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Simpósio: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: As razões para o desenvolvimento do presente artigo científico fundam-se em 

uma análise jurídico-política, bem como constitucional e infraconstitucional, do processo de 

impeachment dos chefes de Governo no Brasil e em Portugal. Parte-se do pressuposto que 

ambos os países analisados possuem em sua raiz política os mesmos princípios, isto é, 

fundam-se nos mesmos valores, sejam estes, democracias diretas e representativas. O Brasil, 

hodiernamente, adota o sistema de uma República Presidencialista, concentrando as funções 

de chefe de Estado e de Governo na pessoa do Presidente da República; enquanto, a 

Constituição Portuguesa estabelece como forma de governo para Portugal uma República 

Semipresidencialista, segmentando-se as funções de chefe de Estado e Chefe de Governo, 

exercidas pelo Primeiro Ministro e pelo Presidente da República, respectivamente. No Brasil, 

em regra, havendo crime de responsabilidade, o Presidente se sujeita a várias sanções, dentre 

as quais a perda do cargo, tudo apurado mediante processo de responsabilidade, o qual se 

instaura na Câmara dos Deputados e seguindo, posteriormente, para o Senado Federal, sendo 

que, para a instauração do processo, ambas as casas devem aprová-lo por maioria absoluta de 

seus membros. Aprovado, o julgamento ocorrerá no Senado, presidido pelo presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Tal fato exterioriza, destarte, o caráter político deste procedimento 

bicameral.  Por sua vez, em Portugal, após ter sido condenado perante o Supremo Tribunal de 

Justiça, alta corte de justiça deste país, o Presidente da República será destituído do cargo, 

restando a impossibilidade de se reeleger. Nessa perspectiva, objetiva-se o estudo da 

legislação luso-brasileira com o desígnio de contrapor as abordagens jurídicas encontradas, 

inferindo-se as divergências teóricas e empíricas de efetivação da responsabilidade dos Chefes 

de Estado e de Governo e, em última análise, da própria democracia. 
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