atual”.  

Há menção expressa a “robustos indícios” da participação do Governador nos atos 

ilícitos acima, razão pela qual o Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de 

Justiça, expediu doze mandados de busca e apreensões que foram cumpridos pela 

Polícia Federal nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como “destino 

diversos endereços associados ao Governador do Estado, estando entre eles o Palácio 

Laranjeiras que é a residência oficial do Governador do Estado, a residência particular 

do Governador no bairro do Grajaú, o Palácio Guanabara que é a sede do Governo do 

Estado e o escritório de advocacia da esposa do Governador” (Operação Placebo).  

Na referida decisão que motivou a expedição dos mandados de busca e 

apreensões, consta que “os investigadores afirmam a existência de prova robusta nos 

processos que levaram a contratação da IABAS para construir e gerir os hospitais de 

campanha no Rio de Janeiro, tudo com anuência e comando da cúpula do Executivo”, 

inclusive com risco real de destruição de provas.  

Acrescentam ainda a suposta ligação do Governador com o empresário Mário 

Peixoto, responsável pelas entidades (IABAS e OSSUNIR) acima e preso na Operação 

Favorito, ambos com contratações milionárias com o Governo do Estado e suposta 

prestação de serviços advocatícios da Primeira Dama.  

Diante dos fatos narrados, os Deputados denunciantes encerram com o pedido de 

que o Governador seja processado na forma do artigo 74 e seguintes da Lei nº 
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1.079/1950, pelos crimes de responsabilidade previstos nos artigos 4º, inciso V, e 9º, 7, 

ambos do mesmo diploma legal.22 

Ao final, os Deputados denunciantes enquadraram a conduta do Governador do 

Estado como incursa nos tipos previstos nos artigos 4º, inciso V, e 9º, 7, ambos da Lei 

nº 1.079/1950.23  

Ouvido o Procurador da Assembleia Legislativa, Dr. Rodrigo Lopes Lourenço, 

em substituição ao Procurador-Geral, se manifestou pelo prosseguimento dos feitos, na 

medida em que as petições que veicularam as denúncias estão formalmente válidas.24 

 

7. EXAME DA MOTIVAÇÃO JURÍDICA DE DEFERIMENTO DE 

ABERTURA DE IMPEACHMENT 

Uma das polêmicas que cerca o instituto do impeachment é a sua natureza 

jurídica, isto é, no que consiste: uma sanção política, penal, civil, disciplinar, mista ou 

de natureza sui generis? Hoje temos claro, especialmente pela jurisprudência (histórica 

e recente) do Supremo Tribunal Federal, que é de natureza política.  

Embora o ato de instaurar (ou não) o processo de impedimento contra o 

Governador de Estado seja de competência privativa do Presidente da Assembleia 

                                                           
22 Eis o teor do pedido: “Os ora denunciantes, por óbvio, prefeririam que o Governador do Estado do Rio 
de Janeiro tivesse condições de levar seu mandato a termo. No entanto, a situação se revela alarmante, 
com a existência de corrupção governamental em pleno período de pandemia, crime que poderia ser 
considerado como hediondo. O comportamento do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro, consoante os fatos relatados, se revela inadmissível, que outra alternativa não resta senão pedirem 
a esta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para autorizar que o Governador Wilson José 
Witzel seja processado na forma do artigo 74 e seguintes da Lei 1.079/50, pelos crimes de 
responsabilidade previstos nos artigos 4º, V, e 9º, 7, da Lei 1.079/50”.  
23 Eis o teor dos dispositivos citados: “Art. 4º. São crimes de responsabilidade os atos dos Presidente da 
República que atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: (...); V – A probidade na 
administração”; “Art. 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: (...); 7 – 
proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”.  
24 Em sua breve manifestação, o Procurador assinala que: “Promulgada a vigente Lei Maior, houve 
dúvida sobre a competência dos Estados-membros para legislar sobre crime de responsabilidade e 
correspondente processo. Contudo, o Egrégio Supremo Tribunal Federal sepultou-a ao editar a Súmula 
Vinculante nº 46, afirmando que a ‘definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’. Por tal 
razão, a definição dos crimes de responsabilidade eventualmente cometidos por Governador de estado e o 
respectivo processo devem ser regulados por lei federal. Por outro lado, há mais de três décadas e de 
maneira constante, como se pode verificar no precedente consubstanciado no Mandado de Segurança nº 
20.941-DF, RJT 142/88, o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece às Colendas Presidências das 
Augustas Casas de Leis a competência para o exame da admissibilidade de Denúncia popular por crime 
de responsabilidade” (LOURENÇO, Rodrigo Lopes. Manifestação nos autos dos casos acima assinada 
em 04.06.2020).  
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Legislativa correspondente, a exemplo do que ocorre na esfera federal, com o Presidente 

da Câmara dos Deputados em relação ao processo de impedimento do Presidente da 

República, no caso em questão, o Deputado Estadual André Ceciliano, Presidente da 

ALERJ, decidiu compartilhar a responsabilidade da decisão, fortalecendo 

institucionalmente aquela instituição e retirando de si o peso solitário da canetada 

monocrática. Fez isso através de uma rodada de “sim”, “não” ou “abstenção”, em 

relação aos pedidos de impedimentos que tinha em sua mesa (mais de dez e, ao que 

parece, não foram disponibilizados previamente aos demais pares).  

Não significa, em princípio, um pré-julgamento sobre o caso. Isso foi advertido 

pelo Presidente da ALERJ, Deputado Estadual André Ceciliano, bem como foi 

lembrado por diversos parlamentares durante os seus votos. As motivações explicitadas 

durante um minuto e meio, concedido pela Presidência, variaram, girando em torno 

frequentemente da necessidade de que o Governador Wilson Witzel preste 

esclarecimentos a população sobre o que anda sendo dito por aí; que explique por que 

está sendo ouvido ou acusado em diferentes instâncias judiciais; que explicite se há (e, 

nesse caso, qual) plano de governo sobre saúde e segurança públicas; que explicite o 

que tem sido feito para amenizar a situação provocada pela pandemia na área da saúde; 

por que as suas contas não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado; e até 

que este momento sirva para retomar o diálogo institucional necessário entre o 

Governador e a Casa Legislativa do Estado, na medida em que constaram diversas 

reclamações sobre o tratamento do Governador para com os parlamentares em variadas 

ocasiões.  

É importante assinalar que, a despeito de enorme polêmica ocorrida no passado, 

hoje parece bem claro que a natureza jurídica do processo de impedimento é política, 

sendo que necessariamente os direitos e garantias do acusado devem ser respeitados (o 

que traz um aspecto jurídico decorrente das garantias fundamentais previstas na Lei 

Maior). Para provar que é político, basta lembrar que não há qualquer justificativa capaz 

de ensejar contraditório. Em outras palavras, vota-se pelo “sim” ou “não” com ligeira 

justificativa, que não é objeto de impugnação via recurso. Tenho para mim que equivale 

ao juício político dos argentinos. Esse é o primeiro passo, para aceitar a denúncia e 

submetê-la à Casa Legislativa, que deverá contabilizar 2/3 de votos favoráveis ao 

prosseguimento do feito. Na esfera federal, isso ocorre na Câmara dos Deputados; na 
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sequência, a denúncia é recebida e daí decorrem as consequências atinentes ao seu envio 

ao Senado Federal, que será o órgão julgador, sob a presidência do Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. No âmbito estadual, a Casa pertinente é a Assembleia 

Legislativa, que deverá aprova-la por 2/3 de igual modo. Em seguida, logrado tal 

escore, em seguida o caso é remetido ao tribunal especial, composto pelos cinco 

deputados estaduais e cinco desembargadores, todos sorteados, sob a presidência do 

Presidente do Tribunal de Justiça local.  

Eventualmente, algumas manifestações pessoais dos Deputados Estaduais podem 

ter transbordado o cunho institucional para abranger possível pré-julgamento em relação 

ao atual Governador de Estado. Isso parece transparecer em algumas manifestações, de 

vez em quando. Nesse momento, entendemos que rigorosamente não há o que fazer 

pelo Governador, na medida em que a decisão cabe privativamente ao Presidente da 

ALERJ, que efetivamente a tomou, mas achou por bem, para fortalecer a instituição, 

ouvir cada um de seus membros. Todavia, se um ou mais desses membros que tiveram 

opiniões mais veementes sobre a conduta do Governador, vier a compor o tribunal 

misto (especial) que será instalado depois que a(s) denúncia(s) for(em) recebida(s), aí 

sim talvez sirva ao argumento de defesa do Governador como acusado.  

O Presidente, Deputado Estadual André Ceciliano, no dia 10.06.2020, resolveu 

que:  

 

“ATO/E/GP/Nº 41/2020 
Dá cumprimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 46, à legislação federal 
sobre crime de responsabilidade.  
O Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições e em estrito cumprimento à Súmula 
Vinculante nº 46 e às normas da Lei federal nº 1.079/1950, RESOLVE:  
Art. 1º. Abrir prazo de quarenta e oito horas a cada um dos Excelentíssimos 
Senhores Líderes a fim de que indiquem cada qual um Membro da Comissão 
Especial competente para emitir Parecer sobre a Denúncia por crime de 
responsabilidade contra o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
documentada no processo ALERJ nº 5.328/2020.  
Parágrafo único. Esgotado o prazo sem indicação de Liderança, o Presidente da 
Assembleia Legislativa fará as indicações necessárias, sempre respeitando, tanto 
quanto possível, a proporcionalidade partidária.  
Art. 2º. Determinar a citação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
para, querendo, defender-se, no prazo de dez sessões, perante a Comissão Especial 
dos fatos articulados na Denúncia.  
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Parágrafo único. A citação deverá ser acompanhada do inteiro teor do processo 
ALERJ 5.328/2020 e eventuais apensos.  
Art. 3º. Depois que os Membros forem indicados, a Comissão Especial terá 
quarenta e oito horas para reunir-se, elegendo seu Presidente e seu Relator.  
Art. 4º. A Comissão Especial terá cinco sessões para emitir Parecer sobre a 
admissibilidade ou não da Denúncia, contadas do oferecimento da Defesa do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado ou do término do prazo 
mencionado no caput do art. 2º.  
Art. 5º. O Parecer será lido em Plenário da Assembleia Legislativa e publicado no 
Diário Oficial, sendo imediatamente inserido na Ordem do Dia. 
Art. 6º. Os Excelentíssimos Senhores Deputados, no limite máximo de cinco por 
Partido, poderão discutir o Parecer por uma hora, ressalvado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Relator da Comissão Especial o direito de responder a cada um.  
Art. 7º. Encerrada a discussão do Parecer, e submetido à votação nominal, será a 
Denúncia, com os documentos que a instruam, arquivada, se não for considerada 
objeto de deliberação ou recebida, hipótese em que, publicado o resultado, 
comunicar-se-á o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal 
de Justiça para a composição do Tribunal previsto no art. 78, § 3º, da Lei Federal 
nº 1.079/1950. 
Art. 8º. A Denúncia será arquivada se não for recebida até o final do mandato do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.  
Art. 9º. Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação.  
Palácio Tiradentes, 10 de junho de 2020.  
Deputado ANDRÉ CECILIANO, Presidente.  
 
Em 10.06.2020.  
Processo nº 5328/2020 – DEPUTADOS LUIZ PAULO E LUCINHA 
Aprovo o Parecer da Douta Procuradoria-Geral e julgo a Denúncia por crime de 
responsabilidade apta a ser objeto de deliberação”.25 

  

Em petição defensiva, os advogados do Governador Witzel pedem a suspensão 

dos processos administrativos até que a ALERJ informe o rito processual a ser adotado 

para julgamento dos referidos PAs e que a ALERJ não dê início ou que seja 

imediatamente suspenso do prazo, se já iniciado, para que ele apresente a sua defesa nos 

referidos PAs perante a Comissão Especial de Impeachment, “enquanto não forem 

acostados aos autos os documentos já solicitados pelo eminente relator, em sessão 

realizada no dia 18/06/2020, a fim de evitar coação ilegal, na forma do art. 648, inciso I, 

do Código de Processo Penal, e preservar a higidez e legalidade deste processo 

administrativo”.26 

                                                           
25 PODER EXECUTIVO. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ano XLVI, nº 105, Parte II, 
15.06.2020, p. 22. 
26 Eis a dicção do dispositivo citado: “Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I – quando não houver 
justa causa; (...)”.  
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De tal petição defensiva, um fato soa grave a macular o trâmite do processo se 

acaso persistir ou provocar algum prejuízo ao sagrado direito de ampla defesa que cabe 

ao Governador Witzel.  

Trata-se da falta de instrução das petições com os documentos necessários para 

comprovar os fatos narrados na denúncia oferecida pelos Deputados Estaduais, 

inclusive em afronta ao teor do art. 76 da Lei nº 1.079/1950.27 Tal defeito parece ter 

sido percebido e solicitado pelo Relator da Comissão Especial da ALERJ. Obviamente, 

o prazo para a defesa do Governador não pode correr durante o interregno em que tais 

documentos são providenciados, sob pena de evidente e flagrante violação ao direito de 

defesa assegurado em sede constitucional.  

Considerando o atual momento inicial do trâmite do processo administrativo, se 

pronta e devidamente sanada essa omissão ou falta, sem qualquer contagem de prazo 

para a defesa do Governador, não redundaria qualquer prejuízo e acarretaria apenas e 

tão somente na postergação das providências necessárias ao rito, razão pela qual 

entendemos perfeitamente sanável sem maiores consequências jurídicas.  

Aqui vale um breve registro pessoal. Tentamos, inclusive presencialmente junto à 

ALERJ, ter acesso ao inteiro teor dos processos administrativos acima, mas não foi 

possível em hipótese alguma, sob justificativas e alegações genéricas e até 

estapafúrdias. Confessamos que tal sigilo, embora não decretado, nos causou 

estranheza. Até o momento de entrega do presente Parecer, não tivemos acesso ao 

inteiro teor dos processos administrativos em questão, tendo chegado em nossas mãos 

apenas as denúncias e uma petição defensiva assinada pelos patronos do Governador.  

 Outro fato que observamos é a participação de um dos denunciantes, o Deputado 

Luiz Paulo Correa da Rocha, na Comissão Especial da ALERJ que emitirá Parecer 

sobre a denúncia por ele assinada. Ora, é princípio basilar no direito que quem acusa 

não julga, à exceção do Juiz Sérgio Moro, que coordenava os órgãos acusatórios e 

depois decidia sobre as petições sugeridas e recomendadas, de acordo com farto 

material disponibilizado pela Vaza Jato. Mas essa é outra história. Aqui, no âmbito 

regional, o denunciante não deve compor a comissão especial. No primeiro precedente 

                                                           
27 Eis o teor do dispositivo: “Art. 76. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, 
deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de 
apresenta-los com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova 
testemunhal, conterão rol das testemunhas, em número de cinco pelo menos”.  
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que registramos no nosso arcabouço histórico, a situação ali então conflitante disse 

respeito à irregularidade da participação do denunciante no tribunal especial composto 

para processar e julgar o então Governador do Estado do Alagoas.  

 Outro fato que pode eventualmente ocasionar eventual lesão ao direito de defesa 

do Governador nessa situação poderá ser verificada quando da formação do tribunal 

especial, na medida em que alguns parlamentares quando justificaram o seu simbólico 

voto pelo SIM relataram razões pessoais e por vezes até apartadas do processo 

administrativo então sob exame. Aqui, a depender do Deputado e sua manifestação 

naquela ocasião, pode ensejar eventual pedido de suspeição, a ser formulado 

oportunamente pela defesa do Governador, se entender cabível.  

 Outra situação que antecipamos desde logo é que na escolha dos membros do 

tribunal especial, quando for formado com membros tanto da ALERJ como também do 

Tribunal de Justiça, é importante que a escolha se dê mediante sorteio nas duas 

situações, e não pela eleição para os membros da ALERJ, aliás como consta naquele e 

em outros precedentes citados anteriormente no capítulo próprio do presente estudo.  

 Por fim, cabe registrar que vontade não faltou para explicitar algumas opiniões 

pessoais sobre o atual momento político experimentado pelo País, com antecedentes e 

prognósticos, mas propositadamente abrimos mão disso em razão do tamanho alcançado 

pelo estudo e pelo necessário viés APARTIDÁRIO que deve ter a manifestação do IAB. 

   

8. CONCLUSÃO 

Diante de tudo o quanto foi exposto no presente estudo, entendemos que algumas 

conclusões podem ser adotadas para fundamentar a nossa opinião:  

1ª) o dispositivo constitucional (art. 89 da Constituição Federal de 1946) que deu 

suporte ao dispositivo legal (Parte Quarta – arts. 74 a 79 – da Lei nº 1.079/1950) tinha 

dicção semelhante ao nosso art. 85 da atual Constituição Federal de 1988;  

2ª) a partir daí se estabeleceram algumas discussões doutrinárias, como sobre a 

competência legislativa (da União ou dos Estados) e as questões daí decorrentes, como 

quorum, composição do tribunal especial, competência para julgar e outros temas 

correlatos, como vimos; 
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3ª) Tais discussões foram invariavelmente suscitadas no âmbito do Poder 

Judiciário, especialmente considerando-se o Plenário do Supremo Tribunal Federal que, 

desde antes mesmo do advento da Constituição de 1946, vem se dedicando ao exame de 

temas relacionados ao crime de responsabilidade dos governadores; 

4ª) com o passar do tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto 

remota (anterior à Constituição de 1988), como também aquela posterior ao advento da 

Lei Maior vigente, tem sido bastante consistente no sentido de que não cabe aos Estados 

legislarem a respeito dos crimes de responsabilidade dos governadores, na medida em 

que tal competência legislativa é da União, seja pelo art. 22, inciso I, seja pelo parágrafo 

único do art. 85; 

5ª) tal jurisprudência é suficientemente clara no sentido de que à lei formal cabe 

estabelecer os parâmetros solicitados pela Constituição da República;  

6ª) e que tal “lei especial” consiste na Lei nº 1.079/1950, com ligeiras correções 

feitas pela Suprema Corte durante as últimas décadas;  

7ª) como por exemplo, o necessário sorteio também na hipótese dos integrantes da 

Assembleia Legislativa que comporão o tribunal especial, juntamente com os 

Desembargadores, ao invés de serem eleitos (o que objetiva retirar um caráter mais 

partidário e político ao processo e julgamento);  

8ª) no passado, quando Constituições Estaduais tentaram estabelecer formas 

diferentes de processar e julgar os governadores resultaram em fracasso junto ao 

Supremo Tribunal Federal, na medida em que jamais foi admitida apenas a presidência 

ao Presidente do Tribunal de Justiça local, com o processo e julgamento ao encargo da 

Assembleia Legislativa e tampouco quando se tentou alterar a quantidade de membros 

de cada órgão, de modo a manter a paridade;  

9ª) a fórmula na qual incumbe ao Presidente do Tribunal de Justiça local apenas e 

tão somente o voto de qualidade, entendido como voto de desempate, na hipótese de 

eventualmente o resultado parcial alcançar o empate, merece elogio, na forma que 

explicitamos ao final da parte inicial deste trabalho de pesquisa.  

10ª) e, por fim, todos os direitos e garantias, individualmente previstos na 

Constituição Federal de 1988, devem ser respeitados nesse importante e grave 

procedimento de impedimento, de modo a respeitar os prazos e argumentos trazidos 

pela defesa do acusado, Governador do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, é de 
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importância capital que os documentos necessários a comprovar as alegações 

genericamente contidas nas denúncias sejam disponibilizadas à defesa do Governador 

antes de começar a correr qualquer prazo para que a apresente, sob pena de sua nulidade 

insanável, por violação aos elevados princípios do contraditório e da ampla defesa, 

previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, aliás como 

desde logo alegou a diligente defesa do Governador na petição protocolada acima 

referida.  

Diante de tal conclusão sintética do que anteriormente foi exposto, sintetizamos 

abaixo a resposta aos quesitos inicialmente formulados: 

 

1) Com base no exame da motivação jurídica, o deferimento de abertura de 

processo de impedimento contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro é 

legítimo ou não?  

- Sim, o Ato nº 41/2020 do Presidente da ALERJ, que admitiu a abertura 

de impeachment contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro, é 

legitimo, especialmente por se cuidar de ato político a partir do qual 

incumbirá ao tribunal especial decidir se for o caso de condenação, 

obedecidas as regras protetivas do direito de defesa. Aqui há uma 

pendência importante, capaz de nulificar o processo se não for sanada a 

tempo ou vier a causar qualquer tipo de prejuízo à defesa do Governador, 

consistente na falta de documentos comprobatórios das alegações 

formuladas nas denúncias oferecidas, de modo que antes que tais 

documentos forem encartados ao processo, NÃO deve correr qualquer 

tipo de prazo para a defesa do Governador, sob pena de evidente violação 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante dispõem os 

incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.  

 

2) O artigo 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950, é constitucional (tendo sido 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988) ou não?  

- Sim, o dispositivo em questão foi recepcionado, sobretudo 

considerando a jurisprudência histórica e recente do Supremo Tribunal 
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Federal a respeito do crime de responsabilidade de governadores de 

estado.  

 

9. OPINIÃO 

Pelo exposto, a opinião, a ser ratificada pela Comissão, é a seguinte.  

Parecer opinando pela:  

1) regularidade da admissão de abertura de impeachment pelo Presidente da 

ALERJ (Ato nº 41/2020) contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

especialmente por se cuidar de ato político a partir do qual incumbirá ao 

tribunal especial decidir se for o caso de condenação, obedecidas as regras 

protetivas do direito de defesa. Aqui há uma pendência importante, capaz 

de nulificar o processo se não for sanada a tempo ou vier a causar qualquer 

tipo de prejuízo à defesa do Governador, consistente na falta de 

documentos comprobatórios das alegações formuladas nas denúncias 

oferecidas, de modo que antes que tais documentos forem encartados ao 

processo, NÃO deve correr qualquer tipo de prazo para a defesa do 

Governador, sob pena de evidente violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, consoante dispõem os incisos LIV e LV do artigo 5º da 

Constituição da República;  

2) constitucionalidade (e posterior recepção) do § 3º do art. 78 da Lei nº 

1.079/1950, sobretudo considerando a jurisprudência histórica e recente do 

Supremo Tribunal Federal a respeito do crime de responsabilidade de 

governadores de estado.  

 

É o Parecer, sempre respeitadas as opiniões divergentes.  

 

 Rio de Janeiro, 24 de junho de 2020. 

 

Fábio Martins de Andrade 
Membro da Comissão de 
Direito Constitucional do 

Instituto dos Advogados Brasileiros 


