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A Sua Excelência o Senhor
Ministro NUNES MARQUES
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes
70175-900 - Brasília/DF
Referente: Oficio n. 2.105/2021. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 867. Informações da Câmara dos
Deputados.

Senhor Ministro,
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de
autoria do Partido Democrático Trabalhista - PDT, em que argumenta haver
violação dos preceitos constitucionais do direito de petição e do dever de
motivação na suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados de
decidir acerca dos pedidos de impeachment recebidos naquela Casa.
Destaca que a Câmara dos Deputados, nesta Legislatura, já recebeu ao
menos 126 (cento e vinte e seis) denúncias por crime de responsabilidade
contra o Presidente da República e que, de acordo com dados da "Publica",
somente 6 (seis) pedidos foram arquivados ou desconsiderados. Assim, os
outros 119 (cento e dezenove) ainda aguardam análise.
Sustenta que o art. 19 da Lei n° 1079/1950 estabelece que "recebida a
denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva
proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma".
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Em complemento, argumenta que o art. 218, § 2 1 , do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados determina que "recebida a denúncia pelo
Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo
anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão
Especial eleita, da qual paiticipem, observada a respectiva proporção,
representantes de todos os Partidos".
Outrossim, salienta que, diante do referido arcabouço normativo, "o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378, deixou assente que 'o
recebimento operado pelo Presidente da Câmara dos Deputados configura
juízo sumário da admissibilidade da denúncia para fins de deliberação
colegiada".
Por fim, sustenta que a práxis tem evidenciado a incorporação de
poderes absolutos ao Presidente da Câmara dos Deputados, que controla a
circulação das gavetas onde repousam os 119 (cento e dezenove) pedidos de
Impeachment sem apreciação. Nesse passo, tanto os cidadãos quanto a
população brasileira ficam reféns dessa vontade política.
Assim, requer, em sede cautelar, seja determinado, ao Presidente da
Câmara dos Deputados, que, em prazo razoável a ser assinalado, "se
manifeste expressamente acerca dos pedidos já apresentados de instauração
de processo por crime de responsabilidade em desfavor do Presidente da
República".
No mérito, requer seja conferida "interpretação conforme a Constituição
do art. 19, primeira parte, da Lei n° 1.07911950, fixando a tese de que 'À luz
dos preceitos do direito de petição e do dever de motivação, cumpre ao
Presidente da Câmara dos Deputados decidir motivadamente, em prazo
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razoável, acerca do seguimento ou arquivamento de denúncia em crime de
responsabilidade, apresentada nos termos dos arts. 14 e seguintes da Lei n°
1.07911950".
São esses, em síntese, os fatos de interesse. Passo a prestar as
informações que se seguem.
- DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA POR
CRIME DE RESPONSABILIDADE EM PRAZO CERTO
A ampla legitimidade para a apresentação de denúncia por crime de
responsabilidade contra o Presidente da República, conferida nos termos do
art. 218, § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 14 da
Lei n. 1.07911950, contrapõe-se à gravidade da instauração do respectivo
processo.
Ao passo que qualquer cidadão é parte legítima para formalizar
denúncia contra o Chefe do Poder Executivo Federal, a mera deflagração do
processo na Câmara dos Deputados, consideradas as potenciais
consequências para o país e para as instituições democráticas, já é suficiente
para produzir um efeito paralisante em relação a todos os outros temas de
elevado interesse público.
Desde a promulgação da Constituição de 1988, foram apresentadas
mais de 220 (duzentos e vinte) denúncias por crime de responsabilidade contra
diferentes Presidentes da República, o que torna imprescindível a realização de
um primeiro juízo de admissibilidade pelo Presidente da Câmara dos
Deputados. Como revela a sólida jurisprudência desse e. Supremo Tribunal
Federal, tal exame inicial da idoneidade da denúncia popular "não se reduz a
mera verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade dos
denunciantes e denunciados, mas se pode estender
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acusação patentemente inepta ou despida de justa causa (MS 20.941-DF MS
20.941-DF, Sepúlveda Pertence, 'DJ' de 31.08.92. II. - M.S. indeferido". (MS
23.885/DF, Rei. Mm. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 20.9.2002)
Na mesma linha e, em sentido ainda mais amplo, é a síntese do que
decidido pelo Plenário do Tribunal no Mandado de Segurança n. 30.672.
Naquela oportunidade, a Corte assentou entendimento segundo qual o exame
sobre a conveniência do prosseguimento do processo de impeachment é juízo
eminentemente político. Por essa razão, uma ordem judicial não poderia
substituir-se à decisão legislativa em análise envolvendo o mérito das
denúncias por crime de responsabilidade.
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
'IMPEACHMENT'. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO SENADO FEDERAL.
COMPETÊNCIA. 1 - Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta
Corte, a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do
Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de
'impeachment' não se restringe a uma admissão meramente burocrática,
cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, caso entendam
ser patentemente inepta ou despida de justa causa. II - Previsão que guarda
consonância com as disposições previstas tanto nos Regimentos Internos de
ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei 1.079/1 950, que define os crimes
de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. IV Questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não competem
ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise
eminentemente política que envolvem essas controvérsias. V - Agravo
regimental desprovido". (MS 30.672-AgRIDE, Rei. Mm. RICARDO
LEWANDOWSKI, Pleno, DJ 18.10.2011 -grifei)
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Nesse diapasão, a presente Arguição por Descumprimento de Preceito
Fundamental não deve prosperar. Não há que se falar em prazo determinado
em sede constitucional para que denúncia por crime de responsabilidade
imputada ao Presidente da República seja examinada pela Presidência da
Câmara dos Deputados.
É fato que o princípio republicano pressupõe a responsabilidade efetiva
de todos e o Presidente da República não é exceção. Entretanto, o

impeachment é uma solução extrema: o primeiro juiz das autoridades eleitas
em uma democracia deve ser sempre o voto popular. A Presidência da Câmara
dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o Chefe do Poder
Executivo, deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos e políticoinstitucionais envolvidos. O tempo dessa decisão não é objeto de norma legal
ou regimental pela própria natureza dela.
Vale ressaltar que a decisão da Presidência da Câmara dos Deputados
sobre denúncia por crime de responsabilidade imputada ao Presidente da
República em nada se assemelha aos atos administrativos. Expressa função
política, não administrativa. A esse propósito, rememora-se que a decisão
adotada por essa e. Corte na definição do rito aplicável ao processo de

impeachment tocou de forma indireta no tema, quando analisou as alegações
de impedimento do Presidente da Câmara dos Deputados para decidir sobre o
recebimento ou não da denúncia proposta em desfavor da Senhora Dilma
Rousseff, então Presidente da República.
Na ocasião, o Ministro Luís Roberto Barroso observou que era incabível
a equiparação entre o Presidente da Câmara dos Deputados e os magistrados,
"dos quais se deve exigir plena imparcialidade". Parlamentares, por sua, vez,
"devem exercer suas funções com base em suas convicções político-
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partidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos representados"
(Supremo Tribunal Federal, APDF 378/DF, Redator p/ o acórdão Mm. LUÍS
ROBERTO BARROSO, Pleno, DJ 1811212015).
Assim, parece não restar dúvida de que o exercício da competência
regulada pelo art. 218, § 1 1 e 2 1 , do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, c/c os arts. 14, 16 e 19 da Lei n. 1.079, de 1950, não faz nascer
obrigação constitucional à apreciação de denúncia em prazo certo. A
interpretação do escopo das normas regimentais, conforme consolidada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é matéria reservada às Casas
Legislativas, insuscetíveis de solução pela via judicial. Por oportuno, colho o
esclarecedor trecho da decisão do Mm. Alexandre de Moraes, negando
seguimento ao Mandado de Segurança n. 35.090:
Ocorre, conforme já afirmei anteriormente, não ser possível o controle

jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das
Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se
ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão
regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de
ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política
do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas,
2017. p. 763). Trata-se de posicionamento pacificado no Supremo Tribunal
Federal, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2 0 da
Constituição, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário , afasta a
possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de
interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS
33.558 AgR, Rei. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 211312016; MS
34578, ReI. Mm. RICARDO LEWANDOWISKI, DJ 1010412017; MS 26.062
AgR, Rei. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 41412008; MS 30.672
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AgR, Rei. Mm. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJ 17/10/2011; MS
26.074, Rei. Mm. JOAQUIM BARBOSA, DJ 131912006; MS 34.406, Rei. Mm.
EDSON FACHIN, DJ 261612017; MS 21.374, Rei. Min. MOREIRA ALVES,
Pleno, DJ 2/1 0/1 992). Grifei.
Ante todo o exposto, a Câmara dos Deputados pugna pela
improcedência da presente ação.
Atenciosamente,

ARTH LIRA
Pre.{dente
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