
Com ou sem inabilitação 

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 

da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal 

Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado 

Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 

das demais sanções judiciais cabíveis." (grifo nosso) 

Acima temos o artigo, o inciso e o parágrafo único da Constituição Federal que deu e vai dar muito o que 

falar, quem sabe até o próximo presidente ou "presidenta" sofrer outro processo de impedimento por crime de 

responsabilidade nos termos do texto constitucional. Acontece que o crime de responsabilidade é sinônimo de 

incompetência gerencial. 

Nos dois casos em que o processo de impedimento presidencial foi realizado no Brasil, a causa foi a falta de 

competência gerencial do titular do cargo com a economia. No primeiro caso, do ex-presidente Collor, esse 

buscava estancar a sangria inflacionária que permeava o Brasil daquela época e, para isso, confiscou o 

dinheiro de todos os brasileiros, causando morte, caos e todos os tipos de dificuldades para o povo. 

No segundo caso, da "presidenta" Dilma, essa buscava acabar com toda a normalidade existente na 

economia até então, deixando o país no mesmo caos vivido na época de Collor, mas graças a Deus sem 

morte e demais dissabores permissivos ao bom convívio e sobrevivência do povo brasileiro. Dilma começou a 

acabar com a economia quando inventou a tal Nova Matriz Economia - NME, que consistia em subsidiar 

empresa amiga, intervir na segurança jurídica, usar empresas públicas para financiar a iniciativa privada, 

intervenção no mercado e por aí foi. 

Depois da NME, Dilma decidiu que o valor da conta de luz tinha que baixar na marra. Para isso, rompeu os 

contratos públicos ainda em vigor e legou aos consumidores o dever de indenizar o setor energético em mais 

de R$30 bilhões de reais por quebra dos contratos antes das amortizações dos investimentos. Seguindo seu 

roteiro, Dilma - a economista - decidiu que os banqueiros ganhavam muito dinheiro com os juros e decidiu 

baixar a taxa básica de juros (SELIC). Para isso, mandou o ex-presidente do Banco Central do Brasil - BCB, 

Tombini, cortar a Selic para 7,12% (16/01/2013). 

Não satisfeita com o caos instalado no setor energético, bancário e na vida das pessoas, Dilma achou por 

bem dizer que tudo estava perfeito e que se existia alguma crise, essa era culpa da oposição, dos 

americanos, da CIA (seu representante na Câmara dos Deputados) e etc. Tudo isso somado deu em seu 



impedimento do cargo de Presidente da República no último dia 31 de agosto de 2016, sem inabilitação por 

oito anos. 

A manobra para preservar seus direitos políticos contou com as participações dos presidentes do Senado 

Federal e do Supremo Tribunal Federal, que fatiaram o julgamento para que ela pudesse encontrar algum 

emprego nos governos petistas. Ambos os presidentes não conseguiram entender o que é uma preposição, 

em especial a preposição COM. No mini Aurélio, pg. 608, 2010, temos: "Palavra invariável que liga orações 

ou partes da oração, estabelecendo entre elas numerosas relações." A relação é subordinativa, não podendo 

ser dissociado, fatiado, separado ou individualizado.  

Em função do julgamento bipartido, diversas ações mandamentais foram protocoladas no STF para anular a 

parte fatiada ou o conjunto da obra. Como os doutos ministros do STF, em sua composição atual, decidiram 

mudar alguns entendimentos constitucionais, em especial o princípio da inocência, não será surpresa a 

manutenção da nova interpretação dada pelo presidente do STF a preposição COM. Num país onde a 

presidente impedida mudou a ortografia da palavra presidente para "presidenta" por decreto, não podemos 

imaginar que a "suprema corte" venha a corrigir o descalabro praticado por seu presidente. 
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