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1.  Responsabilidade do agente público     

 

 

     Mede-se a responsabilidade de quem exerce função 

pública em cotejo com os princípios estruturadores da atividade pública. 

 

     Curiosa palavra essa: responsabilidade (1), sobre a 

qual os dicionaristas só conseguem falar com petição de princípio, isto é, usando, na 

definição, o que se pretende definir. Sendo a sponsio (de spondeo, ere) uma promessa 

ou coto religioso, re-spondere significava “a atitude, a resposta da deidade ante o voto” 

(2). 

 

     A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 37, 

enuncia alguns princípios estruturadores da atividade pública: 

 

     “A Administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao 

seguinte: ...”   

 

     O § 4º desse artigo, por sua vez, estabelece a 

sanção aplicável, a exercentes de função pública, em caso de improbidade 

administrativa: 

 

     “Os atos de improbidade administrativa importarão 

a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível.” 

  

    O que se entende por improbidade? Temos, aí, um 

conceito jurídico indeterminado ou aberto (3). Seu conteúdo será o do linguajar comum 

– tal como concretizado na decisão que se venha a tomar num caso individual – ou o 

definido em normas infraconstitucionais. 

 

     Há lei dizendo, por exemplo, quer o servidor 

público deve “manter conduta compatível com a moralidade administrativa” (Lei 8.112, 

de 11.12.90, art. 116-IX). Mas, COM isso, nada se avançou no tocante à determinação 

do conceito. A mesma lei, entretanto, ao estabelecer o que é proibido ao servidor, veda-

lhe, entre outros procedimentos, “manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 

de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo           grau civil”; valer-se 

do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública”; “receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 

em razão de suas atribuições”. (art. 117-VIII-IX-XII). 



 

     A Lei 8.429 de 02.06.92, “independentemente das 

sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica”, estabelece 

penas de conteúdo patrimonial, pecuniário, político e administrativo, aplicáveis ao 

agente público responsável por ato de improbidade. Essa lei descreve os vários tipos de 

atos de improbidade, que classifica em três categorias: os que “importam 

enriquecimento ilícito”, os que “causam prejuízo ao erário”, e os que “atentam contra os 

princípios da administração pública”. 

     É digna de nota a terceira categoria, que, segundo a 

definição legal, compreende 

     “qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

às instituições, e notadamente 

     I – praticar ato visando fim proibido 

em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 

competência; 

     II – retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício; 

     III – ...” 

 

     A elasticidade do texto legal, aqui, ajusta-se à 

referência de Tércio Sampaio Ferraz Jr.: “A definição jurídica oscila entre o aspecto 

onomasiológico da palavra (o uso corrente da palavra para a designação do fato) e o 

aspecto semasiológico (a sua significação normativa). Os dois aspectos podem 

coincidir, embora nem sempre isso ocorra” (Função Social da Dogmática Jurídica, Ed. 

Ref. Dos Tribunais, 1980, pg. 150). 

 

     A Lei 8.429/92 chama-nos a atenção em outros 

aspectos: a) considera agente público todo aquele que exerce – ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração – por eleição, nomeação, designação, contratação 

ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

nas entidades que menciona (art. 2º); b) alcança também aqueles que, mesmo não sendo 

agentes públicos, induzam o ato de improbidade, concorram para sua prática, ou dele se 

beneficiem de qualquer forma, direta ou indireta (art. 3º). 

 

     Uma última observação, quanto ao conceito de 

improbidade. Figuras ensejadoras de responsabilidade administrativa, civil ou penal, 

mesmo não utilizando expressamente esse termo, podem incluir-se em sua extensão. É o 

que acontece, por exemplo, com os tipos penais da prevaricação, da concussão, da 

corrupção passiva, etc. 

 

     A improbidade não é o único vício ensejador da 

responsabilização administrativa, salvo se qualificarmos todos os deveres do agente 

público sob o esastério da Lei 8.429/92. Mas mereceu a referência especial do art. 37 – 

§ 4º da Constituição, ao qual se filia a Lei 8.429/92. 

 

2 – Processo administrativo disciplinar 

 

     Pode haver ato, praticado por agente público, que 

configure ilícito civil ou criminal. Responde o servidor, nesse caso, perante a jurisdição 



civil ou criminal. Se o ato – sendo ou não ilícito em outro campo – constitui infração 

administrativa, responde ele perante a jurisdição administrativa. Esta opera nos estritos 

limites da relação administração-agente-p´blico, e o poder punitivo decorre dessa 

relação, diferentemente do que acontece com os ilícitos penais, emq eu o poder punitivo 

decorre do imperium geral, ou soberaria. 

 

     A responsabilização administrativa efetua-se 

mediante um processo, chamado disciplinar, que no plano federal vem regulado nos 

arts. 143 a 182 da Lei 8.112/90. A penalidade é aplicada: a) tratando-se de destituição 

de cargo em comissão, pela autoridade que houver feito a nomeação; b) pelo chefe da 

repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regulamentos, no caso de pena 

leve (advertência ou suspensão de até trinta dias); c) por autoridades de hierarquia mais 

elevada, sendo a suspensão por prazo superior a trinta dias; e d) pelo Presidente da 

República, pelo Procurador Geral da República, pelos Presidente dos Tribunais e das 

Casas do Poder Legislativo, quando se tratar de pena grave (demissão, cassação, 

aposentadoria ou disponibilidade) relativa a servidor vinculado ao respectivo Poder, 

órgão ou entidade (Lei 8.112/90, art. 141). 

 

     Nunca, ao que se saiba, levantou-se questão 

indagando se o processo disciplinar é administrativo, ou se é jurídico, ; a alternativa, ou 

oposição, não faz sentido. O processo disciplinar, que processo administrativo é, 

constrói-se e desenrola-se segundo as normas jurídicas, entre elas as do contraditório e 

da ampla defesa. Por isso é processo. E é administrativo por que se contém, em seu 

curso e efeitos, na esfera administrativa. 

      

     Algumas regras da lei 8.112/90 – que se 

reproduzem a nível de Estados e Municípios – reclamam atenção. Uma delas, a do art. 

147: 

 

     “Como medida cautelar e a fim de 

que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 

autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o 

seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, 

sem prejuízo da remuneração” 

 

     Não se perca também o art. 172: 

 

     “O Servidor que responder a processo 

disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado 

voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da 

penalidade,acaso aplicada. Parágrafo único: Ocorrida a exoneração de 

que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em 

demissão, se for o caso.” 

 

     A doutrina nacional reconhece a possibilidade de 

controle jurisdicional dos atos da Administração Pública: “Esta, como órgão ativo do 

Estado, tem freqüentes oportunidades de contato com o indivíduo, nas quais lhe pode 

violar os direitos, por abuso ou erro na aplicação de lei. Tal sistema de controle é o meio 

prático de contê-la na ordem jurídica, de modo a assegurar ao indivíduo o pleno 



exercício dos seus direitos” (Miguel Seabra Fagundes, O controle dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário, Forense, 4º ed., 1967, pgs. 113-114). 

 

     Também a jurisprudência brasileira reconhece a 

possibilidade de controle jurisdicional de punições disciplinares, em caso de a) 

incompetência de autoridade, b) inobservância de formalidades essenciais, e c) 

ilegalidade da sanção. Cabe reproduzir aqui parte de decisão paradigmática (STF, MS 

20.999, Pleno, vot. Um., relator o Ministro Celso de Mello): 

 

     “A impugnação judicial de ato 

disciplinar, mediante utilização do remédio constitucional do mandado 

de segurança, legitima-se em face de três situações possíveis, 

decorrentes da (1) incompetência de autoridade, (2) inobservância das 

formalidades essenciais e (3) ilegalidade da sanção disciplinar (RTJ 

49/621, 79/318, RDA 130/186, RF 114/68, 227/204, 229/221, 231/210, 

235/199). 

     O que os juízes e Tribunais não 

podem examinar, nesse tema, são a conveniência, a utilidade, a 

oportunidade e a necessidade da punição disciplinar (RTJ 100/1381).”  

 

     Conclui esse acórdão – após longa excursão na 

matéria e exame da doutrina – ser vedado ao Judiciário, nesse âmbito 

 

     “O exame do mérito da decisão 

administrativa, por tratar-se de elemento temático inerente ao poder 

discricionário da Administração Pública (Diógenes Gasparini, Direito 

Administrativo, pg. 386, 1989, Saraiva).” 

 

     Como se vê, nessa decisão se entrelaçam os 

conceitos de mérito e de poder discricionário. É como se o mérito da demanda, em tais 

casos, coincidisse com o núcleo do ato impugnado, nos limites da sua 

discricionariedade. Buscar o entendimento dessa jurisprudência através do conceito de 

“mérito”, considerado abstrata e isoladamente, não nos permitiria grandes progressos 

(veja-se a propósito o estudo de Cândido Rangel Dinamarco, “O conceito de mérito em 

processo civil”, Ref. De Processo, nº 34, abril-junho de 1984, pgs. 20 a 46). 

 

3 – Responsabilização do agente público 

 

     As normas acima referidas são normas gerais, 

aplicáveis a todos os agentes públicos. Há entretanto, em nosso ordenamento jurídico, 

normas especiais relativas aos agentes políticos. 

 

     Agente político é o agente público que, no 

exercício da sua função, não se subordina a nenhuma outra autoridade, senão a da lei. 

Ou, por outra, é aquele cuja discricionariedade só encontra limite na lei, não na 

discricionariedade de outrem. (4) 

 

     Conforme o Poder e o nível federativo, distribuem-

se as normas, especiais, de responsabilidade administrativa dos agentes políticos,; elas 

se encontram basicamente nas leis orgânicas municipais, nas Constituições estaduais, na 



Constituição da República, e em leis complementares, como, por exemplo, na Lei 

Complementar nº 35, de 14.03.79 (que trata da responsabilidade administrativa dos 

Juízes e continua em vigor, em grande parte, enquanto não se editar o Estatuto da 

Magistratura Nacional). 

 

     Uma dificuldade se apresenta de início no 

momento de se dispor a respeito: visto inexistir superior hierárquico acima do agente 

político, quem deverá julgá-lo e aplicar-lhe sanção? 

 

     Escrevendo em 1957 (5) afirmava Hely Lopes 

Meirelles que a responsabilidade administrativa do prefeito “entrosa-se com o caráter 

político de suas funções, e, por isso mesmo, sua apreciação é entregue à Câmara como 

corporação político-representativa do Município” (Direito Municipal Brasileiro, Ed. RT, 

vol 2/559). A terceira edição dessa obra (RT, 1977) aduzia: “Responsabilidade político-

administrativa é a que resulta da violação de deveres éticos e funcionais de agente 

políticos eleitos, que a lei especial indica e sanciona com a cassação do mandato. Essa 

responsabilidade é independente de qualquer outra e deriva de infração político-

administrativas apuradas e julgadas pela corporação legislativa da entidade estatal a que 

pertence o acusado, na forma procedimental e regimental estabelecida para o colegiado 

julgador.” 

 

     Ao julgar o prefeito por infração político-

administrativa a Câmara Municipal não se transforma em órgão judiciário, assim como 

não o faz a autoridade administrativa ao punir funcionário público; exerce funções 

político-administrativas; e segue, nesse julgamento, as formas próprias às suas 

deliberações, salvo naquilo em que esteja vinculada, de modo diferente, à lei e ao 

regimento interno. Trata-se do julgamento de um agente político, por infrações político-

administrativas, realizado por um órgão político, nos limites definidos pela lei. 

 

 

     A Lei 1079 de 10 de abril de 1950, dispondo sobre 

a responsabilidade do Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do 

Supremo Tribunal Federal e Procurador Geral da República, incumbiu o Senado do 

respectivo julgamento (6) 

 

     Quanto ao Presidente da República, diz essa lei, em 

seu art. 33: 

 

     “No caso de condenação, o Senado 

por iniciativa do Presidente fixará o prazo de inabilitação do condenato 

para o exercício de qualquer função pública...” 

 

     E no art. 34: 

 

     “Proferida a sentença condenatória 

o acusado estará, „ipso facto‟, destituído do cargo”. 

 

     Uma interpretação gramatical – ou fotográfica – 

desses artigos levaria à conclusão de que o objeto principal da condenação é a 

inabilitação para o exercício de função pública, em razão do que, ipso facto, fica o 



condenado destituído do cargo. Sabemos porém que a ordem de distribuição dos 

preceitos no texto legal, e sua literalidade, são meros indicativos, insuficientes pra 

desvendar seu alcance. O método gramatical de interpretação – que a doutrina 

qualificou como “empirismo ingênuo” – já era denunciado por Celso, para quem “scire 

leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem” (Dig. 1.3.17). 

 

4 – Responsabilização do Presidente da República 

 

     A Constituição de 1988, em seu art. 85, 

responsabiliza o Presidente por atos que atentem contra ela própria, e especialmente 

contra: 

 

     “I – ... 

 

     V – a probidade na administração; 

 

     ...”. 

 

     Esse dispositivo guarda nexo com o art. 37, já 

mencionado, e com seu § 4º, cuja menção repetimos: 

 

     “Os atos de improbidade 

administrativa importarão a perda dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas na lei, sem prejuízo da ação penal 

cabével.” 

 

     Essas são as medidas aplicáveis ao agente público 

por atos de improbidade, salvo o caso de norma constitucional especial que haja 

disposto de modo diverso. A elas sujeitam-se os agentes políticos, a não ser que, a seu 

respeito, a Constituição disponha de modo diferente. 

 

     Isso acontece com relação ao Presidente da 

República: a medida de perda dos direitos políticos limitou-se, no seu caso, à outra, 

menos extensa, de inabilitação para o exercício de função pública, pelo prazo de oito 

anos (art. 52, parágrafo único): “... limitando-se a condenação... à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, com prejuízo das demais 

sanções cabíveis.” 

 

     A referência expressa à perda do cargo, em tal 

contexto, não é necessária para que isso ocorra efetivamente, em caso de condenação. 

Porque a perda do cargo decorre, necessariamente, da inabilitação para o exercício de 

função pública. O que se objetiva, ao condenar agente público por improbidade, é 

afastar a fonte potencial de dano que sua presença significa para a administração. Esse 

afastamento é imediato. Não se poderia aguardar o término do mandato para, a partir 

daí, contar-se o prazo de inabilitação. Donde se vê que a medida de inabilitação implica 

perda do cargo, e a referência a esta é expletiva, sendo de caráter executório, tal como 

no art. 34 da Lei 1079/50: 

 



     “Proferida a sentença condenatória 

o acusado estará, “ipso facto”, destituído do cargo”. 

 

     Em outros termos: com a condenação, o acusado 

perderá o cargo. Os constitucionalistas da República Velha diziam, sem outra 

explicação, que a renúncia do Presidente punha fim ao processo. Mas não poderiam 

dizer de outro modo, pois havia clara e expressa disposição legal nesse sentido. Era o 

art. 3º do Dec. Nº 27, de 7.1.1892: “O processo de que trata esta lei só poderá ser 

intentado durante o período presidencial e cessará quando o Presidente, por qualquer 

motivo, deixar definitivamente o exercício do cargo.” 

 

5 – Justiciabilidade das questões políticas (7) 

 

     Em seus “Comentários à Constituição Federal 

Brasileira” (F. Briguiet e Cia. Ed. Rio, 1924), João Barbalho lembrava o preâmbulo da 

lei que organizou a justiça federal: 

 

     “A magistratura federal... não desce 

jamais a imiscuir-se nas questões políticas”. 

 

     E acrescentava: 

 

 

 

     “Deste feito considerada a função 

constitucional do Poder Judiciário, vê-se que este no jogo do sistema 

não embaraça o funcionamento dos outros, não os prejudica, nem pode 

anulá-los ou absorvê-los.” (pgs. 297-298) 

 

     A doutrina compartilhava esse entendimento, 

baseado na rígida separação de poderes: 

 

     “Não é republicano atribuir a 

última palavra sobre as expressões da vontade popular, traduzidas no 

voto ou em atos dos mandatários das turbas sem caráter individual, 

sobre as questões políticas em sua essência e nos seus fins, a uma 

corporação de indivíduos não eleitos e, ainda mais, vitalícios e, 

portanto, absolutamente independentes da opinião pública.” (Carlos 

Maximiliano, Comentários à Constituição Brasileira, Livr. Globo, 1929, 

pg. 632) 

 

     Outra razão para que o Judiciário não se imiscuísse 

nas questões políticas estava em que nelas não se cuidado de “interesse privado”. (Paulo 

M. de Lacerda, Princípios de Direito Constitucional Brasileiro, Liv. Azevedo Ed. Rio, 

2/481). Era difundida essa referência a interesses privados ou direitos individuais, 

reiteração, talvez, da sentença de Marsalll, em Marbury v. Madison: “O tribunal tem 

competência somente para decidir acerca de direitos individuais...” 

 

     Rui Barbosa apropriou-se da expressa, e virou-a 

como um aríete para o ouro campo: 



 

     “De um lado, estão os grandes 

poderes do Estado, com as suas atribuições determinadas em textos 

formais. De outro, os direitos do indivíduo, com as suas garantias 

expressas em disposições taxativas. Em meio a uma e outra parte, a 

Constituição interpretada pela justiça, para evitar entre os direitos e os 

poderes as colisões possíveis.” (“Atos inconstitucionais do Congresso e 

do Executivo”, apud Aurelino Leal, Teoria e Prática da Constituição 

Federal, Briguiet, 1925, pg. 77). (8) 

 

     Pedro Lessa, repassando os argumentos de Rui e a 

jurisbrudência norte-americana, remata: 

 

     “Quais são as questões 

exclusivamente políticas? As que se resolvem com faculdades meramente 

políticas, por meio de poderes exclusivamente políticos, isto é, que não 

têm como termos correlativos direitos encarnados nas pessoas, 

singulares ou coletivas, sobre que tais poderes se exercem. Quando à 

função de um poder, executivo ou legislativo, não corresponde, ou antes, 

não se opõe um direito, de uma pessoa, física ou moral, que a ação desse 

poder interessa, um tal poder pressupõe evidentemente o arbítrio da 

autoridade, em quem reside. É um poder discrecionário, que portanto 

não pode ser restringido pela interferência de outro. Poder meramente 

político é um poder discricionário.” (Do Poder Judiciário, Livr. 

Francisco Alves, 1905, pg. 59) 

 

     É o que se continha, aliás, no texto de Marshall, 

decorrendo as diferenças de entendimento da ênfase posta em uma ou outra de suas 

expressões: 

 

     “O tribunal tem competência 

somente para decidir acerca de direitos individuais, e nenhuma para 

examinar o modo por que o executivo, ou os funcionários dele 

dependentes, desempenham seus deveres em tudo o que respeita a 

faculdade discricionária. 

     Questões por sua natureza política 

ou submetidas ao juízo prudencial do executivo pela Constituição e 

pelas leis, nunca poderão ser ventiladas neste tribunal.” 

 

     Fixou-se assim um entendimento que identifica as 

“questões políticas” com as matérias discricionárias (ou “livres”, no dizer de Jellinek) 

(9). Esse acordo pragmático, que parte da consideração da lei para a elaboração do 

conceito, afasta indagações de maior amplitude sobre a natureza do “político” e suas 

relações com a função judiciária. (10); satisfaz também quando à questão política se dá 

o nome de “questão interna corporis”. “O que se tem reputado interna corporis de modo 

a afastar o controle jurisdicional” – disse o então Procurado Geral Eleitoral Sepúlveda 

Pertence – é a aplicação inconcreto das normas de procedimento das casas legislativas 

pelos respectivos órgãos diretores.”... “Ora, dispensa demonstração que a competência 

das Câmaras para a elaboração dos seus regimentos internos está materialmente limitada 



pela Constituição, em particular, pelas normas constitucionais sobre o processo 

legislativo...” (11) 

 

     Análoga à temática das “questões políticas” é a que 

se desenvolveu quanto aos “atos de governo” (“atos de Estado”, “atos de autoridade”, 

“atos soberanos”), designação sob a qual se percebem com mais clareza os temas de 

controle a) da constitucionalidade dos atos da administração, e b) da constitucionalidade 

das leis. 

 

     O debate sobre as “questões políticas”, ocorrido 

sob a primeira Constituição republicana, refletiu-se no art. 68 da Constituição de 1934, 

e mais tarde, de forma diversa, no art. 141 - § 4º da Constituição de 1946: “A lei não 

poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual” 

(12). O preceito, que parece dirigido ao legislador ordinário, tem conteúdo mais amplo. 

Regra constitucional vedando apreciação, pelo Judiciário, de lesão a direito individual, 

colidiria com o Estado de Direito, reduziria a Constituição às dimensões de um “ato 

institucional” (v. nota 7, supra), ainda que os tribunais lhe dessem aplicação. Cortes que 

aplicam regras contrárias ao Estado de Direito dificilmente podem ser chamadas Cortes 

de Direito. 

 

     Coube ao Senado, pela Constituição de 1946, 

“suspender a execução, no todo ou em parte, da lei ou decreto declarados 

inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O controle difuso 

de constitucionalidade – permitido em status universalizante. O controle já não se 

limitava ao ato administrativo, desconforme à Constituição, que feria direito individual, 

ou aos efeitos da norma com relação a um indivíduo; alcançava o próprio ato normativo; 

exercia-se sobre ato (ato legislativo) considerado como a manifestação própria e 

específica do Poder Legislativo. Entregava-se à Suprema Corte, aí, a supremacia quando 

à guarda da lei fundamental. 

 

     Sob a Ordenação de 1967-69 outorgou-se ao STF 

competência para processar e julgar, originariamente, representação do Procurador 

Geral da República por inconstitucionalidade. O âmbito do controle alargou-se, sob essa 

via, para qualquer hipótese de inconstitucionalidade de lei em tese, independentemente 

de lesão concreta a direito individual. 

 

     Seabra Fagundes, na obra já referida, apontava 

duas exceções “ao monopólio jurisdicional do Poder Judiciário, no que concerne 

matéria conteciosa administrativa. A primeira diz respeito aos crimes de 

responsabilidade do Presidente da República, dos ministros de Estado, quando conexos 

com os desses e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O seu julgamento 

competirá ao Congresso”. Acrescentava: “Ao julgar por crimes de responsabilidade o 

Presidente da República, Ministros de Estado, o Procurador Geral da República e 

Menistros do Supremo Tribunal Federal, exerce o Senado função tipicamente judicante. 

O mesmo é de dizer da Câmara dos Deputados, quando atua na fase preliminar do 

processo de responsabilidade do chefe do Poder Executivo ou de Ministro de Estado 

(equivalemte à de pronúncia no processo penal comum) para declarar procedente ou 

improcedente a acusação. Pelo seu caráter eminentemente político, não deixa o juízo de 

responsabilidade de se exercer através de um verdadeiro julgamento, com apuração do 



fato (delito), aplicação do direito (pena ou absolvição) e irretratabilidade de efeitos 

(coisa julgada).” (op. cit., pgs. 139-140). 

 

     Contudo, no julgamento do mandado de segurança 

nº 21564-0, impetrato pelo presidente Fernando Collor de Mello contra ato da Mesa da 

Câmara no curso da fase autorizatória do processo de responsabilização, o Supremo 

Tribunal Federal conheceu da matéria, e concedeu a segurança em parte, por entender 

ferido direito individual. A maioria qualificada (2/3) exigida para as decisões 

terminativas, no curso desses processos, não significa que estejam autorizados, 

deputados ou senadores, a desdenhar da lei no exercício de sua função judicante. Essa 

poderia ser a decisão mesmo que se tratasse do proceso de reponsabilização de Ministro 

do próprio Supremo Tribunal Federal. Vereadores julgam vereadores por infrações 

políticas, deputados a deputados, senadores a senadores. A evolução constitucional 

brasileira mostra que não se pode subtrair, ao Judiciário, o conhecimento de ação 

versando sobre le~soa a direito individual. Cabe ao interessado, nesse caso, usando a via 

própria, demonstrar a ocorrência de lesão; o que equivale a demonstrar, na hipótese em 

discussão, que o Senado feriu norma jurídica vinculante de sua atividade. 

 

Santos, 26 de fevereiro de 1993 

 

REFERÊNCIAS: 

 

(1) Hart ilustra os vários sentidos da palavra “responsabilidade” nesse texto do seu 
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