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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. ART. 19 DA LEI 1.079/1950.
CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. DENÚNCIA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESIDENTE DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
CRIAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PODER
JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO
DOS PODERES. JUÍZO POLÍTICO.
1. A possibilidade de neutralização da situação de lesão
a preceitos fundamentais por outras ações
constitucionais, tais como o mandado de segurança
e a ação popular, ou por vias ordinárias distintas
impede o conhecimento da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, em razão
do não atendimento do requisito da subsidiariedade.
Precedentes.
2. A interpretação conforme à Constituição não pode
ser utilizada para, a partir de texto legal unívoco,
criar norma jurídica nova, sob pena de violação do
princípio da separação dos Poderes.
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3. Não cabe ao Poder Judiciário fixar prazo para que o
Presidente da Câmara dos Deputados exerça o juízo
de admissibilidade das denúncias por crime de
responsabilidade contra o Presidente da República,
sob pena de violação do princípio da separação dos
Poderes. Precedentes.
— Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito,
pela improcedência do pedido.

Excelentíssimo Senhor Ministro Nunes Marques,

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental –
ADPF, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao
art. 19 da Lei 1.079, de 10.4.1950. Eis o dispositivo legal impugnado:
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.

Após defender sua legitimidade ativa e o cabimento desta arguição
de descumprimento de preceito fundamental, alega o requerente que foram
protocolados na Câmara dos Deputados 126 (cento e vinte e seis) pedidos de
impeachment do Presidente da República, entre eles pedidos formulados pelo
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PDT. Acontece que, “até o presente momento apenas 6 (seis) pedidos foram
arquivados ou desconsiderados”, sendo que “os outros 119 (cento e dezenove)
aguardam análise”.
O requerente cita o art. 51, I, da Constituição Federal, que prevê a
competência da Câmara dos Deputados para autorizar a instauração de
processo contra o Presidente da República. Transcreve o art. 19 da Lei
1.079/1950, cuja parte inicial preceitua que, uma vez recebida a denúncia,
“será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial
eleita” (norma reproduzida no art. 218, § 2º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados – RICD).
Argui o requerente que, não obstante o arcabouço legal, “a práxis
(in) constitucional tem evidenciado a incorporação de poderes absolutos ao Presidente
da Câmara dos Deputados, que controla a circulação das gavetas ondem repousam os
119 (cento e dezenove) pedidos de Impeachment sem apreciação”.
Diz não haver “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’”.
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Aponta o requerente violação dos arts. 1º, II (fundamento da
cidadania), e 5º, XXXIV, “a” (direito de petição), e LV (devido processo legal),
todos da Constituição Federal. Afirma 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”.
Argui a inconstitucionalidade desse “modus operandi”, “pois de nada
adianta garantir o direito de petição no aspecto formal, sem a necessária análise e
deliberação sobre o pedido veiculado”.
Argumenta que, “por se tratar do exercício de um juízo de
admissibilidade prévio, ao Presidente da Câmara dos Deputados cumpre apenas
proceder ao exame do cumprimento dos requisitos formais da petição inicial [do
pedido de impeachment do Presidente da República], sem, contudo, deliberar
sobre questões meritórias”.
Após admitir que a função do Presidente da Câmara dos
Deputados não é meramente cartorária, defende o requerente a existência de
um “dever de exarar posicionamento motivado”. Dever que há de ser cumprido
“em tempo razoável”. Daí fazer-se “necessário 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
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dever de impulsionar e fundamentar os pedidos de impeachment protocolados pelos
cidadãos brasileiros em face do Presidente da República”.
Determinou-se “o aparelhamento do processo para apreciação do mérito”.
O Presidente da República, em suas informações, disse que o
processo de impeachment é de natureza política e que a Constituição Federal
não estabeleceu prazo para a análise do requerimento pelo Presidente da
Câmara dos Deputados.
Alegou que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 378, “em nenhum
momento (…) fixou prazo acerca do seguimento ou arquivamento de denúncia em
crime de responsabilidade”. Arguiu que “a eventual imposição de processamento da
denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo Poder
Judiciário, violaria o princípio da separação dos poderes”.
No mesmo sentido foi a manifestação da Câmara dos Deputados.
Segundo aquela casa congressual, “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”.
Pontuou que “a mera deflagração do processo [de impeachment] 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
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relação a todos os outros temas de elevado interesse público”. Pelo que “a Presidência da
Câmara dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o Chefe do Poder Executivo,
deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos e político-institucionais envolvidos”.
Consequentemente, “o tempo dessa decisão não é objeto de norma legal ou
regimental pela própria natureza dela”.
Alegou ainda ser incabível ao Poder Judiciário imiscuir-se nos
conflitos de interpretação, aplicação e alcance das normas meramente
regimentais do Poder Legislativo.
O Senado Federal também prestou informações. Suscitou, em
caráter preliminar, o não conhecimento da ação, por descumprimento da
regra da subsidiariedade (Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º). Alegou que, no caso,
“existem outros meios processuais para seguir a discussão”.
Arguiu também que “não existem múltiplas ações judiciais” a tramitar
no Poder Judiciário, “pois a norma vem sendo interpretada e aplicada pacificamente
desde sua aprovação em 1950, a indicar que a questão já foi resolvida juridicamente”.
Pelo que inexistiria, igualmente, “divergência jurisprudencial apta a gerar
insegurança jurídica”.
Apontou o não cabimento da ADPF, uma vez que “a interpretação
razoável dada a normas infraconstitucionais não pode ser atacada via controle
concentrado de constitucionalidade”.
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No mérito, defendeu que “o texto constitucional não determinou como
se deve desenrolar o procedimento de impeachment, tendo o legislador constituinte
deixado a matéria a cargo dos Regimentos Internos das Casas Legislativas, ou seja, estáse diante de matéria exclusivamente interna corporis, insuscetível de controle judicial”.
Disse, ademais, que “a interpretação legislativa do conjunto normativo que vem
norteando as práticas parlamentares é constitucional, pois o momento em que será realizado
o juízo de admissibilidade dos pedidos de afastamento do Presidente da República está
inserido dentro do poder de agenda do presidente da Câmara dos Deputados”.
Aduziu que esta ação “pretende converter o STF em legislador positivo,
mais especificamente detentor do poder constituinte originário capaz de assinalar um
lapso temporal com status constitucional (quando própria Constituição silenciou
sobre o prazo), de modo a compelir o presidente da Câmara dos Deputados a uma
decisão sobre a admissibilidade dos pedidos de impeachment”.
O Advogado-Geral da União manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
Eis, em síntese, o relatório.
A ação não há de ser conhecida.
Em primeiro lugar, não foi cumprida a regra da subsidiariedade
prevista no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999, segundo a qual “não será admitida
7

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 09/12/2021 17:25. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 59bad0bf.b5edbd0b.8838a0ed.c47cb30c

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade”.
O requisito da subsidiariedade é de suma importância para que o
Supremo Tribunal Federal preserve sua função precípua de corte
constitucional. Perante uma hipótese de cabimento da ADPF bastante
abrangente (“evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público”), conhecer da arguição quando houvesse “outro meio eficaz de
sanar a lesividade” transformaria o Supremo Tribunal Federal em instância
única para numerosas demandas.
Por isso que, havendo meios processuais idôneos para sanar a
alegada situação de lesividade a preceitos fundamentais, não há de ser
conhecida a ADPF, por não atendimento ao requisito da subsidiariedade.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental trata-se de
ação constitucional que completa o sistema de controle concentrado de
constitucionalidade, atribuindo ao Supremo Tribunal Federal competência
para examinar atos variados do poder público, atividade que, por vezes, recai
em interseção com outros meios processuais.
Tal cruzamento, propiciado pela largueza conceitual de sua
configuração, foi demarcado em precedentes que se formaram ao longo dos
anos, desde a edição da Lei 9.882/1999.
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Nas ações de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal é
especialmente habilitado a apreciar, deliberar e definir teses abstratas,
cotejando entendimentos de ordem jurídica objetiva. Não é particularmente
guarnecido, nessa espécie de ação, dos mecanismos de produção de provas
cogitados para outras vias processuais. A cognição exauriente, no seu aspecto
fático, encontra determinados limites no curso procedimental da ADPF.
Daí a razão de ser do princípio da subsidiariedade, que condiciona
a admissibilidade dessa espécie de ação de controle concentrado.
Há de ser vislumbrado o princípio da subsidiariedade como requisito
de procedibilidade da ADPF que visa a “repelir o uso descriterioso da medida,
impedindo que ela se dissocie de sua índole objetiva, para servir de atalho a pretensões
subjetivas interessadas apenas na obtenção da prestação jurisdicional da maneira
processualmente mais cômoda, o que banalizaria a via da jurisdição concentrada”
(ADPF 95, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe de 11.2.2014).
É exatamente o caso desta ação. O ato do Poder Público contra o
qual se insurge o requerente é, na verdade, uma suposta omissão do
Presidente da Câmara dos Deputados em decidir sobre pedidos de
impeachment do Presidente da República.
Contra esse ato omissivo é cabível, em tese, mandado de segurança,
inclusive com possibilidade de concessão de medida cautelar. Ação
9
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mandamental cujo processamento e julgamento é de competência originária
do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “d”).
Tanto é cabível, neste caso, a impetração do mandado de segurança
que algumas ações já foram propostas com o mesmo objetivo (MS 37.920AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8.11.2021; MS 38.034, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.7.2021). É certo que o pedido nelas contido foi indeferido,
mas isso porque o STF entendeu inexistente o direito subjetivo invocado.
Como se vê, esta arguição de descumprimento foi manejada para
obter-se uma manifestação do Supremo Tribunal Federal quando possível a
neutralização da situação que se reputa lesiva aos preceitos fundamentais por
outras vias processuais igualmente eficazes.
A propósito, veja-se a ementa do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL
NÃO ATENDIDO. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA
SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º, DA LEI 9.882/1999.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º,
da Lei 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso
a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais
instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a
insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que
10
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eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à
jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível
de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de
outro instrumento processual.
2. Inadmissível a tutela, pela via da ADPF, de situações jurídicas
individuais, a revelar a incompatibilidade da dedução de pretensão de
natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da
constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido e não provido.
(ADPF 76-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27.10.2021) –
grifos nossos.

Nesse cenário, é de reconhecer-se o desatendimento da regra da
subsidiariedade inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.
Caso superada essa preliminar, o não conhecimento da ADPF
decorre da circunstância de que o dispositivo legal impugnado não dá ensejo
à interpretação conforme a Constituição pretendida pelo requerente.
A interpretação conforme à Constituição só tem lugar quando o
dispositivo legal é polissêmico, ou seja, quando o texto comporta mais de
uma interpretação. Nesse cenário, aplica-se a técnica decisória para afastar
interpretação que se mostre em desconformidade com o texto constitucional.
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, ainda que pela via do
controle concentrado de constitucionalidade, criar ou alterar o conteúdo de
lei a fim de estabelecer norma não desejada pelo legislador, sob pena de
violação do princípio da divisão funcional do Poder (CF, art. 2º).
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É o que afirmam os trechos das ementas dos seguintes julgados:
― Ao Supremo Tribunal Federal, em controle normativo abstrato,
somente assiste o poder de atuar como legislador negativo. Não lhe
compete, em consequência, praticar atos que importem em inovação
de caráter legislativo (…).
(ADI 779-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 11.3.1994)
O STF COMO LEGISLADOR NEGATIVO: A ação direta não pode
ser utilizada com objetivo de transformar o Supremo Tribunal
Federal, indevidamente, em legislador positivo, eis que o poder de
inovar o sistema normativo, em caráter inaugural, constitui função
típica da instituição parlamentar. Não se revela lícito pretender, em
sede de controle normativo abstrato, que o Supremo Tribunal
Federal, a partir de supressão seletiva de fragmentos do discurso
normativo inscrito no ato estatal impugnado, proceda à virtual
criação de outra regra legal, substancialmente divorciada do
conteúdo material que lhe deu o próprio legislador.
(ADI 1.063-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 27.4.2001)

Ainda que se permita ao Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a
constitucionalidade da norma, extrair interpretação conforme a Constituição
“com finalidade de fazer incidir conteúdo normativo constitucional dotado de carga
cogente cuja produção de efeitos independa de produção legislativa” (ADI 4.430/DF,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.9.2013), não pode tal decisão interpretativa
com eficácia aditiva criar norma jurídica diversa daquela instituída por quem
detém a prerrogativa de inovar positivamente o ordenamento jurídico.
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É o que se vê no caso em análise. O requerente pleiteia que se dê ao
art. 19 da Lei 1.079/1950 interpretação conforme a Constituição, a fim de que
o Presidente da Câmara dos Deputados tenha que decidir pelo recebimento
ou não dos pedidos de impeachment contra o Presidente da República em um
“prazo razoável”. Acontece que nem a Constituição Federal nem o próprio
art. 19 da Lei 1.079/1950 fazem referência a qualquer prazo.
O que se pretende, portanto, não é uma interpretação conforme a
Constituição, mas que o Supremo Tribunal Federal atue como legislador
positivo, fixando um prazo que não está nem na lei nem na Constituição.
Caso se adentre no mérito, o pedido há de ser julgado improcedente.
A Constituição Federal, em seus arts. 85 e 86, tratou dos crimes de
responsabilidade do Presidente da República. Elencou, em rol não taxativo,
os valores constitucionais a se protegerem. Fixou a competência do Senado
Federal para o julgamento, bem como a da Câmara dos Deputados para
admitir a acusação, por dois terços dos votos de seus membros.
No mais, conferiu à “lei especial” a tarefa de definir os crimes e
estabelecer “as normas de processo e julgamento” (CF, art. 85, parágrafo único).
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Enquanto não editada referida lei, permanece em vigor a Lei 1.079/1950,
parcialmente recepcionada pela Constituição de 1988.1
No art. 19, a Lei 1.079/1950 dispõe que, uma vez recebida a
denúncia por crime de responsabilidade contra o Presidente da República,
será ela “lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial
eleita (...) para opinar sobre a mesma”.
Como se vê, a lei não estipula nenhum prazo para que o Presidente
da Câmara dos Deputados exerça o juízo de admissibilidade e receba (ou
não) a denúncia. Tampouco a Constituição Federal o faz, uma vez que remete
à própria lei o estabelecimento das “normas de processo e julgamento”.
Esse silêncio da Constituição e da lei, ao invés de constituir omissão
a ser colmatada pelo Poder Judiciário, representa verdadeiro silêncio eloquente2
em deferência ao juízo político do Poder Legislativo.

1

2

Sobre a recepção da Lei 1.079/1950, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF
378, fez ampla análise do processo de impeachment, destacando quais normas foram
recepcionadas pela Constituição de 1988, bem como fixando sua interpretação.
Conforme fez constar este Procurador-Geral da República em parecer oferecido na
ADI 6.362/DF: “o silêncio eloquente não importa em lacuna, mas em decisão de não estender o
direito concedido a determinadas situações ou de não tratar determinado instituto jurídico de
outra forma”. Por se tratar de opção inequívoca, não há margem para que, em controle
concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal conclua pelo alcance
da norma onde o legislador quis excluir a sua incidência.
14

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 09/12/2021 17:25. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 59bad0bf.b5edbd0b.8838a0ed.c47cb30c

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

É importante consignar, de logo, que a decisão do Presidente da
Câmara dos Deputados pelo recebimento ou não da denúncia por crime de
responsabilidade contra o Presidente da República não se reveste de caráter
meramente cartorário ou burocrático. Essa é a jurisprudência do STF. Veja-se:
CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT: PRESIDENTE DA
REPÚBLICA: DENÚNCIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS.
PRESIDENTE DA CÂMARA: COMPETÊNCIA.
I. - Impeachment do Presidente da República: apresentação da
denúncia à Câmara dos Deputados: competência do Presidente desta
para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, "que não
se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da
legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode
estender(...) à rejeição imediata da acusação patentemente
inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do
Plenário da Casa, mediante recurso (...)". MS 20.941-DF,
Sepúlveda Pertence, "DJ" de 31.08.92. II. - M.S. indeferido.
(MS 23.885, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20.9.2002)
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.
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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 30.672-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
18.10.2011)

Sendo assim, o recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara
dos Deputados é ato sujeito não só ao exame de critérios jurídicos e formais, mas
à avaliação política. Como pontuou a Câmara dos Deputados em suas
informações:
A mera deflagração do processo [de impeachment] 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. A Presidência da Câmara
dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o Chefe do
Poder Executivo, deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos
e político-institucionais envolvidos. O tempo dessa decisão não é objeto
de norma legal ou regimental pela própria natureza dela.
É exatamente em razão da discricionariedade política da decisão
parlamentar que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação do
16
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princípio da separação dos poderes, imiscuir-se nela, seja quanto aos
critérios de conveniência e oportunidade, seja quanto ao mérito. 3
Assim se manifestou a Ministra Cármen Lúcia, ao negar
seguimento ao Mandado de Injunção 7.362:
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 da Câmara dos Deputados demonstra caber à Casa Legislativa a
avaliação de petições que ali chegam. O Presidente daquela Casa
exerce juízo específico de plausibilidade da peça que ali chega e da
oportunidade e conveniência, em juízo qualificado como político por
este Supremo Tribunal, no julgamento acima mencionado. Compete
a ele analisar, nos termos da legislação vigente, os dados jurídicos e
políticos que propiciam, ou não, início de processamento válido do
pleito apresentado.
A imposição de prazo, pelo Poder Judiciário, para a realização
do ato pretendido (análise das denúncias apresentadas para apuração
de responsabilidade do Presidente da República), macularia o princípio
da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da
República. (MI 7.362, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
23.4.2021)

É certo que a legitimidade para oferecer denúncia por crime de
responsabilidade contra o Presidente da República é ampla, podendo
qualquer cidadão fazê-lo. Esse direito de petição, no entanto, não inclui o de
3

Há, no ponto, que se observar a advertência feita por José Cretella Júnior, de que “dentro
do nosso sistema de freios e contrapesos, a afirmação de que ‘os atos exclusivamente políticos
são imunes à apreciação jurisdicional’ precisa ser entendida em seu sentido exato que é: ‘os
atos exclusivamente políticos são imunes à apreciação jurisdicional apenas no que encerram de
político’ (CRETELLA JÚNIO, José. Controle jurisdicional do ato administrativo. 4 ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2001, p. 172).
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“exigir o processamento do início do processo de impeachment”. Assim destacou
a Ministra Cármen Lúcia no MS 38.034:
No caso dos autos, nem há o direito comprovado de alguém
de exigir o processamento do início do processo de impeachment
garantido a um cidadão que apresente o pleito à autoridade
legalmente indicada (o Presidente da Câmara dos Deputados, no caso
de pedido contra o Presidente da República, nos termos do art. 14. da
Lei n. 1079/50) nem o dever legal do Presidente da Casa Legislativa
de ter de dar processamento a requerimento assim apresentado em
prazo razoável ou em algum momento. O ato de resposta do
Presidente da Câmara dos Deputados não é vinculado (verificação
dos requisitos formais do requerimento) nem há de ser adotado
necessariamente, menos ainda em algum prazo, ainda que o
requerente convença-se de sua pertinência.

Em suma, diante da ausência de previsão legal e constitucional de
prazo para que o Presidente da Câmara dos Deputados aprecie os pedidos de
impeachment contra o Presidente da República, bem como em razão da natureza
política dessa decisão, não cabe ao Judiciário fixar “prazo razoável”, sob pena
de violação ao princípio da separação de poderes.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em mandado de segurança. Alegação de omissão do
Presidente da Câmara dos Deputados relativamente à ausência de
análise de pedido de impeachment formulado pelo agravante em
desfavor do Presidente da República. Não ocorrência. Não demonstração
do direito líquido e certo violado. Ausência de previsão legal ou
constitucional de prazo para o exame do requerimento. Juízo de
18
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discricionariedade do chefe da respectiva Casa Legislativa que
escapa ao controle judicial. Observância do princípio da
separação de poderes. Agravo regimental não provido.
(MS 37.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8.11.2021)
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 8.811-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.8.2020)
MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA O
VICE-PRESIDENTE 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
19
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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 34.099-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24.10.2018)

Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
Brasília, data da assinatura digital.
Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

[JMR]
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