
  

 

Tribunal Internacional concluye que el impeachment contra Dilma es un golpe 
de Estado

21 jul, 2016 

Impeachment de Dilma é golpe de Estado, decide Tribunal Internacional

O processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff se caracteriza como um golpe ao Estado 
democrático de direito e deve ser declarado nulo em todos os seus efeitos. Esta foi a tônica da 
sentença proferida ontem (20) pelos nove especialistas internacionais em direitos humanos que 
constituíram o júri do Tribunal Internacional Sobre a Democracia no Brasil, evento organizado no 
Rio de Janeiro pela Via Campesina, a Frente Brasil Popular e a Frente de Juristas pela Democracia. 
Segundo a sentença, que será encaminhada ainda esta semana aos senadores e aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), “o processo de impeachment da presidenta da República, nos 
termos da decisão de sua admissibilidade pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, viola 
todos os princípios do processo democrático e da ordem constitucional brasileira”.

Participaram do corpo de jurados o bispo mexicano Raul Veras, que ficou conhecido por suas ações 
em prol dos direitos humanos quando era frei dominicano e concorreu ao Prêmio Nobel da Paz em 
2010; o advogado e político mexicano Jaime Cárdenas; o jurista italiano Giovanni Tognoni, 
membro do Tribunal Permanente dos Povos; a senadora pelo Partido Comunista Francês Laurence 
Cohen; a filósofa espanhola Maria José Dulce, especialista em temas ligados à globalização; a 
advogada norte-americana com ascendência iraquiana Azadeh Shahshahani, especializada em 
defesa dos direitos humanos de imigrantes muçulmanos; o jurista e acadêmico costa-riquenho 
Walter Montealegre; o professor de Direito colombiano Carlos Augusto Argoti, da Universidade de 
Rosário, em Bogotá; e o argentino Alberto Felipe, professor da Universidade Nacional de Lanús.

Antes de proferir a sentença, os jurados tiveram de responder a quatro perguntas apresentadas pelo 



presidente do Tribunal, o jurista Juarez Tavares: 1) O impedimento da presidenta da República, em 
conformidade com os termos de sua tramitação no Congresso Nacional, viola a Constituição da 
República?; 2) O procedimento de impeachment, sem obter a demonstração do cometimento de 
delito de responsabilidade pela presidenta da República, se caracteriza como golpe parlamentar?; 3) 
No curso do procedimento de impeachment, o devido processo legal, cláusula constitucional com 
igual respaldo na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 
tem sido violada?; 4) O procedimento de impeachment caracterizado como golpe parlamentar deve 
ser declarado nulo e, portanto, também todos os seus efeitos?

Após ouvir as testemunhas e sustentações orais da acusação e da defesa e examinar todos os 
documentos, pareceres e declarações constantes dos autos, o júri internacional por unanimidade 
respondeu sim às quatro perguntas propostas por Tavares: “O fundamento comum de todos os 
pronunciamentos ofertados no Tribunal reside na vacuidade do pedido de impeachment e na 
inexistência de delito de responsabilidade ou de conduta dolosa que implique um atentado à 
Constituição da República e aos fundamentos do Estado brasileiro. Os jurados entenderam que o 
impedimento neste caso se caracteriza como verdadeiro golpe ao Estado Democrático de Direito e 
deve ser declarado nulo em todos os seus efeitos”, diz a sentença.

Sem crime de responsabilidade

Os jurados também consideraram que, no que diz respeito ao objeto do processo autorizado pelo 
STF e analisado pelo Congresso Nacional, as chamadas “pedaladas fiscais”, está provado que 
Dilma não cometeu crime de responsabilidade, o que justificaria seu impedimento: “Como se 
depreende do Artigo 85 da Constituição, não há que se confundir entre violação do orçamento e 
violação das regras de sua execução financeira. Estas últimas estão vinculadas às normas de 
administração financeira e não à lei orçamentária. Uma vez que não são normas orçamentárias, a 
sua violação não pode ser objeto de crime de responsabilidade”, diz a sentença.

Por seu turno, prosseguem os jurados, “os decretos expedidos pela presidenta da República e 
contestados no pedido de impeachment se destinavam à abertura de créditos suplementares 
necessários à execução do orçamento e estavam todos devidamente autorizados pelo Artigo 4 da Lei
de Orçamento Anual de 2015”. Assim, segundo os julgadores internacionais, não se configuram 
como créditos abertos sem autorização.“Deve-se dizer ademais que essas aberturas de crédito não 
aumentaram os gastos da União. Mais de 70% dos créditos suplementares obedeciam a uma 
determinação do Tribunal de Contas da União. Isso implica que a presidenta da República, neste 
caso, ao expedi-los, limitava-se a cumprir um dever legal.”

Quanto ao suposto descumprimento, por parte da União, de dívidas com o Banco do Brasil relativas
ao financiamento agrícola, ficou demonstrado, segundo o júri, que não havia prazo fixado para o 
pagamento, o que elimina a alegação de atraso: “Não se trata de empréstimo ou de abertura de 
crédito, mas sim de subvenção para que se efetuassem atos imprescindíveis à consecução da política
agrária brasileira conforme as demandas populares pelas quais a presidente foi eleita. O atraso é 
irrelevante, pois todos os empréstimos foram quitados. Também neste caso as imputações feitas à 
presidenta da República não constituem crime de responsabilidade”, diz a sentença.

Mídia e Judiciário

A sentença proferida pelo júri composto por nove especialistas internacionais também procurou 
caracterizar o golpe em curso no Brasil: “Os golpes de Estado não podem ser reduzidos somente a 
intentonas militares, ainda que estas tenham sido sua forma mais comum. Também são 
caracterizados como golpes de Estado aqueles atos de destituição de governantes legitimamente 
eleitos quando tomados em desconformidade com as regras constitucionais e em violação de 
tratados e convenções internacionais. Essa violação pode acontecer tanto por decisão do Parlamento
quanto da Suprema Corte. Na América Latina são paradigmáticos os golpes de Estado produzidos 
pelo Parlamento desde 1859, quando no Peru o governo foi destituído. Mais recentemente, isso 
aconteceu em Honduras em 2009 e no Paraguai em 2012”.



No Brasil, disseram os jurados, “o golpe está assentado não só na decisão parlamentar, mas também
na legitimação que essa decisão política obteve no Poder Judiciário, que não enfrenta questões de 
fundo importantes, como a ocorrência ou não do crime de responsabilidade ou a violação de 
princípios constitucionais relacionados ao contraditório, à ampla defesa e à fundamentação das 
decisões”. O papel da mídia também não foi esquecido na sentença: “O golpe pode ser visto no 
reforço da agressiva desconstrução efetuada pelos meios de comunicação de massa da própria 
pessoa da presidenta, demonstrando – por vezes de modo disfarçado, por vezes notório – um 
preconceito machista”.

Segundo os jurados, “o golpe em curso no Brasil também incorpora outras motivações, como o mal-
estar das elites frente ao acesso das camadas mais pobres da população aos recursos da sociedade de
consumo e também frente à ampliação dos gastos com programas sociais de integração necessários 
ao cumprimento de finalidades expressas na Constituição brasileira em seu Artigo 3, como a 
redução da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais”.

Rede Brasil Atual

Em festival, trabalhadores rurais contam histórias de resistência e amor pela 
terra

A ligação de Robson dos Santos Almeida, 31 anos, com a terra é longa. Desde os seis anos de idade,
o militante se embreava pelos mangues de Sergipe para pegar caranguejos que teimavam em se 
esconder na lama. Mesmo sem abandonar os velhos ensinamentos, foi na agricultura, trabalho que 
se dedica há seis anos, que encontrou uma nova vida. “Consegui minha terra lutando com o 
movimento. Foi uma coisa muito especial que nós conseguimos. É na terra que crio meus filhos, 
meus animais, é onde tiro meu sustento”, conta.

O jovem agricutor é membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) há dez 
anos e vive no assentamento “17 de abril”. Ele viajou duas noites e um dia até chegar, nesta quarta-
feira (20), a Belo Horizonte (MG), onde participa do Festival Nacional de Artes e Cultura da 
Reforma Agrária, organizado pelo MST.

Das terras sergipanas, ele chegou à capital mineira com muitos de sesu produtos: mamão, coco, 
feijão de corda, cará, abóbora, laranja, tangerina e até caranguejo para expor e comercializar durante
os cinco dias de festival. “A feira é importante porque podemos apresentar nossos produtos, as 
coisas que a gente planta e colhe o ano todo”, destaca o agricultor.

Além de Almeida, cerca de 1.500 sem-terra participam do festival em Belo Horizonte. Júlia Farias, 
agricultora de 52 anos do Rio de Janeiro está entre eles. São 11 anos de militância no MST, nove 
deles vivendo no assentamento Roseli Nunes, no município de Piraí, no Sul Fluminense. 

Júlia produz ervas medicinais e produtos fitoterápicos obtidos através da combinação de ervas. “A 
reforma agrária é muito mais do que arroz e milho. Esse é um trabalho muito importante de resgate 
de uma cultura. Os fitoterápicos são uma ligação com nossos ancestrais”, lembra.

A agricultora comemora a chance de mostrar seus produtos para tantas pessoas que participam da 
feira. “É um privilégio divulgar a reforma agrária, a nossa cultura, que é tão diferente em cada 
lugar, como no Sul e no Nordeste. Somos uma família espalhada por todo o Brasil”, disse.

Apesar de ser a referência para os tratamentos medicinais no assentamento, Júlia destaca que ainda 
existe uma barreira para que os medicamentos fitoterápicos se consolidem no país. “As ervas 
demoram para fazer efeito e as pessoas querem remédios de ação imediata. O fitoterápico tem um 
caminho mais demorado, mas tem um efeito muito melhor”, afirma.

“Nossa luta não é só contra os medicamentos, mas contra os grandes laboratórios farmacêuticos. 
Geralmente os médicos receitam automaticamente esses medicamentos de laboratórios e nós 
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lutamos para provar que nossos produtos também podem concorrer com esse mercado”, conclui 
Júlia.

Arte e luta no campo

A militante do setor de cultura do MST, Guel Oliveira, explica que estes cinco dias são importantes 
para mostrar que, além de arte, o movimento quer propor uma nova maneira de se viver. “O Festival
é mais que uma ação de luta, de ocupação. É importante ocupar a terra, mas também mostrar um 
novo modelo de vida, como a produção de alimentos saudáveis, por exemplo. É mais uma trincheira
do Movimento, que aponta novos caminhos, para um novo projeto de sociedade”, diz a militante.

A arte também está intrinsicamente ligada à luta camponesa, diz ela. “A cultura tem o cheiro da 
vida, que nos transforma e leva a quem visita a feira o nosso projeto de transformação. É uma 
reflexão que se traduz na prática”, aponta.

O momento político do país também trouxe à tona um importante movimento de artistas, que se 
posicionaram politicamente em seus shows e declarações públicas. E isso se reflete, segundo Guel, 
na formação do que é hoje o festival. Artistas como Xangai, Chico César, Aline Calixto e Titante, 
estão confirmados na programação. “A presença destes artistas aqui no Festival é uma possibilidade
de organização desse posicionamento político”, diz. “Existe uma conjuntura de golpe no país e isso 
deixou em evidência essas ideias que convergem com nossa posição política”, pontua. 

Guel revela ainda que o festival “espera deixar claro que o Movimento atua em diversas frentes, da 
ocupação de espaços, como a Praça da Estação [uma das sedes do evento] que é um local de luta, 
com integração entre os movimentos LGBT, negro e a juventude, como o Levante, por exemplo”.
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29 jul, 2016  Crisis en el Mercosur: Uruguay deja la presidencia del bloque y no hay acuerdo sobre 
traspaso a Venezuela

29 jul, 2016  Brasil: Lula denunciará ante la ONU al juez que lo investiga por “abuso de poder”

ANÁLISIS / DOCUMENTOS

29 jul, 2016  Alegatos finales de la presidenta brasileña Dilma Rousseff presentado ante la 
Comisión Procesal del Senado que lleva adelante el juicio político en su contra. El documento, de 
más de 500 páginas, recopila todos los testimonios y las pericias reunidos a lo largo del proceso   

http://www.nodal.am/2016/07/alegatos-finales-de-la-presidenta-brasilena-dilma-rousseff-presentado-ante-la-comision-procesal-del-senado-que-lleva-adelante-el-juicio-en-su-contra-el-documento-de-mas-de-500-paginas-recopila-toda/
http://www.nodal.am/2016/07/alegatos-finales-de-la-presidenta-brasilena-dilma-rousseff-presentado-ante-la-comision-procesal-del-senado-que-lleva-adelante-el-juicio-en-su-contra-el-documento-de-mas-de-500-paginas-recopila-toda/
http://www.nodal.am/2016/07/alegatos-finales-de-la-presidenta-brasilena-dilma-rousseff-presentado-ante-la-comision-procesal-del-senado-que-lleva-adelante-el-juicio-en-su-contra-el-documento-de-mas-de-500-paginas-recopila-toda/
http://www.nodal.am/category/analisis/
http://www.nodal.am/2016/07/brasil-lula-denunciara-ante-la-onu-al-juez-que-lo-investiga-por-abuso-de-poder/
http://www.nodal.am/2016/07/crisis-en-el-mercosur-uruguay-entrega-nota-sobre-el-fin-de-su-mandato-y-hay-total-incertidumbre-sobre-la-presidencia-del-bloque/
http://www.nodal.am/2016/07/crisis-en-el-mercosur-uruguay-entrega-nota-sobre-el-fin-de-su-mandato-y-hay-total-incertidumbre-sobre-la-presidencia-del-bloque/
http://www.nodal.am/2016/07/crisis-en-el-mercosur-uruguay-entrega-nota-sobre-el-fin-de-su-mandato-y-hay-total-incertidumbre-sobre-la-presidencia-del-bloque/
http://www.nodal.am/2016/07/brasil-lula-denunciara-ante-la-onu-al-juez-que-lo-investiga-por-abuso-de-poder/
http://www.nodal.am/2016/07/alegatos-finales-de-la-presidenta-brasilena-dilma-rousseff-presentado-ante-la-comision-procesal-del-senado-que-lleva-adelante-el-juicio-en-su-contra-el-documento-de-mas-de-500-paginas-recopila-toda/


 

 

Alegatos finales de la presidenta brasileña Dilma Rousseff presentado ante la 
Comisión Procesal del Senado que lleva adelante el juicio político en su contra. 
El documento, de más de 500 páginas, recopila todos los testimonios y las 
pericias reunidos a lo largo del proceso 

29 jul, 2016 

A ÍNTEGRA DA DEFESA DE DILMA CONTRA O GOLPE

A defesa da presidente eleita Dilma Rousseff entregou na Comissão Processante do Impeachment 
no Senado, os documentos com as alegações finais do processo. A peça, com cerca de 500 páginas, 
foi entregue pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, um dos advogados da defesa de 
Dilma.

“É uma peça que sintetiza todas as provas que foram reunidas ao longo desse período: testemunhas, 
perícias, prova documental. Tudo aquilo está sintetizado, e é feita uma análise das duas denúncias”, 
explicou Cardozo. Segundo o advogado, na peça da defesa também foram abordados vários fatos 
que surgiram ao longo desse processo. “Um deles, muito importante, foi a proposta de 
arquivamento que o Ministério Público Federal fez relativamente ao inquérito que tratava das 
pedaladas.”

Cardozo mostrou-se confiante na possibilidade de os senadores absolverem Dilma.

“Se for um julgamento justo, mesmo político, a absolvição é clara, não há prova nenhuma”, afirmou
o advogado.

Ele acrescentou que há a possibilidade de a presidente fazer sua própria defesa no julgamento final 
do processo de impeachment, que ocorrerá no Plenário do Senado, sob o comando do presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

“Eu só acho que o relator, o senador Anastasia, vai ter muita dificuldade em cumprir a ordem do 



partido dele, talvez ele cumpra. Mas vai ter muita dificuldade, porque é difícil dizer que exista 
alguma situação que permita a sustentação, com validade, desse impeachment”, disse.

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) informou que senadores que apoiam Dilma entregarão um 
voto em separado à Comissão de Impeachment, em contraponto ao voto que será apresentado pelo 
relator na Comissão do Impeachment, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

A senadora disse ainda que vai requerer que a comissão colha o depoimento do procurador da 
República Ivan Claudio Marx, que determinou o arquivamento da investigação criminal que 
apurava se o atraso nos repasses do governo ao BNDES, as chamadas “pedaladas fiscais”, 
configuraram crime. Gleisi Hoffmann afirmou que pedirá o depoimento do procurador antes da 
leitura do voto de Anastasia, que está agendado para a terça-feira (2).

As alegações finais da defesa de Dilma serão agora analisadas pelo relator do processo, senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), que deverá apresentar seu parecer sobre o processo até o dia 2 de 
agosto, quando o relatório será lido na comissão processante.
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