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Omissão do Presidente da Câmara dos Deputados no “Impeachment”. 

Crime ou improbidade administrativa em andamento? 

 

 

 

 

Gilberto João Caregnato1 

 

 

1. Introdução. 

 

Não é de hoje que Presidentes da Mesa da Câmara dos Deputados, de forma 

acintosa a fim de satisfazer sentimentos pessoais, ou políticos ideológicos, protelam 

encaminhamento de processos que podem gerar impeachment contra o Presidente e/ou 

Vice da República. Complementarmente, fata a atuação de parlamentares, de agentes do 

Ministério Público e do Judiciário na análise da prerrogativa, se legal ou criminosa, 

tipificada, de o Presidente da Câmara retardar o encaminhamento da tramitação de 

acusações por crime de responsabilidade e/ou infrações penais comuns. 

Isto ocorre porque há na cultura de agentes do poder – e, hegemonicamente aceita 

por parte da sociedade – a ideia anacrônica do não controle dos atos políticos, sem, 

contudo, diferenciar se se trata de questão vinculada, ou interna corporis material ou 

formal sujeita ao dever institucional do cumprimento da legislação. Agindo dessa forma, 

cai por terra o controle da sociedade, a supremacia da Constituição e a soberania do povo. 

                                                           
1 CAREGANTO, Gilberto João. Ato omisso do Presidente da Câmara dos Deputados no Impeachment. Um 

crime em andamento? Jan/2021. 29 folhas. Trabalho de estudo de caso. Autor: Bacharel em direito, 

graduado pela Faculdade Estácio de Sá / Vitória – ES (2009). Advogado, OAB/ES nº 16.281. Especialista 
em Direito Eleitoral pela PUC-MG (2020). Aluno especial em Antropologia e Sociologia pela UFES 
(2015/2016). Conselheiro Titular da OAB/ES (2019/2021). Membro da Comissão de Prerrogativas da 
OAB/ES (2019/2021). 
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Essa ideia genérica de que não é possível o controle judicial de atos parlamentares 

sobre questões políticas ou dos chamados interna corporis, senão, internamente pelos 

próprios parlamentares, quando não especificada a questão política e os interna corporis 

é uma concepção contrária ao Estado de direito, à supremacia da Constituição e, reflexa, 

ao bem-estar social, que prega a participação ampla da sociedade no controle dos atos de 

todos os agentes públicos e políticos. 

Este estudo tem por objeto a conduta omissiva do Presidente da Câmara dos 

Deputados – não se diga “da Mesa” – em retardar, ou deixar de dar andamento ao trâmite 

das proposições de pedidos de impeachment – especificamente, contra o Presidente e Vice 

da República – nomeando, ouvido o Colégio de Líderes, a Comissão Especial eleita para 

análise nos crimes de responsabilidade e/ou encaminhando do expediente à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, nas infrações penais comuns, ou ainda, em conexão 

dos dois tipos de infrações na mesma proposição, a fim de autorização da acusação pelos 

Deputados para julgamento pelo Senado Federal, ou Supremo Tribunal Federal, conforme 

conclusão da deliberação e votação de Câmara dos Deputados.  

Especificamente será analisado o período compreendido na governança de 

2019/2022, observando-se que na abertura dos trabalhos da sessão legislativa do terceiro 

ano da legislatura houve a troca do Presidente da Mesa da Câmara em decorrência de 

eleição interna por força da parte final do § 4º do art. 57 da Constituição brasileira2 que 

veda a recondução para o mesmo cargo da Mesa. 

O contexto em que se insere este estudo gira em torno da ideia das questões 

políticas, um dos tipos das interna corporis materiais, não sindicáveis pelo Poder 

Judiciário, visto a separação do poder estatal e relação de independência entre eles, bem 

como o estudo abordará às chamadas interna corporis formais, para então resolver a 

questão objeto deste estudo.  

Destarte, a sistematização jurídica tem como ápice a ideia de povo soberano que 

elege – portanto, delega poderes – a representantes eleitos diretamente e, abaixo, a 

                                                           
2 CAREGNATO, Gilberto João. Sobre o tema da reeleição, ver artigo: INTERNA CORPORIS Reeleição 
Recondução da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nesse artigo analisou-se o julgado 
do STF referente à ADI nº ADI 6.524 (realizado em 04/12/2020) em que o PTB questiona a reeleição do 
presidente da Mesa da Câmara dos Deputados no terceiro ano da legislatura. Artigo publicado no site da 
OAB/ES: http://www.oabes.org.br/arquivos/Est._caso_-_INTERNA_CORPORIS.pdf e no site do JUSBRASIL: 
https://gilberto123.jusbrasil.com.br/artigos/1154257351/interna-corporis .  

http://www.oabes.org.br/arquivos/Est._caso_-_INTERNA_CORPORIS.pdf
https://gilberto123.jusbrasil.com.br/artigos/1154257351/interna-corporis
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supremacia da Constituição da República Federativa do Brasil e normas 

infraconstitucionais que vinculam o agente público, político ou não. 

Nesse sentido a Constituição brasileira, no preâmbulo e no art. 1º, caput e § único, 

instituiu um Estado Republicano (do comum) e Federal afirmando que o poder emana do 

povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Isso quer dizer que: a) a República 

pressupõe participação de todos os concidadãos e a Federação uma união de vários 

Estados particulares formando uma só Estado nação; b) o poder emanado do povo que 

exerce por meio de representantes eleitos, trata-se da democracia representativa, inscrito 

no preâmbulo da Constituição, na expressão: “Nós, representantes do povo brasileiro, 

(...)” e afirmando, no art. 14 da CRFB, que o povo exerce a soberania por meio do voto 

direto, secreto e universal. 

Disto se conclui que a divisão do poder estatal é uma permissão do povo, 

positivada na Constituição, para que seus representantes, isoladamente, não usurpem do 

poder a eles atribuído. Na divisão Legislativo, Executivo e Judiciário um não se 

sobreponha a outro. Mas, deveras que nessa divisão a Constituição reservou ao Poder 

Judiciário, como intérprete da “Lei Maior”, a última palavra para afirmar o que o povo já 

positivou na Constituição e normas infraconstitucionais. 

Na governança estatal, a figura do Presidente da República aparece proeminente 

por ter maior dinamismo político para acordos com outros agentes do poder, também, é 

o mais suscetível de cometer crimes em decorrência do cargo. Nesse sentido, a 

Constituição estabeleceu regras para proteger a supremacia dela própria, a soberania do 

Estado, a nação e o povo contra possíveis crimes de responsabilidade inerentes ao cargo 

e contra as infrações penais comuns do agente político integrante dos Poderes do Estado. 

Assim, tem-se a Constituição brasileira e as normas infraconstitucionais, que no 

regimento interno da Câmara dos Deputados se apresenta com inserida no ordenamento 

jurídico brasileiro. Por força do art. 51, III, da Constituição o regimento interno da 

Câmara tem natureza de ato normativo interna corporis formal. Desse regimento se extrai 

o modus operandi da Casa legislativa e separa o legal do ilegal referente aos atos dos 

agentes nela inseridos, sem desconsiderar a observação de toda a legislação do país, para 

caracterizar ato de improbidade administrativa e/ou criminal. 

O Presidente da Mesa deve supervisionar os trabalhos e a ordem da Casa 

Parlamentar em estrita observância ao Regimento interno, segundo estabelece o art. 16 
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do RICD. As atividades conclusivas da Câmara dos Deputados são os trabalhos nas 

sessões legislativas {preparatórias (primeiro ano e terceiro ano da legislatura), 

deliberativas (ordinárias e extraordinárias) e não deliberativas (de debates e solenes)} 

previstas no art. 65 do Regimento Interno. 

Havendo pedidos de impeachment contra o Presidente e/ou o Vice da República 

a Constituição brasileira, em seu art. 86, atribui competência para o julgamento perante o 

Senado Federal, quando se tratar de “crime de responsabilidade”, e pelo STF, quando se 

tratar de “infrações penais comuns”. Mas, em ambos os casos, a Câmara dos Deputados 

deve apurar em sindicância e, ao final autorizar ou não a acusação para haver o seu trâmite 

para o julgamento. 

 A Constituição estabeleceu critérios objetivos para acusação do Presidente da 

República que importe impedimento de mandato, por isso, não importa de onde venha a 

acusação ela tem que estar, de alguma forma, tipificada, respondendo assim, o infrator, 

por crime comum ou de responsabilidade, contudo, o § 4º do art. 86, estabelece que 

enquanto viger o seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 

exercício de suas funções3. 

Infraconstitucionalmente, no intuito de regular o processo legislativo contra o 

Presidente e Vice da República, o RICD nos arts. 217 e 218 foi sucinto, mas sob a ótica 

do sistema de processamento para deliberação da admissibilidade das acusações se tem 

amparo na Lei nº 1.079/50, para os crimes de responsabilidade e no CPP, para os casos 

de infrações penais comuns. 

Dado essa sistematização processual, chegando uma “acusação” (de crime de 

responsabilidade e/ou criminal comum) contra o Presidente e Vice da República, entra no 

sistema, por força do art. 100 do RICD, como proposição a ser deliberada pelo Plenário 

da Câmara dos Deputados4. Os debates, estudos e exame de provas, após recebido pela 

                                                           
3 Não é objetivo deste estudo lucubrar e delimitar o que seria essa “não responsabilização por atos 
estranhos ao exercício de suas funções, na vigência de seu mandato”, visto que as funções (rectius, 
atribuições) do cargo estão elencadas no art. 84 da Constituição brasileira e, ainda, pouco discutida pela 
doutrina e jurisprudência. Na Constituição brasileira, Art. 86, § 4º O Presidente da República, na vigência 
de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 
4 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Para efeito de exemplo de deliberação e votação na Câmara para 
autorização de processo e julgamento no Senado Federal, apresenta-se a: Ata da Sessão: 091.2.55.0; Data: 
17/04/2016; Turno: Vespertino; Tipo da Sessão: Deliberativa; Extraordinária: CD; Local: Plenário Principal 
– CD; Início: 14h; Término: 23h50min, em que foi autorizado o processo legislativo contra a Presidenta 
Dilma Vana Rousseff. Extraído do site: https://www2.camara.leg.br/atividade-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/impeachment-da-presidente-dilma/sessao-091-de-170416
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Comissão pertinente, emitido o parecer, vão para uma votação a fim de autorizar, por dois 

terços de seus membros, se instaura ou não o processo de julgamento contra o Presidente 

e Vice da República e os Ministros.  

Observa-se que o Constituinte da Constituição brasileira estabeleceu onde começa 

a apuração das infrações cometidas pelo Presidente e Vice da República, no caso de 

crimes de responsabilidade e, por conexão, os Ministros e onde termina o julgamento (art. 

51, I e art. 52, I, da CRFB), no Senado Federal, bem como a quem compete admitir a 

acusação (art. 86, da CRFB), tanto nos crimes de responsabilidade como nas infrações 

comuns, mas não tratou do ato de recebimento da acusação, deixando assim, à legislação 

infraconstitucional essa tarefa. 

Dado ao precário regramento da Constituição e da falta de precisa completude da 

legislação infraconstitucional sobre o tema, há que se harmonizar os procedimentos da 

acusação de forma supletiva (complementando uma norma existente), ou subsidiária 

(preenchendo uma lacuna normativa), ou, ainda, ponderando (no caso de colisão de 

normas) com a devida justificativa do objeto e os critérios da ponderação para que o 

resultado das razões da conclusão do ato despachado de autorização da acusação tenham 

validade jurídica. 

Destarte, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), art. 217, caput 

e art. 218, § 2º, e a Lei nº 1.079/50 (Lei dos crimes de responsabilidade), art. 19, caput, 

estabelecem a prerrogativa do Presidente da Mesa para recebimento da acusação, o qual, 

segundo art. 132 do RICD, deve apresenta-la e a ler perante o Plenário e, sem emitir juízo 

de valor do mérito, deve despachar à Comissão pertinente: a) no caso de infrações penais 

comuns, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania; b) no caso de crimes de 

responsabilidade, à Comissão Especial eleita para esse fim e, c) no caso da mesma peça 

acusatória apontar os dois tipos de crimes, deve-se entender pela distribuição à Comissão 

Especial Eleita que, por força do art. 140, caput, do RICD, requererá manifestação da 

CCJeC. 

Emoldurando o objeto desse estudo de caso: a omissão ou não de o Presidente da 

Câmara dos Deputados dar encaminhamento aos processos de acusação contra o 

                                                           
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/impeachment-da-presidente-
dilma/sessao-091-de-170416 . Acesso em: 13/02/2021. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/impeachment-da-presidente-dilma/sessao-091-de-170416
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/impeachment-da-presidente-dilma/sessao-091-de-170416
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Presidente da República deve-se lançar um olhar à legislação infraconstitucional sobre a 

matéria do impeachment. 

A Constituição assegurou a todos, no art. 5º, XXXIV, “a”, como Cláusula Pétrea, 

in verbis: “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder” e, ainda, ao tempo em que deu um tratamento especial aos 

processos que podem gerar impedimento ao exercício do cargo pelos Presidente e Vice 

da República, dividiu o procedimentos de acusação em crimes de responsabilidade e em 

infrações penais comuns e, o RICD e a Lei nº 1.079 regularam o recebimento da acusação. 

Um requerimento externo e mesmo interno nesse sentido deve ser endereçado 

ao Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados que tem o dever de recebe-lo, em 

determinado prazo, e no ato do recebimento averiguar alguns requisitos:  

a) Por força da Constituição, se se trata de crimes de responsabilidade, ou de 

infrações penais comuns cometidos pelo Chefe do Executivo da União, sem, 

contudo, exercer o juízo de valor em relação aos indícios (circunstância conhecida 

e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, se concluir pela 

existência de outra ou outras circunstâncias) do mérito; 

b) Nos crimes de responsabilidade verificar se a peça de acusação está assinada com 

firma reconhecida e se vem acompanhada de documentos que comprovem as 

alegações ou a declaração de impossibilidade de apresenta-los, com indicação, 

nesse caso, do local onde possam ser encontrados e, se o fato imputado depender 

de testemunhas, apontar os nomes em número mínimo de cinco, bem como se o 

denunciado não estiver deixado, definitivamente, o cargo, conforme art. 218, § 1º, 

do RICD c/c artigos 15 e 16 da Lei nº 1.079/50; 

c) Nos crimes, ou infrações penais comuns (aqueles que não se exige qualquer 

qualidade especial, seja do sujeito ativo ou passivo do crime) – o RICD não 

regulou adequadamente a questão –, visto que o art. 217, caput, do Regimento 

Interno aduz que a acusação deve chegar à Câmara vinda do STF e o fez assim, 

porque, em regra, nos crimes de ação penal pública, o titular da ação, quem a 

promove, deve ser o Ministério Público5; dessa forma o Presidente da Câmara 

deve verificar os requisitos formais da acusação, mas a análise do mérito fica a 

                                                           
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Obs.: conforme art. 129, I, da CRFB, o MP tem 
a competência privativa e não exclusiva, mas, que, por força do art. 5º, XXXIV, “a” c/c art. 86, ambos da 
Constituição a acusação pode ser recebida diretamente na Câmara dos Deputados. 
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cargo da Comissão pertinente e dos Deputados para autorização da acusação a ser 

levada ao STF a fim de que seja processado e julgado o Presidente e Vice da 

República e, em conexão, os Ministros se assim for necessário; 

d) Também verificar nas acusações – de crimes de responsabilidade e infrações 

penais comuns –, se estão devidamente formalizadas e em termos, caso contrário 

devolve-se ao Autor, conforme inciso I, do § 1º, do art. 137 do RICD, e; 

e) Por fim, antes do recebimento e da distribuição à CCJeC ou à Comissão Especial 

eleita, por força do art. 139, I, combinado com art. 142, ambos do RICD, o 

Presidente da Câmara deve verificar se existe proposição em trâmite que trate de 

matéria idêntica, análoga, ou conexa e, se afirmativo, distribuir por dependência, 

apensando-se, para tramitação conjunta de todas as acusações protocoladas na 

Câmara dos Deputados. 

Contextualizado a dinâmica do ato de verificação para o recebimento das 

acusações e da ideia do não juízo de valor do mérito das acusações pelo Presidente da 

Câmara, este deve observar que tem um prazo para dar encaminhamento ao expediente 

acusatório e, que, extrapolado esse prazo regimental e legal advém consequências 

pessoais, visto o dever de ofício em jogo, extrapola questões políticas e os chamados 

interna corporis, caindo na esfera da vinculação legal e responsabilização. 

A Constituição brasileira trata do processo legislativo do impeachment nos artigos 

51, I, 52, I, 80, 81, 84, 85 e 86, afirmando que a acusação deve ser admitida por dois 

terços da Câmara dos Deputados para ir a julgamento perante o Senado Federal ou o 

Supremo Tribunal Federal e que, o Presidente da República fica suspenso de suas funções 

por 180 dias quando recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF e/ou após instaurado 

o processo pelo Senado Federal. 

 Chegando na Câmara dos Deputados um questionamento que possa gerar 

impeachment, a questão interna corporis formal (o regimento interno, que não se 

confunde com a questão política do juízo de valor da autorização para julgamento de 

proposições), e a lei dos crimes de responsabilidade, impõem ao Presidente da Câmara a 

prática de atos de recebimento e nomeação da Comissão Especial eleita, ou 

encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania com prazos 

determinados. 
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Há prazos, que são de ofício, que se não cumpridos devem gerar consequências 

de ordem funcional administrativa, criminal e civil com as adequadas penalidades. 

Uma acusação contra o Presidente e/ou Vice da República e Ministros de Estado 

chega à Câmara dos Deputados em forma de petição6 e estas sendo de pessoas físicas ou 

jurídicas contra atos ou omissões de autoridade ou entidades públicas se consubstancia 

numa forma de participação da sociedade nos atos da Câmara. 

Estando formalmente apresentada a petição, nos crimes de responsabilidade, tanto 

o art. 218, § 2º, do RICD, e o art. 19 da Lei nº 1.079/50, tem o Presidente da Câmara o 

prazo de uma sessão do recebimento para leitura da acusação e despacho à Comissão 

Especial eleita, ou seja, lida e despachada no expediente da sessão seguinte ao do 

recebimento. 

E, nas infrações penais comuns, o art. 217 do RICD não tratou de especificar o 

prazo para o Presidente da Câmara praticar o ato, apenas que deve receber, notificar o 

acusado e despachar o expediente à CCeJeC, supondo que o ato seja automático, 

sequencial e imediato ao recebimento e ao juízo de admissibilidade da formalidade da 

petição, contudo, tendo em vista a falta do art. 217em estipular o prazo formou-se uma 

lacuna que há de ser preenchida de forma subsidiária com o art. 139 do RICD, que trata 

da distribuição à Comissão, por ato do Presidente, dentro de duas sessões depois de 

recebida. 

Cediço que na Administração Pública há os atos vinculados e discricionários e, no 

âmbito do processo legislativo os interna corporis e as questões políticas. Os atos interna 

corporis, este estudo partilha da ideia que são: a) formais, aqueles positivados no 

regimento interno e na legislação pertinente aplicável ao Órgão e de obrigação de seus 

membros; b) os interna corporis materiais, propriamente dito, que entre em jogo o poder 

discricionário, e; c) as questões políticas, àquelas consubstanciadas nas deliberações e 

votações do Plenário do Congresso Nacional. Não devem ser sindicáveis pelo Judiciário 

                                                           
6 BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Art. 253. As petições, 
reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros da Casa, serão recebidas e 
examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso, desde que: I – 
encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente identificadas em formulário próprio, ou 
por telefone, com a identificação do autor; II – o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos 
Deputados. (Artigo com redação dada pela Resolução nº 19, de 2001) 
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e mesmo não objetos de recursos internamente na Câmara dos Deputados as questões 

política e as interna corporis materiais, reclamáveis internamente por política interna. 

Complementarmente, essa ideia remete à prática pessoal do ato, ou seja, ao sujeito 

praticante que, como agente público, político ou não, mas agente público não está sob a 

excludente do inciso II, do art. 5º da CRFB que prescreve: “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, visto o princípio da legalidade 

que constitui o agir dos agentes públicos, que deveriam sacrificar interesses individuais 

em prol daqueles da sociedade. 

Nesse sentido, a Lei nº 8.429/92 (de Improbidade Administrativa), e também o 

Código Penal (Dec.Lei nº 2.848/40) e o Código de Ética e Decoro Parlamentar trataram 

de caracterizar a omissão, o retardo, ou a prática de ato de ofício que atente contra a 

Constituição, os princípios da administração pública, ou viole deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, como infração administrativa, civil 

e criminal, com penalidades do tipo da perda do cargo, da suspensão dos direitos políticos, 

multa, inelegibilidade, etc. 

Noutro sim, RICD no art. 231 assevera que o Deputado deve atentar às prescrições 

constitucionais e regimentais e às do Código de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP)7, 

que, não cumpridas sujeitam-no às medidas disciplinares e a conclusão do art. 1º, I, “b”, 

da LC nº 64/90, por força do art. 55, II, da CRFB. 

Nesse sentido, o CEDP no art. 3º, I, II e III, estabelece que o Deputado deve 

promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Atos que dizem respeito 

ao ofício do cargo e, entre eles, à análise das petições – proposições – externas que 

chegam à Câmara dizem respeito ao cumprimento das normas internas, entre elas, as de 

prazo. 

Dado a contextualização do objeto deste estudo de caso é de se objetivar resolver 

a controvérsia jurídica que se dá em razão do cumprimento, ou não dos prazos dos 

dispositivos regimentais e legais a serem cumpridos nos processos legislativos de 

impeachment do Presidente e/ou Vice da República, visto inseridos na questão interna 

                                                           
7 BRASIL. Câmara dos Deputados. Resolução nº 25 de 10 de outubro de 2001 - Institui o Código de Ética 

e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Disponível no site: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-
deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2012-2019%20A.pdf Acesso em: 
19 fev. 2021. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2012-2019%20A.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2012-2019%20A.pdf
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corporis formal, e por isso, obrigatórios, ou se tratar de questões políticas, não sindicáveis 

administrativamente por decoro parlamentar ou pelo Poder Judiciário.  

Nesse sentido chega-se à pergunta deste estudo: comete crime, improbidade 

administrativa e/ou infração por decoro parlamentar o Presidente da Câmara dos 

Deputados quando se omite em dar encaminhamento, nos prazos estipulados pelos art. 

218, § 2º, do RICD, e o art. 19 da Lei nº 1.079/50, para os crimes de responsabilidade, e, 

no prazo “automático e imediato” implicitamente contido no caput do art. 217 do RICD 

e textualmente como prazo de duas sessões depois de recebida a acusação, estabelecido 

no art. 139 do RICD? 

 

2. Nos Tribunais. Jurisprudência. 

 

A questão de entender se o cumprimento dos prazos de recebimento e despacho 

para encaminhamento do impeachment contra o Presidente e/ou Vice da República, por 

parte do Presidente da Câmara dos Deputados constitui infração criminal, administrativa 

(Ética por Decoro Parlamentar) ou cível,  gira em torno de verificar quanto ao 

entendimento de o ato ser uma questão de política (rectius, interna corporis material), ou 

do ordenamento jurídico dos interna corporis formal e dos atos vinculados. 

Essas questões acabam sendo objeto de discussão sobre o controle judicial dos 

atos das Casas do Congresso Nacional, ou melhor de seus agentes dirigentes, e, como tal, 

muitas vezes levados à discussão perante o Supremo Tribunal Federal. 

Alguns Ministros do STF têm vacilado no posicionamento do enfrentamento das 

questões do processo legislativo, seja por falta de entendimento do correto 

enquadramento dos objetos em discussão como sendo questão política ou jurídica, ou por 

uma falta de fé na aplicação dos conceitos jurídicos mais natural da supremacia da 

Constituição, por razões políticas ou ideológicas partidárias. Essa ideia descamba no 

apoiamento de determinada corrente político-ideológica, quando levados à discussão 

através de Mandado de Segurança, ou Ação Direta de (In)constitucionalidade e Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Nesse sentido cabe analisar alguns julgados da Suprema Corte.  
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No MS 20.257-2/DF8, 08 de outubro de 1980 se discutia uma proposição 

legislativa que versava sobre a prorrogação de mandato do Poder Executivo, por dois 

anos. O Ministro Soares Muñoz entendia pela impossibilidade jurídica do controle de ato 

do processo legislativo pelo Poder Judiciário, visto que este deveria e poderia ser exercido 

“a posteriori” da promulgação da lei, mediante representação de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, o Ministro Moreira Alves considerava possível o controle, visto tratar-se 

de um ato que ia de encontro ao que previa a Constituição e, pode-se expressar seu 

raciocínio no seguinte verbete, in verbis: 

 

(...) A inconstitucionalidade, neste caso, já existe antes de o 

projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda 

constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, 

frontalmente, a Constituição. 

 

Pode-se verificar que se estava diante de uma discussão de inconstitucionalidade 

do procedimento no processo legislativo e que os Ministros divergiram sobre a 

interferência do Judiciário no Legislativo. 

Noutro Mandado de Segurança, MS 20.471/DF se discutia a retirada, pelo autor 

de proposta (Presidência da República) da Ordem do Dia, numa Sessão Extraordinária, 

em que a Presidência da Câmara resolveu não realizar a Sessão por inteiro, não apenas 

excluir determinada proposição. Um Deputado que tinha uma proposta incluída na Ordem 

do Dia questionou a não realização da Sessão, mas mantida pelo Presidente da Casa, sob 

justificativa factual de a Sessão ser extraordinária e ter havido acordo de Lideranças 

Partidárias nesse sentido e porque a proposta do Deputado teria sido incluída na 

convocação daquela Sessão por ser correlata a do Chefe do Executivo, embora ambas 

chegaram na pauta, independentes e já prontas para votação. 

O MS chegou ao STF que entendeu que se tratava de questão interna corporis, 

envolvendo interpretação de norma regimental e, à luz da época, não passível de controle 

judicial, afirmando assim, que a responsabilidade do ato do Presidente do Congresso, in 

                                                           
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança (MS 20.257-2/DF. Rel. Min. Decio Miranda. 
Autoridade Coatora: Mesa do Congresso Nacional. Dec. Pub. D.J. 27/02/1981. Ementário nº 1.201-2. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85046 Acesso em: 
19/02/2021. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85046
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verbis: “(...) quedaria circunscrito no terreno da responsabilidade política que tem ele ante 

seus pares” 9. 

Observa-se do julgado que não foi considerado adentrar na discussão dos interna 

corporis formais (normas do regimento interno), confundindo assim, o ordenamento 

jurídico interno positivado como sendo questões políticas (rectius, interna corporis 

material), estas sim de natureza da deliberação funcional do Congresso Nacional, àquelas 

passíveis de apreciação pelo Judiciário, visto tratar-se de regramento inserto no 

ordenamento jurídico, especificamente, de obediência para os agentes do Congresso 

Nacional, não tendo então, discricionariedade no ato. 

Na década de 1990, a discussão do controle dos atos de parlamentares – estranhos 

ao ordenamento jurídico (regimento e constituição) – permanecia viva e em 08/05/96, na 

discussão do MS 22.503-3/DF10 continuava havendo divisão entre os Ministros da 

Suprema Corte, mas na doutrina, extracorte, prevalecia o aceite do controle judicial sobre 

questões regimentais do Parlamento, por tratar-se de norma inserida no ordenamento 

jurídico brasileiro, contudo, no STF, prevalecia a ideia de: se a questão da norma 

regimental subsumia na reprodução de norma da Constituição, assim, poderia haver o 

controle judicial, caso fosse norma não refletida na Constituição, não deveria haver o 

controle. 

Embora os Ministros do STF, em regra, aceitem o controle judicial dos atos de 

parlamentares através do Mandado de Segurança, porque elevado o julgamento à preceito 

constitucional (art. 102, I, “d”, da CRFB), no entanto, alguns Ministros ponderam a 

possibilidade apenas quando ao ato afrontar à Constituição e que afetem direitos públicos 

subjetivos dos membros do Congresso Nacional, por entenderem, quem pensa assim, que 

a controvérsia puramente regimental – de interpretação interna dos dirigentes das Casas 

do Congresso –, estaria circunscrita nos chamados interna corporis do Poder Legislativo, 

                                                           
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança (MS 20.471-1/DF. Rel. Min. Francisco Rezek. 
Autoridade Coatora: Mesa do Congresso Nacional. Dec. Pub. D.J. 22.02.1985. Ementário nº 1.367-1. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85165 Acesso em: 
19/02/2021. Acórdão fl. 10/11. 
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança (MS 22.503-3/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. 
Autoridade Coatora: Presidente da Câmara dos Deputados. Dec. Publ. D.J. 06/06/1997 – Ementário nº 
1.872-03. Disponível no sítio: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85766 Acesso em: 19/02/2021. 
Também consultar MS 31.816/DF, de 27/02/2013 em que o Plenário do STF discutiu a questão do interna 
corporis – interpretação de norma regimental – extraído do sítio: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3779575 acesso em 22/02/2021. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85165
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85766
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3779575
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imune ao controle judicial, como se observa no MS 33.558/DF, em que o Relator 

conceitua “interna corporis” a interpretação e a aplicação de normas regimentais. 

Foi, também, o que se observa no MS 31.951, em que a Primeira Turma da Corte 

negou o controle judicial da interpretação dada pelo Presidente da Mesa da Câmara dos 

Deputados sobre norma do regimento. Na ocasião, discutia-se ato que envolvia a forma 

de convocação de reunião de comissão e fora considerado, pela Turma, matéria interna 

corporis, sem mais especificar se formal ou material.  

Noutro julgado, MS 31.816/DF, de 2013, se discutia o trancamento da pauta, pelo 

fato de um veto do Presidente da República estar sendo deliberado na frente de outros que 

deveriam ter sido deliberados no interregno de treze anos, sem votação no Congresso. Por 

fim, dividindo os Ministros nos votos do STF, o ato da Mesa da Presidência do Congresso 

manteve-se na sua interpretação interna do Congresso. 

No julgamento da ADI 6.524 realizado em 04/12/202011, permaneceu a divisão 

entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto ao controle judicial de atos do 

Congresso. Discutia-se, naquele momento, a recondução (reeleição), no terceiro ano da 

legislatura, do Presidente das Casas Legislativas para o mesmo cargo. 

No julgado redigiu-se à decisão em dois pontos: 1) reeleição/recondução para o 

mesmo cargo, de forma subsequente, na mesma legislatura e 2) reeleição/recondução para 

o mesmo cargo na nova legislatura. Por maioria, o STF decidiu pela não reeleição ou 

recondução de Presidente da Mesa, especificamente, para o mesmo cargo, em eleição 

subsequente, na mesma legislatura, e, no segundo ponto ficou assentado, também por 

maioria, a possibilidade de reeleição/recondução para o mesmo cargo, que, 

aparentemente seria subsequente, mas quando de nova, ou passagem da mudança de 

legislatura para outra, configurando-se nova eleição, não reeleição. 

O debate em torno do controle judicial sobre a interpretação interna do Congresso 

a respeito do regimento, ou da questão política, ou interna corporis, ou vinculação ao 

positivado no regimento, ainda foi inconclusiva quando se pensa em unanimidade de 

raciocínio em torno da supremacia da Constituição. 

                                                           
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI – 6.524 – Distrito Federal 
- processo nº 0099424-28.2020.1.00.0000, julgado em 04/12/2020 e redação divergente de 18/12/2020). 
Rel. Gilmar Ferreira Mendes, relatório e voto, bem como voto demais Ministros e decisão. Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5972250 Acesso em: 14/12/2020.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5972250
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Noutro sim, no que pese a discussão da infração dos prazos de tramitação, 

descambarem na esfera penal, o Superior Tribunal de Justiça oportunizou discussão em 

torno de ato de ofício, com retardo do encaminhamento, por cinco meses, de recurso, 

quando o prazo era de quinze dias (artigos 52, 53 e 55, da Lei 5.604/94, Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas de Alagoas e Regimento Interno do TCE/AL, artigos 218 e 219), 

praticado à época, pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, 

imputando-lhe, entre outra, a tipificação do art. 319 do CP12. 

O crime de prevaricação, art. 319 do CP, consubstanciado na conduta omissiva, 

ou comissiva de ato de ofício, tem na esfera de penalidade cível seu correlato, art. 11, II, 

da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), que o STF já fixou tese de que 

as responsabilizações são puníveis, independentemente, em esferas de competência do 

cível e criminal13 devido a autonomia das instâncias, bem como na esfera administrativa 

a infração por decoro parlamentar (CEDPCD), art. 3º, I, II, VI e VIII e art. 4º, IV. 

Também, doutrinariamente e mesmo no STF, na tipificação da Lei de 

Improbidade Administrativa se discute se na imputação dos artigos 9, 10 e 11 da Lei nº 

8.429/92 precisaria estar presente o elemento volitivo dolo, visto que este é subjetivo 

necessário e individualizador à caracterização do tipo para configurar a intenção, ou a 

assunção do risco de produzir o resultado da prática ou retardo do ato de ofício.  

 

3. Parte da bibliografia a respeito. 

 

A Constituição brasileira, de 1988, elaborada na saída de um período ditatorial, 

nasceu, principalmente, sob a influência de duas correntes políticas: o socialismo do 

Estado de bem-estar social e o neoliberalismo de corrente utilitarista. Ambos com o 

capitalismo influenciando o Estado de bem-estar social que promovia a participação 

                                                           
12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ação Penal nº 830 – DF (2016/0041991-3). Rel.: MINISTRO 
HERMAN BENJAMIN, Rev.: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em: 06/02/2019. Pub. DJe 
02/04/2019. Pendente de recurso. Ementa e acórdão STJ extraído do sítio: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7721
6891&num_registro=201600419913&data=20190402&tipo=5&formato=PDF acesso em 23/02/2021.  
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 976.566 PARÁ – Plenário - Rel.: 
MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Extraído do sítio: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750963616 acesso em 
23/02/2021. 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=77216891&num_registro=201600419913&data=20190402&tipo=5&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=77216891&num_registro=201600419913&data=20190402&tipo=5&formato=PDF
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750963616


Página 15 de 29 
 

cidadã e políticas de saúde, educação, liberdade parcial e a organização da economia e, 

de outro lado, o Estado do neoliberalismo voltado para a liberdade dos interesses 

individuais do cidadão, à livre concorrência e à diminuição da atuação estatal, 

principalmente na economia. 

O Poder Legislativo e o Executivo, com seus representantes eleitos e a mídia de 

comunicação refletem e/ou formam a opinião pública empurrando o Judiciário para a 

subserviência ao politicamente dominante. Essa opinião não é isenta, mas da classe social 

dominante que, não raro anula ou modifica normas constitucionais, tentando anular assim, 

o princípio político do comum participativo. A função do Poder Judiciário deveria ser e, 

o tenta ser, a cristalização da Constituição e da sua supremacia, talvez por isso, seus 

membros não são representantes eleitos. 

Nas palavras de Emerson Garcia, a supremacia da Constituição, além de superior 

a qualquer ato legislativo, o é também, diante da articulação das forças políticas e sua 

aplicação, in verbis: “(...) justificável na medida em que, além de fundamentar as fontes 

formais de direito, possui uma aspiração de permanência, não sendo um simples 

mecanismo de articulação ocasional entre grupos políticos” 14. 

Deveras que a supremacia da Constituição está em constante ataque das correntes 

políticas do Estado-nação que tentam sua alteração para concretizar ideologias. Mas o 

poder que cria as constituições, em regra, vem do povo através de seus representantes, 

contudo, a depender do estilo de governança: republicano, monárquico e despótico o povo 

verá mais ou menos concretizado seu modelo social desejado. O certo é que as forças 

políticas e de mídia do momento tem muita influência nesse jogo. 

O Brasil adotou o modelo republicano e a constituição dividiu as principais 

funções do Estado em Legislativo, Executivo e Judiciário que têm, cada um, sua 

independência, por isso, surgiu a ideia da separação dos poderes, que protege a 

discricionariedade de cada um e limita a interferência de um sobre o outro, na ideia da 

vinculação à legislação, aplicando-se, assim, a teoria dos pesos e contrapesos.  

 A separação dos poderes que protege a discricionariedade (mérito da 

oportunidade e conveniência do ato) não é totalmente imune ao controle judicial, visto 

                                                           
14 GARCIA, Emerson. Conflito Entre Normas Constitucionais: esboço de uma teoria geral. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2008. Pg. 11. 
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que mesmo aqui, pode haver o controle dos atos interna corporis. Maria S. Z. Di Pietro 

assevera, in verbis: 

 

Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, 

ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou 

falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de 

invalidação pelo Poder Judiciário15. 

 

A separação dos poderes exige de todos um respeito à ética da competência de 

cada um deles, ou seja, agentes de um poder não devem invadir com discursos e/ou ações 

a competência do outro, contudo, essa ideia não pode superar o constitucionalismo na sua 

aplicação dos pesos e contrapesos, que caracterizam o Estado de Direito. 

Em tese de mestrado, Cristiane Branco Macedo (2007), orientada pelo Jurista 

Gilmar Ferreira Mendes, tratando da separação de poderes do Estado, assevera que a 

imunidade de atos do Parlamento ao controle judicial se constitui um anacronismo, hoje, 

visto que fora engendrado em contextos históricos contra o avanço do Poder Executivo 

ou Monárquico16 e, agora, na era dos Tribunais Constitucionais há um esgotamento 

semântico dessa construção, não comportando mais a existência de instância de poder 

ilimitado e concorrente à supremacia da Constituição. 

Assim, a questão do controle judicial de atos dos dirigentes (rectius, 

representantes eleitos, do povo) nas instituições dos Poderes do Estado tem controvérsia 

quando se esbarra nas questões políticas e dos chamados interna corporis, ora 

confundindo-os, ora não entendendo bem os conceitos. 

Embora se possa confundi-los: interna corporis e questões políticas, Hely Lopes 

Meireles assevera a respeito dos internas corporis17, in verbis: 

                                                           
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. Editora Jurídico Atlas. São Paulo, 2006. 
Pg. 711. 
16 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Faculdade de Direito. A Legitimidade e a Extensão do Controle 
Judicial Sobre o Processo Legislativo no Estado Democrático de Direito. Brasília/DF, 2007. 
Extraído do site: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a
%20extens%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y . Acesso 
em: 01/03/2021. Fl. 213/235, itens “1” e “2”. 
17 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 17ª ed. Malheiros Editores. Pg. 609. Ver MS 
nº 22.503/DF. Extraído do sítio: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85766 . Acesso em 02/03/2021. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a%20extens%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a%20extens%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85766
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Interna corporis são só aquelas questões ou assuntos que 

entendem direta e indiretamente com a economia interna da 

corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação 

ideológica da lei, que, por sua própria natureza, são reservados à 

exclusiva apreciação e deliberação de Plenário da Câmara. Tais 

são os atos de escolha da Mesa (eleições internas), os de 

verificação de poderes e incompatibilidades de seus membros 

(cassação de mandatos, concessão de licenças, etc.) e os de 

utilização de suas prerrogativas institucionais (modo de 

funcionamento da Câmara, elaboração de Regimento, 

constituição de Comissões, organização de serviços Auxiliares 

etc.) e a valoração das votações. 

Daí não se conclua que tais assuntos afastam, por si sós, a 

revisão judicial. Não é assim. O que a Justiça não pode é substituir 

a deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o 

que é da exclusiva competência discricionária do Plenário, da 

Mesa ou da Presidência. Mas pode confrontar sempre o ato 

praticado com as prescrições constitucionais, legais ou 

regimentais, que estabeleçam condições, forma ou rito para o seu 

cometimento. 

 

Observa-se que o conceito acima generalizou a formação ideológica da lei, 

questão política, com os interna corporis, contudo, pode-se ponderar e acrescentar que 

há os internas corporis formal e material. Os formais são os regimentos internos e 

estatutos de associações e partidos políticos; e, os materiais, aquelas partes em que a 

formalidade do regimento, ou estatuto atribui poder discricionário de os agentes da 

instituição optarem – por conveniência e oportunidade – sobre duas ou mais opções da 

escolha da tomada de decisão sobre questões interna. Já, as questões políticas são as 

discussões e deliberações que se destinam à votação. 

Na questão política, o foco principal deve ser perquirir qual a finalidade de sua 

existência se não a determinação do que a sociedade espera da justiça do comum, na 

comunidade, das coisas que influenciarão as relações sociais interna e externamente na 

relação com outros Estados soberanos. Então a política, que para Aristóteles se constitui 

na justiça da pólis, no decorrer dos séculos ela se apresenta naquilo que Nicolau 

Maquiavel definiu como o exercício do poder estatal. 

Se para Karl Marx e Friedrich Engels a política torna realidade a “luta de classes”, 

a sua aplicação, na contemporaneidade se dá no choque entre as ideologias do 

neoliberalismo e do republicanismo (do comum), que, bem captado por Cristiane Branco 
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Macedo (mestranda orientada pelo Jurista Gilmar Ferreira Mendes, 2007), quando cita 

Jürgen Habermas18 discorrendo sobre os modelos de democracia: liberal e republicano,  

in verbis: 

 

(...). Segundo ele, no modelo liberal, o processo de deliberação 

política se realiza exclusivamente como mecanismo que viabiliza 

a formação de compromissos ou arranjos de interesse privados 

concorrente a serem encaminhados ao governo, como expressão 

da vontade e de preferências dominantes e que, por essa via, visa 

à legitimação do exercício do poder político. Para tanto são 

pressupostos os direitos fundamentais liberais, de status negativo, 

como direito igual e geral de voto, e a representatividade dos 

órgãos legislativos. O bem comum é concebido como apolítico e 

equivalente à soma das preferências particulares. Em outro polo, 

no modelo republicano, os processos políticos são tomados por 

constitutivos da sociedade, como auto-entendimento ético-

político. A política refletiria a vida ética real, na qual estão em 

disputa questões de valor e não de preferências. Diferentemente 

do modelo liberal, os direitos políticos assumem conformação 

positiva a partir da valorização da comunidade e da participação 

política. O discurso ético-político pressupõe, então, um forte 

consenso de fundo, estabelecido culturalmente e compartilhado 

intersubjetivamente. 

 

Destarte, tomado na sua concepção dentro do Poder Legislativo, as questões 

políticas – diferenciando das interna corporis –, são as discricionárias deliberações 

valorativas das votações de proposições nas Casas Legislativa e Comum do Congresso 

Nacional, bem como as votações das Mesas Diretoras que, respeitado o rito do processo 

legislativo vão influenciar a sociedade como um todo. 

Observa-se que as questões interna corporis, políticas, regimentais, legais e 

estatutárias tem sua fonte de validade na Constituição do país e esta, na soberania popular 

como detentora do poder político-social. Então, se há divisão do poder soberano em três 

funções de poderes, cada um tem suas atribuições particulares e limitadas pela 

independência dos outros, mas cada um, na sua função exerce influência sobre os outros 

                                                           
18 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Faculdade de Direito. A Legitimidade e a Extensão do Controle Judicial 
Sobre o Processo Legislativo no Estado Democrático de Direito. Brasília/DF, 2007. Extraído do site: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a%20extens
%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y . Acesso em: 01/03/2021. Fl. 74 
e 75/235. Interpretando  HABERMAS, Jürgen. Três Modelos Normativos de Democracia, p. 289. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a%20extens%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/178422/A%20legitimidade%20e%20a%20extens%C3%A3o%20do%20controle%20judicial.pdf?sequence=7&isAllowed=y


Página 19 de 29 
 

(legislando, executando e jurisdicionando), logicamente, na conformidade da 

Constituição. 

Por outro lado, não se deve desconsiderar que na interpretação da norma interna 

há que se dirimir a controvérsia, primeiramente, no âmbito interno e dentro das próprias 

regras estabelecidas para essa discussão interpretativa. Embora em alguns casos há 

interpretações possíveis, na maioria deles, que se possa dizer possíveis, há pressupostos 

equivocados utilizados como premissas que levam a determinada conclusão. Portanto, o 

recorte interpretativo do ponto que se quer tomar como premissa não pode ser incoerente 

e contraditório com a tomada de decisão e a sua verificação de falso ou verdadeiro se 

impõe. 

 

4. Posicionamento crítico fundamentado. 

 

Partindo da ideia da soberania popular, da supremacia da Constituição, da 

separação dos poderes, que, independentes, mas influenciáveis um do outro e a integração 

dos regimentos internos ao ordenamento jurídico do Estado caminha-se nesse estudo para 

um posicionamento crítico em relação a atos internos interpretativos que desrespeitem 

prazos de encaminhamento do processamento de autorização do impeachment na Câmara 

dos Deputados, os quais, senão estão inseridos na Constituição, estão no regimento 

interno. 

A cúpula do Poder Judiciário, os Ministros do STF dividem-se na aceitação ou 

não no caso dos controles judiciais da interpretação do regimento, dada pela direção das 

Casas do Congresso Nacional e, não raro, encontram-se posicionamentos contraditórios 

do mesmo Ministro em situações análogas em julgamentos diversos e que parece não 

diferenciarem a competência da interpretação dos dirigentes da Casa Legislativa daquela 

reservada ao Plenário. 

Se a Supremacia da Constituição sai da esfera do “vamos fazer” e passa a ser 

encarada como retórica do Judiciário para legitimar tomadas de decisões que não refletem 

o espírito do povo e a própria Constituição, de nada adianta a afirmativa constitucional 

de que a lei não deve excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 
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e, tome-se aí “lei” no sentido de toda norma infraconstitucional, inclusive o regimento 

interno das Casas do Congresso Nacional. 

Proporcionalmente ao exercício do mandato de Presidente e Vice da República, 

quatro anos, a Constituição determinou os prazos de análise, processamento e julgamento 

do impeachment, deixando para a legislação infraconstitucional o regramento desses 

prazos. Noutro sim, quando o Constituinte estabeleceu a possibilidade de retirada do 

cargo, não o fez por questões políticas de desacreditamento da sociedade, mas por 

questões objetivas de violação às regras do ordenamento jurídico, especificamente em 

decorrência de infrações penais comuns, ou crimes de responsabilidade no exercício das 

funções (art. 86, caput e § 4º, da CRFB). 

O “impeachment”, como sendo um desacreditamento de parte da sociedade e, 

juridicamente, a impugnação ou julgamento político em si, são fatos estranhos à 

Constituição brasileira. O que se costumou chamar de impeachment, no Brasil, nada mais 

é do que uma manobra de natureza híbrida: jurídica e política de natureza vinculada, para 

retirar do cargo da Presidência e Vice da República o agente político que incorrer em 

crimes de responsabilidade e/ou infrações penais comuns. Decisão, a cargo – não do povo, 

pelo voto –, mas dos membros do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, 

conforme o caso. 

Se é jurídico e político de natureza vinculada o processo de “impeachment” – não 

só político –, não há que se falar em desacreditamento de parte da sociedade, visto que o 

eleito ascendeu ao cargo através do voto direto, universal e secreto.  

A supremacia da Constituição, a legislação infraconstitucional e o regimento 

interno como parte do ordenamento jurídico brasileiro são fatores a serem analisados para 

o impedimento de continuar exercendo o cargo. 

No caso dos prazos de tramitação dos procedimentos e a tipificação do ato/conduta 

há uma determinante objetiva da obrigatoriedade de encaminhamento dos processos de 

impeachment, os prazos. A discricionariedade da tomada de decisão para autorização do 

processo, na Câmara dos Deputados, está limitada na valorização das provas e dos juízos 

de valor dos Congressistas, não no (des)acreditamento da sociedade, ou dos Deputados 

na condução do governo. Destarte, se vinculado às provas, à capitulação da tipificação 

jurídica e valoração da reprovabilidade da conduta torna-se o impeachment um processo 

jurídico e político de fato ocorrido, tipificado e não, a ocorrer. 
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O que extrapola esses três elementos: provas, tipificação jurídica e a 

reprovabilidade da conduta são juízos de valor que, desvirtuados pode e deve ser objeto 

de revisão judicial, visto a Supremacia da Constituição que coloca o Poder Judiciário 

como a instância, última, da interpretação de violação a um direito, no caso, o direito de 

cumprir o Mandato político e o direito a um julgamento ajustado aos pressupostos do 

“impeachment”, à moda brasileira. O mandato de Presidente e Vice da República foi 

conquistado pelo voto da maioria votante da população. Os representantes do Povo, no 

Legislativo, embora construam a legislação, não podem desconsiderar àquela já 

positivada e vinculante que incide sobre os três elementos mencionados. 

 

4. a) Crimes de responsabilidade. 

 

 Nos crimes de responsabilidade, o RICD é claro ao estabelecer ao Presidente da 

Câmara dos Deputados a prerrogativa de receber e, implicitamente, examinar os 

pressupostos formais da acusação contra o Presidente e Vice da República e os Ministros 

de Estado, visto que a interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 218 vincula o Presidente da 

Câmara ao exercício de juízo de valor apenas sobre: a) se se trata de crime de 

responsabilidade definido na Lei nº 1.079/50 e; b) a verificação da existência dos 

requisitos formais para recebimento da acusação (art. 218, § 1º, do RICD e, também, 

constante do art. 16 da Lei nº 1.079/50). 

Ato sucessivo ao recebimento, o prazo para tramitação é a sessão seguinte ao 

recebimento, em que deve ser lida à acusação e despachada à Comissão Especial Eleita, 

com membros titulares e suplentes designados pelos Líderes partidários e que represente 

à proporção de todos os Partidos Políticos (§ 2º, do art. 218, do RICD e art. 19, da Lei nº 

1.079/50). Caso se dê o boicote na indicação dos representantes eleitos, pelos Partidos 

políticos, o Presidente da Câmara, independentemente deles, deve, de ofício, designar os 

nomes e nomeá-los na referida Comissão, conforme se depreende do art. 17, I, “m” e II, 

“a” c/c § 3º do art. 45, ambos do RICD, no prazo de três sessões legislativas. 

Ou seja, em no máximo quatro sessões legislativas deve estar nomeada a 

Comissão Especial eleita para, então, começar a análise da acusação, das provas, 

tipificação e providenciar as diligências necessárias e o contraditório para, ao final, antes 
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da deliberação do Plenário, emitir parecer sobre a acusação por crime de 

responsabilidade. 

 

4. b) As infrações penais comuns. 

 

No caso de infrações penais comuns cometidas pelo Presidente e Vice da 

República e Ministros de Estado, por se tratar de ação penal pública, conforme art. 129, 

I, da Constituição brasileira c/c art. 6º, V, da LC nº 75/93, o titular da ação é o Ministério 

Público. Talvez por esse motivo o art. 217 do RICD previu o recebimento de acusação 

pela Câmara dos Deputados, quando solicitada pelo Presidente do STF. Mas não previu 

o que fazer quando a acusação chega à Câmara diretamente do cidadão, em petição, 

contudo, por força do art. 5º, XXXIV, “a” (direito de petição), c/c art. 86, caput (admissão 

da acusação por dois terços da Câmara do Deputados), ambos da CRFB, há que se 

entender que a Câmara analise o petitório para emitir juízo de admissibilidade a fim de 

ser submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.  

No âmbito do recebimento pela Presidência da Câmara, o caput do art. 217 do 

RICD não fez menção ao prazo para despacho à Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC), limitando-se a dizer que após recebida a acusação, deve-se notificar 

o acusado e despachar o expediente à CCJC. O acusado, por sua vez, terá o prazo de dez 

sessões para, querendo, manifestar e, após esse prazo a Comissão tem mais cinco sessões 

para proferir parecer concluindo pelo (in)deferimento do pedido de autorização de 

instauração do processo criminal, para ir à votação no Plenário. 

Logicamente que ao receber a acusação, o Presidente da Câmara faz um filtro 

inicial, visto que toda e qualquer petição não deve ser apócrifa, deve indicar um objeto e 

a base dos fundamentos de fato e de direito em que se alega existir uma ofensa à norma 

jurídica, bem como, o Presidente examina se o assunto envolve competência da Câmara 

dos Deputados. Então, deve dar sequência à tramitação do expediente. 

Tendo em vista que o art. 217 do RICD não estabelece, ou fixou um prazo 

determinado para tramitação após o recebimento pelo Presidente, sugerindo, 

implicitamente, que deve ser de imediato, e, imediato é concomitante ao recebimento. Se 

não houver esse “imediato”, objetivamente para caracterizar o prazo cronológico, há que 
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se aplicar o rito procedimental da tramitação de proposições em geral, visto o art. 100 do 

regimento interno que define “proposição” como toda matéria sujeita à deliberação da 

Câmara. 

Nesse sentido, o prazo para tramitação do expediente do impeachment chegando 

à Mesa da Câmara dos Deputados, se não despachado imediatamente pelo seu Presidente, 

é o da art. 139, caput, do RICD, que estabelece que a distribuição de matéria às Comissões 

(a acusação de infração penal comum contra Presidente e Vice da República e Ministros 

de Estado é uma delas), será feita “dentro de duas sessões depois de recebida na Mesa”. 

Observa-se que o termo usado no dispositivo é “na” Mesa, não “pela” Mesa, significando 

que a “Mesa” fará o procedimento de numerar, datar e encaminhar ao Presidente para que 

este exerça o juízo de recebimento e despacho, que deve ser feito nesse interstício de duas 

sessões. 

 

4. c) Para petições contendo acusações de crimes de responsabilidade e 

infrações penais comuns. 

 

Para complementar o raciocínio dos prazos de encaminhamento da tramitação, 

para aqueles petitórios que têm no seu bojo acusações de “crimes de responsabilidade” e 

de “infrações penais comuns” ao mesmo tempo, tendo em vista a lacuna procedimental 

do RICD, a melhor aplicação do rito de recebimento e encaminhamento do petitório é 

aquele das acusações de crimes de responsabilidade (nomeação de Comissão Especial 

Eleita) e, encaminhamento à CCJC, para exame dos aspectos de constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade, regimentalidade e da técnica legislativa, visto a alínea “b”, do 

inciso II, do art. 139, e, o caput do art. 217, ambos do RICD exigir, nas acusações de 

infrações penais comuns o despacho do expediente à CCJC. 

Destarte, em no máximo quatro sessões legislativas do recebimento, pelo 

Presidente da Câmara, deve estar nomeada a Comissão Especial eleita para começar os 

trabalhos e emitir o parecer sobre as acusações a fim de pôr em deliberação e votação do 

Plenário da Câmara dos Deputados. 

Em resumo, os interstícios dos prazos de petitórios que chegam à Mesa da Câmara 

dos Deputados, o Presidente encaminhará à tramitação das acusações contra o Presidente 
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e Vice da República e Ministros de Estado da seguinte forma: a) nos crimes de 

responsabilidade, o prazo é de uma sessão se tiver disponíveis os nomes dos membros 

indicados pelos Líderes dos partidos e de quatro sessões se não indicados, momento em 

que, de ofício, o Presidente nomeia nomes para compor a Comissão Especial; b) nas 

infrações penais comuns, o prazo é de duas sessões, com despacho à CCJC e; c) nos casos 

do petitório vir imputando crimes de responsabilidade e infrações penais comuns, 

concomitantemente, o prazo é o do rito do item “a”, uma sessão, ou, se não indicado os 

nomes pelos Líderes dos Partidos Políticos, mais três sessões. 

Observa-se que ao analisar o objeto dos petitórios, antes de distribuir à Comissão 

pertinente, por força da matéria ser análoga ou conexa, o Presidente da Câmara deve fazer 

a distribuição por dependência, se já existente acusações que podem gerar impeachment 

e determinar o apensamento aquele procedimento para tramitação conjunta (art. 139, I, 

c/c art. 142, caput, do RICD). 

 

4. d) Consequências da omissão no encaminhamento do impeachment. 

 

Na separação entre as questões políticas, interna corporis e vinculação à 

disposição legal a supremacia da Constituição não deixa dúvidas que os Regimentos 

Internos das Casas Legislativas do Congresso Nacional fazem parte do ordenamento 

jurídico brasileiro e, nesse sentido, o princípio da legalidade obriga o Presidente da 

Câmara dos Deputados cumprir o rito dos prazos de encaminhamento das acusações 

contra Presidente e Vice da República e Ministros de Estado, porque a questão não é 

política, ou discricionária, mas juridicamente vinculada. 

A consequência de imprimir um tratamento político à parte ritual do 

“impeachment” é mitigar à soberania popular, à supremacia da Constituição e confundir 

o valor da deliberação do Plenário da Câmara – feito pelos representantes do povo – com 

o juízo de valor de um único parlamentar, o Presidente da Câmara, fazendo às vezes do 

todo da Câmara dos Deputados. A democracia representativa fica subordinada ao império 

de um único Parlamentar e o imaginário do cidadão passa a desacreditar no império da 

lei. 



Página 25 de 29 
 

Destarte, a conduta omissiva do encaminhamento do impeachment, no prazo 

estipulado no regimento interno, tem consequências jurídicas de três institutos: a) do 

decoro parlamentar; b) da lei de improbidade administrativa e; c) criminal. 

A Constituição brasileira, em seu art. 55, II, e § 1º, prescrevem que é caso de perda 

de mandato o Deputado ou Senador que forem declarados incompatíveis com o decoro 

parlamentar e, este, além disso, nos casos de abusos das prerrogativas ou a percepção de 

vantagens indevidas previsto no § 1º, são também, casos definidos no regimento interno. 

Sob a ótica do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara há definições de 

deveres, dos atos incompatíveis e daqueles atentatórios ao Decoro Parlamentar (Capítulo 

II do CEDPCD). A ética como sendo um conjunto de regras de conduta individual de um 

grupo e o decoro como comportamento respeitador das normas e convenções sociais tem 

no referido Código a definição dos deveres, dos atos incompatíveis e os atentatórios. 

No art. 3º, I e II, do CEDPCD, especificamente para este estudo, aparece como 

dever a defesa do interesse público, que, se resolve com a resposta aos petitórios da 

sociedade e aparece, também, no dever de cumprir a Constituição, as leis e as normas 

internas da Casa. No art. 4º, VI, do mesmo Código, aparece como incompatível com o 

decoro a prática irregular grave no desempenho do mandato, ou encargo que afetem a 

dignidade da representação popular, o que se consubstancia no cargo de Presidente da 

Câmara em não seguir a legalidade da prescrição regimental dos prazos. E, no art. 5º, X, 

do mesmo Código há prescrição dos atos atentatórios ao decoro, qual seja: deixar de 

observar, intencionalmente, os deveres fundamentais previstos no art. 3º deste Código. 

No art. 10 do Código de Ética e Decoro, observa-se que há elementos objetivos e 

subjetivos a serem valorados para a condenação por Decoro Parlamentar. Em decorrência 

da conduta omissiva do ato de não encaminhamento do impeachment, pode ser aplicado 

a sanção de censura, suspensão ou perda do mandato de Deputado. Para se graduar a 

sanção julga-se a natureza e a gravidade da infração, os danos que causam a Câmara e ao 

Congresso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator. 

Ainda, se a penalidade por Decoro Parlamentar for a perda do cargo, o Parlamentar 

incide na inelegibilidade para as eleições que se realizarem durante o período 

remanescente do mandato para o qual fora eleito e nos oito anos subsequentes ao término 

da legislatura, conforme art. 1º, I, “b”, da LC nº 64/90. 
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Complementarmente e como instâncias diferentes, mas não excludentes, a Lei nº 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) tem aplicação ao caso do objeto deste 

estudo, visto que considera ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão 

que atente contra os princípios da administração pública, notadamente a honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

Nesse sentido, especificamente para o estudo do presente objeto, conforme incisos 

I e II, do art. 11, o retardo, ou a deixa da prática de ato de ofício (ato que se deve praticar 

independente da vontade do particular), ainda, indevida, diverso daquele previsto na regra 

de competência do Presidente da Câmara dos Deputados, que é a ação de despachar, em 

determinado prazo, enseja ato de improbidade administrativa que “Atenta Contra os 

Princípios da Administração Pública”, visto que a análise das acusações, o despacho e 

encaminhamento às Comissões pertinente são atos de ofício, previsto na legislação e no 

RICD. 

Infere-se do dispositivo que há um elemento normativo subjetivo da conduta 

omissa, ou do retardo do despacho de verificação dos requisitos da admissibilidade da 

acusação para o encaminhamento do processo de impeachment, visto ser ato de ofício e 

a inércia do prazo, uma prática indevida. Logicamente que no descumprimento dos prazos 

da legislação, notadamente da Lei nº 1.079/50 e do RICD, está-se diante de um ato de 

ofício e de um ato, se omisso, indevido. 

Constatado que o ato do encaminhamento às Comissões é um ato de ofício e a 

omissão indevida, relativamente aos prazos prescritos na legislação cabe o processo de 

improbidade administrativa, as consequências das infrações do art. 11, I e II, da Lei nº 

8.429/92 são àquelas do art. 12, III, que, por força do § 4º, do art. 37, da Constituição 

brasileira, prevê a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, sem 

prejuízo da ação penal, se cabível. 

Na esfera criminal, a ação penal cabível se dá em decorrência da previsão do art. 

319 do Código Penal brasileiro (CPB), a prevaricação, cuja previsão diz respeito coibir a 

prática de servidor público que, em decorrência do cargo que exerça, se omite (deixando 

ou retardando) a prática do ato que deveria fazer, visto que, “de ofício” é um ato 

obrigatório e independentemente da provocação de outrem. 

O CPB prevê que essa omissão do ato de ofício deve ser indevida e que vise 

interesse ou sentimento pessoal. Logicamente que o interesse ou sentimento pessoal se 
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configura, não por presunção, mas objetivamente demonstrando-se que o Presidente da 

Câmara dos Deputados se beneficia ou se beneficiou, ou ainda, beneficiou terceiros de 

alguma forma, da não análise, ou do retardo do despacho, para além dos prazos 

estipulados na Lei e no RICD. A consequência penal é a de detenção de três meses a um 

ano e multa, bem como, após o trânsito em julgado, a perda ou suspensão dos direitos 

políticos, conforme art. 15, III, da CRFB. 

 

5. Conclusão. 

 

No Estado de direito, onde o conceito de supremacia da Constituição se impõe – 

culturalmente – é de se concluir que as questões políticas e as decisões individuais do 

Presidente da Câmara dos Deputados, não devem ser confundidas com as deliberações e 

votações do todo dos Deputados, bem como não se pode confundir as questões políticas, 

que são as convicções ideológicas para tomada de posicionamento nas proposições da 

Câmara a fim de votação, com as questões interna corporis, que são àquelas de 

discricionariedade do leque de atuação dos Congressistas dentro do que prevê os 

regimentos internos, bem como confundir com as questões vinculadas, diga-se, de atos 

de ofício que, pelo princípio Constitucional da legalidade deve pautar a conduta do 

Parlamentar. 
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