ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 867

Arguente: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Arguidos: Presidente da República e Congresso Nacional
Relator:

Ministro NUNES MARQUES
Constitucional. Artigo 19 da Lei federal no 1.079/1950, a
qual “define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo de julgamento”. Pretensão de
interpretação conforme à Constituição no intuito de afastar
suposta mora injustificada do Presidente da Câmara dos
Deputados, em face da ausência de decisão motivada
acerca do seguimento ou arquivamento de pedidos de
impeachment protocolados pelos cidadãos brasileiros em
face do Presidente da República. Alegada violação aos
artigos 1º, caput e inciso II; 5º, incisos XXXIV “a”; 37,
caput; 93, inciso IX, da Lei Maior. Preliminares.
Impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal
Federal como legislador positivo. Inobservância ao
requisito da subsidiariedade. Mérito. A imposição de
prazo, pelo Poder Judiciário, para que o Presidente da
Câmara dos Deputados delibere sobre o recebimento ou
não da denúncia por crime de responsabilidade
caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, contido no artigo 2º da Carta
Republicana, colocando em risco a equilibrada e
harmônica relação entre os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário. A pretensão veiculada na presente arguição
procura, em última análise, obter uma indevida
interferência do Poder Judiciário no bojo de atividade
político-parlamentar, imiscuindo-se, dessa forma, em
matéria interna corporis, que não se submete à revisão
judicial. Precedentes. Manifestação pelo não conhecimento
da demanda e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido
pelo Ministro Relator em 27 de setembro de 2021, manifestar-se quanto à presente
arguição de descumprimento de preceito fundamental.

I – DA ARGUIÇÃO
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de medida liminar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista –
PDT, com o objetivo de conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 19, primeira parte, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que “define
os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento”, a
fim de que seja afastada a suposta “mora injustificada e a ausência do dever de
impulsionar e fundamentar os pedidos de impeachment protocolados pelos
cidadãos brasileiros em face do Presidente da República” (fl. 20 da petição
inicial). Eis o teor da disposição legal impugnada:
Art. 19. 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.

De início, no intuito de contextualizar o tema, o partido arguente
relata ter protocolado, no dia 22 de abril de 2020, pedido de impeachment contra
o Presidente da República e destaca que, na atual Legislatura, a Câmara dos
Deputados já teria recebido 126 (cento e vinte e seis) denúncias por crime de
responsabilidade em desfavor da referida autoridade.
Transcreve o teor do artigo 19 da Lei nº 1.079/1950 e acrescenta que
o artigo 218, §2º, 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 participem, observada a
respectiva proporção, representantes de todos os Partidos”.
Nesse contexto, afirma que “Não há sequer uma decisão
devidamente fundamentada que seja destinada ao autor do respectivo pedido de
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impeachment” e que “a única informação que se consegue alcançar são as
palavras proferidas pelo Presidente da Câmara dos Deputados no contexto das
declarações que fornece à mídia” (fl. 04 da petição inicial).
Na sequência, após explicitar sua legitimidade ativa, com o propósito
de afirmar a admissibilidade da presente arguição, o requerente defende ser a via
eleita o instrumento cabível para impugnar a constitucionalidade de normas
exsurgidas em ordenamento jurídico pré-constitucional. Sustenta, ademais, a
observância do pressuposto da subsidiariedade, diante da alegada inexistência de
outro mecanismo hábil a evitar a lesão aos preceitos fundamentais invocados
como parâmetros de controle.
A agremiação arguente considera que a interpretação que vem sendo
dada ao dispositivo legal sob invectiva afrontaria os seguintes preceitos
constitucionais: “a cidadania (art. 1º, II, da CF/88) traduzido pelo direito
fundamental de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/88) e pelo devido processo
legal (art. 5º, LV, da CF/88) e o princípio republicano (art. 1º, caput, da CF/88),
traduzido pelo princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88) e pelo dever
de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF/88)”1 (fl. 09 da petição inicial).

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
II - a cidadania;”
1

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”
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Discorre sobre o conceito de cidadania, a qual, em acepção
contemporânea, contemplaria a participação dos cidadãos nos negócios políticos
do Estado. Salienta, outrossim, que “o direito de petição ventila uma das
concreções do preceito fundamental da cidadania, sob a óptica da cidadania
participativa” e que “o mencionado instrumento concretiza-se na prerrogativa
de peticionar as autoridades competentes para que realizem determinados atos
ou omissões” (fls. 12/13 da petição inicial).
Nessa linha, sustenta que, diante da natureza do impeachment, o
cidadão deve ter sua pretensão avaliada pelo destinatário da petição. Enfatiza que
ao Presidente da Câmara dos Deputados cumpriria apenas realizar um juízo de
admissibilidade prévio, procedendo ao exame do cumprimento dos requisitos
formais da petição inicial, sem, contudo, deliberar sobre questões meritórias.
Não obstante, argumenta que “a interpretação conferida ao art. 19
da Lei nº 1.079/1950 tem sido a de que o Presidente da Câmara dos Deputados
avalia os pedidos endereçados a ele quando quiser” (fl. 14 da petição inicial), o
que, em sua compreensão, caracterizaria afronta ao preceito fundamental da
cidadania, ao direito fundamental de petição e ao devido processo legal.
Em outra vertente, assevera a existência do dever do Presidente da
referida Casa Legislativa de “motivar as decisões que porventura venham a ser
tomadas, ainda que importe em arquivamento sumário do pedido de
impeachment, como forma de promover efetivo prestígio ao disposto no art. 93,

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação;”
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inciso IX, da CF/88” (fl. 15 da petição inicial), o que possibilitaria ao cidadão
interpor recurso ao Plenário da Câmara dos Deputados para que houvesse
deliberação sobre o tema.
Com esteio nesses argumentos, pede a concessão de medida cautelar,
para que 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” (fl. 19 da petição inicial).
No mérito, requer seja conferida “interpretação conforme a
Constituição do art. 19, primeira parte, da Lei nº 1.079/1950, 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
razoável, acerca do seguimento ou arquivamento de denúncia em crime de
responsabilidade, apresentada nos termos dos arts. 14 e seguintes da Lei nº
1.079/1950’” (fls. 19/20 da petição inicial).
O presente feito foi distribuído ao Ministro NUNES MARQUES, que
solicitou informações aos requeridos, bem como manifestação ao AdvogadoGeral da União e ao Procurador-Geral da República.
Em atendimento à solicitação, o Presidente da República sustentou a
improcedência dos pedidos deduzidos pelo requerente. Afirmou, em primeiro
lugar, que o processo de impeachment, por se caracterizar como um procedimento
de natureza eminentemente política, seria pautado pela discricionariedade do
Poder Legislativo, razão pela qual o Constituinte não teria imposto prazo
determinado para a Presidência da Câmara dos Deputados analisasse o
requerimento e deliberasse sobre o recebimento ou não da denúncia.
Nessa linha, registrou que esse Supremo Tribunal teria entendimento
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no sentido de que “a atuação do Poder Judiciário nos processos
de impeachment limita-se a resguardar as garantias constitucionais de forma e o
rito do processo, uma vez que seu trâmite tem, essencialmente, natureza
discricionária, sujeitando-se a critérios de oportunidade e conveniência” (fl. 04
das informações prestadas).
Realçou, ademais, que, ao apreciar a ADPF nº 378, referente ao rito
do julgamento de crime de responsabilidade da ex-presidente Dilma Rousseff,
“em nenhum momento o E. Supremo fixou prazo acerca do seguimento ou
arquivamento de denúncia em crime de responsabilidade, estabelecendo apenas,
caso haja autorização, o rito do processamento do impeachment.” (fl. 09 das
informações prestadas).
Asseverou, por fim, que eventual imposição, pelo Poder Judiciário,
de obrigação ao Presidente da Câmara para imediata análise e processamento de
denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República,
afrontaria o princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da
Constituição Federal. Pontuou, outrossim, ser vedada a intervenção do Poder
Judiciário na interpretação de normas meramente regimentais do Poder
Legislativo.
O Presidente da Câmara dos Deputados, igualmente destacou, nas
informações prestadas, a inexistência do direito à apreciação da denúncia por
crime de responsabilidade em prazo certo.
Argumentou que, embora qualquer cidadão tenha legitimidade 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
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elevado interesse público” (fl. 03 das informações prestadas). Diante disso,
destacou ser imprescindível a realização de um primeiro juízo de admissibilidade
pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
Assinalou o entendimento consolidado dessa Suprema Corte de que
o exame inicial da idoneidade da denúncia popular não se reduziria à mera
verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade dos denunciantes e
denunciados, e que a conclusão sobre a conveniência do prosseguimento do
processo de impeachment seria juízo eminentemente político.
Diante de tais pressupostos, concluiu que “uma ordem judicial não
poderia substituir-se à decisão legislativa em análise envolvendo o mérito das
denúncias por crime de responsabilidade” (fl. 04 das informações prestadas),
mormente porque o prazo para exame, pela Presidência da referida Casa
legislativa, da denúncia por crime de responsabilidade imputada ao Presidente da
República não seria previsto pela Constituição, tampouco por qualquer norma
legal ou regimental.
Ponderou que a inexistência de previsão normativa sobre tal prazo
seria justificada pelo fato de ser o impeachment uma solução extrema, razão pela
qual Presidência da Câmara dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o
Chefe do Poder Executivo, teria o dever de sopesar cuidadosamente os aspectos
jurídicos e político-institucionais envolvidos.
Enfatizou que, por expressar uma função política, “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” (fl. 05 das informações prestadas). No ponto, também
mencionou excerto do voto do Ministro relator da ADPF nº 378, ocasião em que,
ao definir o rito aplicável ao processo de impeachment, salientou ser incabível a
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equiparação entre o Presidente da Câmara dos Deputados e os magistrados.
Em arremate, concluiu que o exercício da competência regulada pelo
art. 218, § § 1º e 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, c/c os artigos
14, 16 e 19 da Lei n. 1.079/1950, não faria nascer obrigação constitucional à
apreciação de denúncia em prazo certo. Rememorou, por derradeiro, que
interpretação do escopo das normas regimentais seria matéria reservada às Casas
Legislativas, insuscetíveis de solução pela via judicial.
O Presidente do Congresso Nacional prestou informações cuja
ementa teve o seguinte teor:
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS NA APRECIAÇÃO DE
REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
IMPONDO PRAZO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS INSERIDA
NO PODER DE AGENDA. PELO NÃO-CONHECIMENTO E, NO
MÉRITO, PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. 1. Ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo objetivo. Pedido que não atende ao princípio da
subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). 2. Não cabe ADPF
contra interpretação legislativa que atribui sentido razoável às normas
infraconstitucionais. 3. Não há na CF/88 dispositivo impondo prazo
para o presidente da Câmara dos Deputados apreciar requerimento de
afastamento do presidente da República. Ausente previsão de prazo no
art. 19 da Lei nº 1.079/1950 ou no art. 218 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (RICD). Matéria interna corporis insuscetível
de controle judicial. Precedentes. Tema 1.120 da repercussão geral. 4.
Pedido semelhante – voltado para a fixação de um prazo para o
presidente da Câmara dos Deputados apreciar requerimento de
afastamento do Presidente da República – rejeitado no âmbito do MS
nº 38.084 e dos MIs nº 7.358 e nº 7.362. 5. O juízo sumário de
admissibilidade dos pedidos de impeachment é competência inerente ao
poder de agenda do Congresso Nacional para definir, de modo
absolutamente autônomo, quais são os assuntos que se revestem de
importância política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida
do País. Prerrogativa institucional nuclear à separação de poderes (art.
2º da CF). 6. Pelo não conhecimento e, no mérito, pelo julgamento
improcedente.
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Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.
II – PRELIMINARES
II.1 – Da impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal Federal como
legislador positivo
Ressalte-se,

inicialmente,

que

a

presente

arguição

de

descumprimento de preceito fundamental não merece conhecimento, uma vez que
o arguente almeja que esse Supremo Tribunal fixe interpretações e regramentos
que não decorrem diretamente do Texto Constitucional, em verdadeira atuação
como legislador positivo, para interferir no rito procedimental de impeachment.
Conforme narrado, no pedido elencado na inicial pretende-se que
seja conferida interpretação conforme a Constituição ao artigo 19 da Lei nº
1.079/1950, para que essa Suprema Corte determine 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 razoável, acerca do seguimento ou
arquivamento de denúncia em crime de responsabilidade, apresentada nos
termos dos arts. 14 e seguintes da Lei nº 1.079/1950”. (fls. 19 e 20 da petição
inicial).
Em outros termos, requer o partido arguente afastar suposta “mora
injustificada [atribuída ao Presidente da Câmara dos Deputados] e a ausência do
dever de impulsionar e fundamentar os pedidos de impeachment protocolados
pelos cidadãos brasileiros em face do Presidente da República” (fl. 17 da petição
inicial).
Ocorre que o eventual acolhimento do pleito formulado pelo
requerente equivaleria à criação de regras novas, com a inclusão, no artigo 19 da
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Lei nº 1.079/1950, de mecanismo, a ser acionado em período anterior ao
recebimento da denúncia, para compelir o Presidente da Câmara dos Deputados a
dar processamento à análise “em prazo razoável” dos requisitos de
admissibilidade dos pedidos de impeachment protocolados.
Com efeito, a norma contida no citado artigo 19 veicula regramento
relativo ao procedimento e ações a serem adotados pelo Presidente da Câmara
após o recebimento da denúncia. Veja-se:
Art. 19. 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. (grifou-se)

Portanto, resta claro que a disposição normativa a que se pretende
conferir interpretação conforme não objetivou estabelecer regramento acerca de
iter procedimental anterior ao recebimento da denúncia, resguardando, portanto,
a discricionariedade jurídico-política do Parlamento quanto à oportunidade ou
conveniência de tal apuração.
Nessa linha, nas informações prestadas pela Presidência da Câmara
dos Deputados, destacou-se que “o exercício da competência regulada pelo art.
218, § 1 1 e 21, 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” (peça eletrônica n. 19, fl. 06 das
informações prestadas).
Do mesmo modo, em recente decisão denegatória de seguimento ao
Mandado de Injunção nº 7.362 (DJE nº 76, divulgado em 22/04/2021) a Ministra
CÁRMEN LÚCIA pontuou que a “inexistência de fixação de prazo específico para
análise da denúncia na Lei n. 1.079/50 e no § 2º do art. 218 do Regimento Interno
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da Câmara dos Deputados demonstra caber à Casa Legislativa a avaliação de
petições que ali chegam”.
Como se observa, a agremiação arguente não se limita a provocar a
função de legislador negativo que cabe a esse Pretório Excelso exercer no controle
concentrado de constitucionalidade, objetivando, em verdade, a sua atuação como
legislador positivo, mediante a definição de regras não previstas pelo Poder
Constituinte. De fato, como se verifica pela leitura da petição inicial, inexiste
parâmetro de controle para o pedido apresentado pelo requerente.
Em outros termos, o requerente pretende extrair da Constituição da
República interpretação que lhe parece a mais apropriada, segundo a sua visão de
qual seria o rito procedimental de impeachment mais adequado, diante da
inexistência de regra legal que imponha prazo para o processamento, pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, das denúncias por crime de
responsabilidade.
O atendimento de postulação dessa natureza acarretaria a indevida
intervenção do Poder Judiciário no núcleo essencial de prerrogativas do
Parlamento, equivalendo à introdução, por via judicial, de novo preceito
constitucional, resultado que sequer seria viável, nesses termos, por ação de
inconstitucionalidade por omissão2.
Entretanto, essa Suprema Corte já decidiu pela impossibilidade
jurídica de pleitos dessa natureza, como se depreende dos seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS.
AUSÊNCIA DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE
2

A propósito, o artigo 103, §2º, da Lei Maior assim dispõe:
“§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será
dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão
administrativo, para fazê-lo em trinta dias.”
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CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO. PLEITO A PROVIMENTO DE
CARÁTER NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO
INADMISSÍVEL. 1. É requisito de regularidade formal da arguição de
descumprimento de preceito fundamental a indicação de ato concreto e
objetivo, omissivo ou comissivo, com a efetiva prova de violação ao
preceito fundamental supostamente violado (art. 3º da Lei 9.882/99). 2.
Não se admite a utilização da ADPF em face de atos estatais ainda não
aperfeiçoados (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de
19/12/2003). 3. A pretensão a que se estenda a aplicabilidade do
prazo previsto no art. 94, parágrafo único, da Constituição, a
hipóteses não tratadas nesse dispositivo implica providência de
caráter normativo, insuscetível de acolhimento na via da ADPF. 4.
Eventual mora na escolha e nomeação de magistrados para os Tribunais
da União, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser discutida pelos
interessados na via do mandado de segurança, com eficácia e
celeridade, o que afasta o cabimento da ADPF em face do requisito da
subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(ADPF nº 311 AgR, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/12/2016, Publicação em
07/02/2017; grifou-se)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE
BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS
GAY LUSSAC (13° GL). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATUAÇÃO
DO PODER LEGISLATIVO. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO,
SUBSTITUINDO-SE AO PODER LEGISLATIVO NA
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS NA APROVAÇÃO
DAS
NORMAS
DE
PROPAGANDA
DE
BEBIDAS
ALCOÓLICAS:
PRECEDENTES.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. DECISÃO COM EFEITOS VINCUANTES.
(ADO nº 22, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 22/04/2015, Publicação em
03/08/2015)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM
GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não
cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a
dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de
gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer
isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não
previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador
positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se
honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento)
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do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de
Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
(RE nº 984419 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão
Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 07/05/2018, Publicação em
17/05/2018; grifou-se);
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de
renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da
legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do
judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação.
Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente
poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da
legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual
ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do
recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário
atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos
não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em
exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fáticoprobatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não
provido.
(RE nº 852409 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Órgão Julgador:
Segunda Turma, Julgamento em 07/04/2015, Publicação em
30/04/2015; grifou-se);
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar. Argüição de
inconstitucionalidade da expressão “um terço” do inciso I e do inciso II
do § 2º, do § 3º e do § 4º do artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, ou quando não, do artigo 47, incisos I, III, V e VI, exceto suas
alíneas “a” e “b” de seu § 1º, em suas partes marcadas em negrito, bem
como dos incisos e parágrafos do artigo 19 da Instrução nº 35 CLASSE 12ª - DISTRITO FEDERAL, aprovada pela Resolução nº
20.106/98 do TSE que reproduziram os da citada Lei 9.504/97 atacados.
- Em se tratando de instrução do TSE que se limita a reproduzir
dispositivos da Lei 9.504/97 também impugnados, a argüição relativa a
essa instrução se situa apenas mediatamente no âmbito da
constitucionalidade, razão por que não se conhece da presente ação
nesse ponto. - Quanto ao primeiro pedido alternativo sobre a
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504/97 impugnados,
a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como foi
requerida, modificará o sistema da Lei pela alteração do seu
sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o
Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos
normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador
positivo. - No tocante ao segundo pedido alternativo, não se podendo,
nesta ação, examinar a constitucionalidade, ou não, do sistema de
distribuição de honorários com base no critério da proporcionalidade
para a propaganda eleitoral de todos os mandatos eletivos ou de apenas
alguns deles, há impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer
ângulo que seja ligado a esse critério, a inconstitucionalidade dos
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dispositivos atacados nesse pedido alternativo. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.
(ADI nº 1822, Relator: Ministro Moreira Alves, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/06/1998, Publicação em
10/12/1999; grifou-se).

Nesses termos, a presente arguição não deve ser conhecida.
II.II – Da inobservância ao requisito da subsidiariedade
O conhecimento da ação constitucional aviada também encontra
óbice no princípio da subsidiariedade, previsto pelo artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882,
de 03 de dezembro de 1999, in verbis:
Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator,
quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito
fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for
inepta.
§ 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a
lesividade. (Grifou-se).

Ao interpretar referido dispositivo de lei, essa Corte Suprema
concluiu que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é
cabível no caso de não existir outro meio processual apto a sanar, de forma efetiva,
suposta lesão a preceito fundamental. Veja-se:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a
petição inicial da arguição de descumprimento de preceito fundamental,
em razão do não preenchimento do requisito da subsidiariedade. 2. É
inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de
sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da
subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes.
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
(ADPF nº 157 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 23/08/2019, Publicação em
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09/09/2019; grifou-se);

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) - AÇÃO ESPECIAL DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A
SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE EMERGE DOS ATOS
IMPUGNADOS
INVIABILIDADE
DA
PRESENTE
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - O ajuizamento da ação constitucional de
argüição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo
princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a
significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer
outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real,
o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes:
ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP. A mera possibilidade de
utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si,
para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para
que esse postulado possa legitimamente incidir - impedindo, desse
modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito
fundamental - revela-se essencial que os instrumentos disponíveis
mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de
lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ
constitucional. - A norma inscrita no art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade - estabeleceu,
validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição,
pressuposto negativo de admissibilidade da argüição de
descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou,
legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole
constitucional, à observância de um inafastável requisito de
procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio
processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a
situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do
ato impugnado.
(ADPF nº 17 AgR, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 05/06/2002, Publicação em
14/02/2003; grifou-se).

A experiência jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal tem
demonstrado que o juízo de subsidiariedade funciona como crivo para evitar que
a arguição de descumprimento de preceito fundamental seja utilizada de forma
inadequada, em violação ao princípio do devido processo legal.
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Na medida em que o âmbito cognitivo da ADPF é polivalente, é
necessário evitar que o seu emprego seja explorado de forma artificiosa, de modo
a servir como atalho para supressão de instâncias, impedindo o exercício da ampla
defesa e o amadurecimento do debate judicial de temas complexos.
A fim de analisar, por essa vertente, o cabimento da presente
arguição, cumpre examinar se a eventual lesão a preceitos fundamentais
supostamente existente poderia posta à apreciação por outro meio igualmente
eficaz.
Impende registrar que no tópico introdutório da peça vestibular, ao
justificar os fatos que deram origem à presente arguição, o arguente aduz o
seguinte (fls. 02 e 04 da petição inicial):
No dia 22 (vinte e dois) de abril de 2020, o Partido Democrático
Trabalhista (PDT), através do presidente Carlos Roberto Lupi e do
vice-presidente Ciro Ferreira Gomes, protocolaram pedido de
Impeachment contra o Senhor Jair Messias Bolsonaro. Elencou-se
na petição inicial uma miríade de crimes de responsabilidade cometidos
pelo Senhor Presidente da República (...)
(...)
Recentemente, diante dos escândalos que emergiram através dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia,
ingressou-se com um “superpedido” de Impeachment, do qual o
PDT também foi signatário.
(...)
Não há sequer uma decisão devidamente fundamentada que seja
destinada ao autor do respectivo pedido de impeachment,
mormente para que se possa acionar o disposto no art. 218, §3º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que tem a seguinte
dicção: “Do despacho do Presidente que indeferir o recebimento da
denúncia, caberá recurso ao Plenário”.
No entanto, a única informação que se consegue alcançar são as
palavras proferidas pelo Presidente da Câmara dos Deputados no
contexto das declarações que fornece à mídia. Cite-se, por exemplo, que
ao ser indagado sobre os pedidos de Impeachment formulados, o Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou serem alguns “risíveis”
ou “inócuos”.
Quanto ao “superpedido” de Impeachment que foi protocolado no
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dia 30 (trinta) de junho de 2021, o Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados já afirmou que não irá analisa-lo agora, no que ainda
reverberou, em tons de ironia, que a “CPI da COVID-19” estaria a
realizar um trabalho “bem imparcial”. (grifou-se)

No particular, tem-se um claro exemplo de uso da arguição de
descumprimento de preceito fundamental de modo não subsidiário. Percebe-se, a
partir das razões indicadas na inicial, que o arguente pretende, por vias
transversas, a apreciação pelo Presidente da Câmara dos Deputados dos pedidos
de impeachment por ele protocolados ou dos quais fora signatário, utilizando-se
da ADPF para tal finalidade.
Além disso, o requerente não se desincumbiu da obrigação de
demonstrar a ausência de outro meio eficaz para sanar a lesividade, que
justificasse

o

acionamento

do

sistema

de

controle

concentrado

de

constitucionalidade. Cabe registrar também, a partir da leitura do tópico da
exordial denominado “Da Observância Do Postulado Da Subsidiariedade” (fl.
09/11 da petição inicial), que o arguente se limitou a tecer argumentação genérica
e abstrata, se abstendo de desenvolver qualquer fundamentação específica no
intuito de demonstrar a aplicação de tal postulado à situação discutida na presente
arguição.
De todo modo, a discussão sobre a possibilidade ou não de se impor
prazo à Presidência da Câmara dos Deputados para início da análise e
processamento de pedido de impeachment pode ser adequadamente exercida
através da via difusa, a qual oferta instrumentos processuais aptos a veicular a
alegada ofensa a preceitos fundamentais.
Pode-se apontar, nesse sentido, a impetração de mandado de
segurança objetivando o reconhecimento de suposto direito líquido e certo à
análise inicial de pedido de impedimento do Presidente da República pelo
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Presidente da Câmara, a exemplo do Mandado de Segurança nº 38.034, de
relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, indeferido monocraticamente em 19 de
julho de 2021, com agravo interno interposto e ainda não apreciado pelo órgão
colegiado.
Como visto, a ordem processual contempla outros meios judiciais
para discutir e/ou sanar a suposta omissão quanto à apreciação de pedidos de
impeachment apresentados à Câmara dos Deputados, o que afasta a pretensão de
acionamento da estreita via da arguição de descumprimento de preceito
fundamental.
Nos termos do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 141, o
exame acerca da existência de “outros meios processuais, capazes de fazer cessar
a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos (...) questionados” deve levar
em consideração, também, os instrumentos processuais de índole subjetiva. Vejase:
AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO
CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO.
SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção
do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência
disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse
processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que
não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de
sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado
de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação
popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão
recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito,
de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância
da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(ADPF nº 390 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES; Órgão
julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em 30/06/2017; Publicação em
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08/08/2017; grifou-se)

Por todo o exposto, constata-se o não atendimento ao requisito da
subsidiariedade, o que enseja o não conhecimento da presente arguição.
III – MÉRITO
Conforme narrado, o arguente sustenta, em síntese, a necessidade de
se “promover uma interpretação do art. 19 da Lei nº 1.079/1950 que guarde
consonância com os anseios da Constituição Federal de 1988, notadamente para
que se afaste a mora injustificada e a ausência do dever de impulsionar e
fundamentar os pedidos de impeachment protocolados pelos cidadãos brasileiros
em face do Presidente da República” (fl. 17 da petição inicial), o que traduziria
afronta aos preceitos fundamentais relativos à cidadania, ao direito fundamental
de petição, ao devido processo legal, ao princípio republicano, ao princípio da
publicidade e ao dever de motivação das decisões, inscritos nos artigos 1º, caput
e inciso II; 5º, incisos XXXIV “a”; 37, caput; 93, inciso IX, da Lei Maior.
No entanto, a argumentação apresentada pelo partido arguente é
insubsistente.
De início, impende registrar que a Lei nº 1.079/1950 prevê apenas a
possibilidade de qualquer cidadão formular denúncia contra o Presidente da
República perante a Câmara dos Deputados, não preceituando, porém, que o
Presidente da Câmara dos Deputados deva promover o processamento automático
ou com prazo certo dos pedidos de impeachment protocolados naquela casa
parlamentar. Por oportuno, cabe transcrever os seguintes artigos da referida norma
legal:
DA DENÚNCIA
Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da
República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade,
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perante a Câmara dos Deputados.
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não
tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma
reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los,
com a indicação do local onde possam ser encontrados, nos crimes
de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das
testemunhas, em número de cinco no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá de escrivão
um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados, ou do Senado,
conforme se achar o mesmo em uma ou outra casa do Congresso
Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão comparecer para
prestar o seu depoimento, e a Mesa da Câmara dos Deputados ou do
Senado por ordem de quem serão notificadas, tomará as providências
legais que se tornarem necessárias legais que se tornarem necessárias
para compelí-las a obediência.
CAPÍTULO II
DA ACUSAÇÃO
Art. 19. 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. (grifou-se)

O artigo 218, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICD), por sua vez, atribuiu ao Presidente da Casa a decisão sobre o recebimento
da denúncia, uma vez verificados os pressupostos ao seu prosseguimento. A
norma não fixa, contudo, qualquer prazo para essa medida. Veja-se:
Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos
Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República
ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade.
§ 1º A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida,
deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da
declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local
onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das
testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
§ 2º 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
participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos
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os Partidos. (grifou-se)

Com efeito, o juízo de admissibilidade realizado pelo Presidente da
Câmara dos Deputados acerca do processamento e/ou recebimento de denúncia
formulada por crime de responsabilidade em face do Presidente da República não
se trata de um ato meramente burocrático, mas sim de natureza política. A esse
respeito, releva citar o seguinte precedente dessa Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT. MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA
DO SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA. I – 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, acaso 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 1.079/1950, que define os crimes de
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. III – O
direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância
do regular processamento legal da denúncia. 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 nº 30672-AgR, Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento
em 15/09/2011, Publicação em 18/10/2011)

Cumpre lembrar que esse Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADPF nº 378, assentou que “apresentada denúncia contra o
Presidente da República por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos
Deputados autorizar a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A
Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos
narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao
Senado compete, privativamente, processar e julgar o Presidente (art. 52, I),
locução que abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do
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processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara (...)
(ADPF 378 MC, Relator: Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 17/12/2015,
Publicação em 08/03/2016).
Portanto, consoante bem delineado nas informações apresentadas
pela Presidência da República, a razão essencial pela qual o Constituinte e o
legislador ordinário não estipularam prazo determinado para que a Presidência da
Câmara dos Deputados analise e delibere sobre o recebimento ou não da denúncia
em que se alegue o cometimento de crime de responsabilidade, deriva do fato de
que o processo de impeachment se caracteriza como procedimento de natureza
eminentemente política.
Nessa esteira, o juízo realizado pelo Presidente da Câmara a respeito
do recebimento da denúncia, embora preliminar, não pode ser compreendido
como dissociado da relevância da preservação da estabilidade institucional. Não
se pode olvidar que a abertura de processos de apuração por crime de
responsabilidade de quaisquer autoridades tem o condão de ocasionar
consequências severas sob os prismas político, administrativo e econômico do
país, ainda que ao fim sejam rejeitadas ou inadmitidas as denúncias pelo Plenário.
Consequentemente, a decisão a respeito da conveniência de deliberar
sobre dada matéria, sobretudo tema de tal magnitude como o impeachment,
constitui prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo, que deve sopesar
cuidadosamente os aspectos jurídicos e político-institucionais envolvidos. Nessa
esteira, relevante citar excerto das informações prestadas pelo Presidente do
Congresso Nacional (peça eletrônica n. 20):
Desta forma, esse juízo prévio de admissibilidade exercido
monocraticamente pelo presidente da Câmara dos Deputados é político.
E, como as demais decisões políticas a cargo das Casas do Congresso
Nacional, insere-se no poder de agenda do Poder Legislativo,
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consistente em prerrogativa institucional (talvez a mais importante de
todas) para definir, usando as palavras do ministro Celso de Mello por
ocasião do julgamento do MS nº 27.931, sua “pauta temática”, ou seja,
no “poder de selecionar e de apreciar, de modo absolutamente
autônomo, quais são os assuntos que se revestem de importância
política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida do País”,
naturalmente priorizando determinados temas em detrimento de outros.

A atuação do Poder Judiciário nessa seara seria violadora do espaço
constitucional de conformação legislativa, conforme já decidido por essa Suprema
Corte, em processo no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado
Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT.
ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA
DEMORA
NO
PROCESSAMENTO.
QUEIXA-CRIME.
ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o
agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em
face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto
cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à
conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não
competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao
Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas
controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(Pet nº 8.811 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão
Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 16/06/2020, Publicação em
10/08/2020; grifou-se)

A imposição de prazo, pelo Poder Judiciário, para que o Presidente
da Câmara dos Deputados delibere sobre o recebimento ou não da denúncia por
crime de responsabilidade caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, contido no artigo 2º da Carta Republicana, colocando em
risco a equilibrada e harmônica relação entre os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.
Nesse sentido, oportuno transcrever excertos da recente decisão da
Ministra CÁRMEN LÚCIA, no bojo do MS nº 38.034 (DJE nº 146, divulgado em
21/07/2021):
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No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/50 e no art. 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao
Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de
plausibilidade da denúncia de impeachment, analisando os dados
jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de
processamento válido do pleito apresentado. Não se restringe ele a
verificar o preenchimento de formalidades (se a peça contém as firmas
reconhecidas dos denunciantes e se foram juntados documentos
comprobatórios), como sustentado pelos impetrantes.
(...)
Como antes realçado, o juízo de conveniência e de oportunidade do
início do processo de impeachment é reserva da autoridade
legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais.
Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de
impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição
apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de
responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros
legalmente listados), nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito
apresentado por decisão judicial, pela qual a autoridade judiciária
se substitua àquela autoridade legislativa.
No Mandado de Segurança n. 21.564, assentou também este
Supremo Tribunal o entendimento de ter o pronunciamento sobre
a admissibilidade da acusação natureza discricionária, no que se
refere aos critérios políticos de oportunidade e conveniência:
(...)
10. A imposição do imediato processamento da denúncia para
apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo
Poder Judiciário, macularia o princípio da separação dos poderes,
assegurado no art. 2º da Constituição da República.
E para atendimento deste princípio garantidor da eficiência do sistema
de freios e contrapesos é que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção
do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida
interferência de um Poder de Estado sobre o outro assegurando-se o
equilíbrio daquele sistema constitucionalmente estabelecido. (grifouse)

Percebe-se, pois, que a pretensão de imposição de prazo à Câmara
dos Deputados para análise do pedido de impeachment, sem previsão legal, além
de macular o princípio da separação de Poderes, impossibilita que o Presidente
daquela Casa Legislativa possa exercer plenamente suas competências
constitucionais e regimentais, haja vista que, como já dito, o exame sobre a
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conveniência do prosseguimento da denúncia por crime de responsabilidade é
juízo eminentemente político.
Vale registrar, que, ao fundamentar seu pedido, o requerente
sustentou que “Se porventura determinado pedido não satisfizer os requisitos
estampados no art. 16 da Lei nº 1.079/1950 27, deve o Presidente da Câmara dos
Deputados fugir da omissão e fundamentar a não aceitação devidamente, pois
(...) deverá, por accountability, dizer por que não cumpre o disposto no §2º, do
art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados” (fl. 16 da petição
inicial).
Também por esse ângulo é possível perceber que a pretensão
veiculada na presente arguição de descumprimento procura, em última análise,
obter uma indevida interferência do Poder Judiciário no bojo de atividade políticoparlamentar.
O requerimento postulado imiscui-se, dessa forma, em matéria
interna corporis, inserida na interpretação de normas regimentais e no poder de
agenda do presidente da Câmara dos Deputados, que não se submetem à revisão
judicial. Oportuno citar a seguinte decisão de lavra do Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, proferida no MS 35.090 (DJE nº 188, divulgado em 24/08/2017), em
que se discutia questão semelhante:
(...) o âmbito de análise deste mandado de segurança está circunscrito à
verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de
eventual ilegalidade atribuída ao Presidente da Câmara dos Deputados,
que, segundo o impetrante, se omite em praticar o ato consubstanciado
na leitura da denúncia no expediente daquela casa, em desrespeito ao
artigo 218, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; que,
ainda segundo os impetrantes, deve ser interpretado de maneira literal,
e não extensiva.
A discussão, portanto, é restrita à interpretação, aplicação e alcance do
art. 218, § 2º, do RICD, que diz:
(...)
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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 2º 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, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672
AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de
17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ
13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139,
26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de
2/10/1992)

Na mesma direção, confira-se o entendimento dessa Suprema Corte
presente em outros julgados (grifou-se):
Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Oferecimento de
denúncia por qualquer cidadão imputando crime de
responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 3. Impossibilidade
de interposição de recurso contra decisão que negou seguimento à
denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A
interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de
apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido.
(MS 26062 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 10/03/2008, Publicação em
04/04/2008)
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSUNTO
INTERNA
CORPORIS.
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SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Não é 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. 2. É pacífica a orientação
jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a
proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988,
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. 3. Recurso de agravo a que se nega
provimento. (MS nº 36662 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 25/10/2019,
Publicação em 07/11/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA O VICEPRESIDENTE DA REPÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE – RECUSA DE PROCESSAMENTO POR
INÉPCIA
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA:
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA
CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO – IMPUGNAÇÃO
MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA
ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO
DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO
DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E
DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO
VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE
TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE
ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS
CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS nº 34099 AgR,
Relator: Min. CELSO DE MELLO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 05/10/2018, 24/10/2018)
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTALAÇÃO
E COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. SUPOSTA
NECESSIDADE
DE
PLENO
FUNCIONAMENTO
DAS
COMISSÕES
PERMANENTES.
INTERPRETAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA.
ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE
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JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não
possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que
se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas
regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR,
Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356,
Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003. 2. A
inexistência de fundamento constitucional no ato emanado do
Poder Legislativo, cujo alicerce decorre unicamente da exegese do
Regimento Interno das Casas Legislativas, revela hipótese de ato
interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 3. In casu, a
despeito de o impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para
amparar seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na
interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no âmbito do
Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário.
4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS nº 35581 AgR,
Relator: Min. LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento
em 15/06/2018, Publicação em 22/06/2018)

Diante de todas as considerações expostas na presente manifestação,
levando-se em conta, sobretudo a consolidada jurisprudência desse Supremo
Tribunal Federal sobre o tema, conclui-se pela ausência de plausibilidade dos
argumentos da inicial.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pelo
não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do
pedido veiculado pelo arguente.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer no presente momento, cuja juntada aos autos ora se requer.
Brasília,

de outubro de 2021.
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