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PROCESSO E JULGAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

(Procedimento conforme o STF) 

Câmara dos Deputados: autoriza a instauração de processo contra o Presidente da República. 

(2/3 – 342 Deputados - devem aprovar - art. 51, inciso I da CF) 

Senado Federal: processa e julga o Presidente da República. (2/3 – 54 Senadores - devem 

condenar – art. 52, inciso I e 52, parágrafo único da CF) 

STF: É possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao 

processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e 

constitucionais pertinentes (decisão do STF na ADPF n.º 378) 

Da denúncia 

Qualquer cidadão pode denunciar o Presidente da República por crime de responsabilidade. A 

denúncia deve estar assinada pelo denunciante, com a firma reconhecida, e estar acompanhada 

de documentos que a comprovem. (art. 14 da Lei n.º 1.079/50 e art. 218, caput, do RICD); 

Condições para o Recebimento da Denúncia 

Fica condicionado ao cumprimento dos requisitos formais e materiais (art. 218, §1º, RICD): 

Requisitos formais: assinatura do autor da denúncia com firma reconhecida; apresentação de 

documentação comprobatória ou indicação do local onde essa pode ser obtida, caso não esteja 

acessível ao autor da denúncia; e a indicação do rol testemunhas, em número mínimo de cinco, 

caso necessário. 

Requisitos materiais: tipicidade das condutas imputadas e a existência de indícios mínimos de 

autoria. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, ao receber a denúncia, analisará os requisitos citados 

acima. Se concluir pelo não recebimento, caberá recurso ao Plenário. 

Observação: Não há previsão para a hipótese de recebimento. 

STF: Não há defesa prévia do acusado ao ato do Presidente da Câmara (decisão do STF na ADPF 

378) 

Recurso contra despacho que indeferir a denúncia (art. 218, §3º do RICD) 

Admite-se a possibilidade de recurso (impetrado pelo parlamentar), mas sem que a peça 

acusatória seja emendada por quem não a subscreveu. O prazo para interposição desse recurso 

é de 5 sessões. Interposto o recurso, ele será apreciado como matéria sobre a mesa, a teor do 
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art. 180, § 1º do Regimento Interno, ainda que em sessão extraordinária. Ressalte-se que o 

quórum para apreciação do recurso é maioria simples; 

Recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara 

(art. 19 da Lei n.º 1.079/50 e §2º do art. 218, do RICD) 

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. 

STF: Os arts. 19, 20 e 21 da Lei n.º 1.079/50 foram recepcionados pela CF, devendo ser 

interpretados conforme a Constituição para que as “diligências” e atividades ali previstas não se 

destinam a provar a improcedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia . (decisão 

do STF na ADPF 378) 

Da apreciação na Comissão Especial 

Ato do Presidente criará a Comissão Especial composta por 65 deputados (cálculo da Mesa), 

com igual número de suplentes, segundo o princípio da proporcionalidade partidária tanto 

quanto possível. 

Observação: Não há previsão regimental ou legal acerca da distribuição dos cargos de 

Presidente, Vices e relator com base na proporcionalidade. 

STF: Não é possível a formação de comissão especial a partir de candidaturas avulsas (Decisão 

do STF na ADPF n.º 378). 

STF: A eleição da comissão especial se dará por voto aberto (Decisão do STF na ADPF n.º 378). 

 Do recebimento da denúncia será notificado o denunciado para manifestar-se, 

querendo, no prazo: 10 sessões (art. 218, §4º do RICD) – a partir da instalação da 

comissão especial. 

 A comissão se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu Presidente e relator, 

emitirá parecer, dentro do prazo de 5 sessões, concluindo pelo deferimento ou 

indeferimento do pedido de autorização. 

 Após análise da defesa o relator apresentará parecer que será discutido e votado pela 

Comissão. 

 Parecer do Relator: poderá concluir pelo deferimento ou indeferimento do pedido de 

autorização (art. 218, § 5º). 

 Quórum para aprovação na comissão: maioria simples. 

 O parecer da comissão especial será lido no expediente da sessão da Câmara dos 

Deputados e publicado, juntamente com a denúncia. (art. 20, §1º da Lei n.º 1.079/50 e 

art. 218, §6º do RICD) 

Da apreciação do parecer da Comissão Especial no Plenário 
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 48 (quarenta e oito) horas após a publicação oficial do parecer da Comissão especial 

será o mesmo incluído, em primeiro lugar, na ordem do dia para discussão. (art. 218, 

§7º do RICD e art. 20, §2º da Lei 1.079/50). 

Observação: O sobrestamento da pauta por MPs ou Projetos de lei em urgência constitucional 

não se aplica à deliberação sobre admissibilidade da denúncia apresentada. Ainda, a Q.O 

536/2005 firmou entendimento de que as deliberações não legislativas não são alcançadas pelo 

sobrestamento resultante da não apreciação de MPs no prazo constitucional. 

 Encerrada a discussão do parecer, será submetido a votação nominal, pelo processo de 

chamada dos Deputados. (art. 218, §8º do RICD) 

 Só se admitirá a instauração do processo (parecer), se obtiver 2/3 dos votos dos 

membros da Câmara dos Deputados (342 deputados). (art. 51, I da CF) 

 A votação poderá resultar em arquivamento ou prosseguimento da denúncia. 

 Em caso de prosseguimento, o processo será aberto pelo Senado. 

Do julgamento no Senado Federal (art. 86 da CF) 

STF: declarou constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 

49 da Lei nº 1.079/1950 – os quais determinam o rito do processo de impeachment contra 

Ministros do STF e o PGR – ao processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade 

contra Presidente da República diante da ausência de regras acerca dessas etapas iniciais. 

 O recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão 

do Plenário do Senado Federal, e a votação nominal deverá ser tomada por maioria 

simples, presente a maioria absoluta de seus membros (STF: ADPF n.º 378) 

 Recebida pela Mesa do Senado a autorização da Câmara para instauração do processo, 

será o documento lido no Período do Expediente da sessão seguinte; (art. 380, I do RISF 

– art. 44 da Lei n.º 1.079/50) 

 Na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita comissão, constituída por 1/4 da 

composição do Senado (20 Senadores), obedecida a proporcionalidade das 

representações partidárias ou dos blocos parlamentares, e que ficará responsável pelo 

processo; (art. 380, II do RISF) 

 A comissão reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, 

emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser, ou não julgada objeto 

de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que 

julgar necessárias. (art. 45 da Lei n.º 1.079/50). 

 A comissão encerrará seu trabalho com o fornecimento do libelo acusatório, que será 

anexado ao processo e entregue ao Presidente do Senado Federal, para remessa, em 

original, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a comunicação do dia 

designado para o julgamento; (art. 380, III do RISF) 

 O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no 

expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em 
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avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores, e dado para ordem do dia da 

sessão seguinte. (art. 46 da Lei n.º 1.079/50). 

 O parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerando-se 

aprovado se reunir a maioria simples de votos. (art. 47 da Lei n.º 1.079/50). 

 Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão 

os papeis arquivados. (art. 48 da Lei n.º 1.079/50). 

 Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao 

denunciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias. (art. 49 da Lei n.º 1.079/50). 

 O Primeiro Secretário enviará ao acusado cópia autenticada de todas as peças do 

processo, inclusive do libelo, intimando-o do dia e hora em que deverá comparecer ao 

Senado para o julgamento; (art. 380, IV do RISF) 

 Estando o acusado ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pelo 

Presidente do Senado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que ele se 

encontre; (art. 380, V do RISF) 

 Após a instauração do processo pelo Senado Federal o Presidente da República ficará 

suspenso de suas funções. (art. 86, §1º da CF) 

 Decorrido o prazo de 180 dias e o julgamento não houver sido concluído, cessará o 

afastamento do Presidente, que poderá retornar suas atividades, sem prejuízo do 

prosseguimento do processo. (art. 86, §2º da CF) 

 O julgamento será feito sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal5. 

(art. 52, parágrafo único da CF) 

 No caso de revelia, marcará o Presidente novo dia para o julgamento e nomeará para a 

defesa do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de 

acusação. (art. 26 da Lei 1.079/1950) 

 No dia do julgamento, presentes o acusado e seus advogados, ou o defensor nomeado 

a sua revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do STF, abrindo a sessão, mandará 

ler o processo preparatório, o libelo e os artigos de defesa; em seguida inquirirá as 

testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da presença umas das outras. 

(art. 27 da Lei 1.079/1950); 

 Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á discussão sobre o objeto da 

acusação (art. 30 da Lei n. 1.079/1950);  

 Encerrada a discussão o Presidente do STF fará relatório resumido da denúncia e das 

provas da acusação e da defesa e submeterá a votação nominal dos senadores o 

julgamento. (art. 31 da Lei 1.079/1950); 

 Em qualquer hipótese, a sentença condenatória só poderá ser proferida pelo voto de 

2/3 dos membros do Senado, e a condenação limitar-se-á à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das sanções 

judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único da CF e art. 378 do RISF) 

 Só ocorrerá a condenação do Presidente da República se houver 2/3 dos votos dos 

membros do Senado Federal (54 Senadores) (art. 378 do RISF). 
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 Proferida a sentença condenatória, o acusado estará, ipso facto destituído do cargo. A 

resolução do Senado constará de sentença que será lavrada, nos autos do processo, pelo 

Presidente do STF, assinada pelos Senadores que funcionarem como juízes, transcrita 

na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso 

Nacional. (arts. 34 e 35 da Lei 1.079/1950); 

 O Congresso Nacional deverá ser convocado, extraordinariamente, pelo terço de uma 

de suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem que se tenha ultimado o 

julgamento do Presidente da República, bem como no caso de ser necessário o início 

imediato do processo. (art. 37 da Lei 1.079/1950); 
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FLUXOGRAMA DE IMPEACHMENT NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Do recebimento da denúncia 

 

Recebimento 
da Denúncia

Presidente da 
Câmara dos 
Deputados

Acata a 
denúncia

Recebida a denúncia será lida no 
expediente da sessão seguinte e 

despachada a uma comissão 
especial eleita. Na eleição será 

assegurado o princípio da 
proporcionalidade partidária. 

OBS: não há previsão regimental de 
distribuição de cargos de Presidente, Vices e 
Relator com base na proporcionalidade. STF: 
não pode candidaturas avulsas e o voto será 

aberto.

A comissão especial se 
reunirá dentro de 48hs e, 

depois de eleger seu 
Presidente e Relator emitirá 
parecer dentro de 5 sessões. 
Obs: Após a instalação da CE 
começa a contar o prazo de 

10 sessões para defesa.

Relator apresentará 
parecer que será 

discutido e votado 
pela Comissão. 

Quórum p/ 
aprovação: maioria 

simples

Plenário
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FLUXOGRAMA DE IMPEACHMENT NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Da tramitação na Câmara dos Deputados 

 

 

Plenário O Parecer da Comissão será 
lido na sessão da CD e 

publicado com a denúncia.

48hs após a publicação 
oficial será incluído em 

1º lugar na ordem do dia 
para discussão.

Encerrada a discussão a 
denúncia será submetida 

a votação nominal.

Só se admitirá a 
instauração do 

processo se obtiver 2/3 
(342) dos votos.

A votação poderá resultar 
em arquivamento ou 

prosseguimento. Caso 
aprovado será encaminhada 

ao Senado Federal.
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COMISSÃO ESPECIAL 

Na quarta-feira (17), o Plenário da Câmara dos Deputados elegeu por 433 votos a favor pela 

eleição da chapa de 65 membros que comporá a comissão especial do impeachment. A 

instalação da Comissão já foi comunicada à presidente pelo deputado Beto Mansur (PRB-SP). O 

presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), convocou sessão 

ordinária nesta sexta-feira (18), abrindo então o prazo de 10 sessões para a presidente Dilma 

apresentar sua defesa. 

PRESIDENTE: ROGÉRIO ROSSO (PSD/DF) 

1º VICE-PRESIDENTE: CARLOS SAMPAIO (PSDB/SP) 

2º VICE-PRESIDENTE: MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR/AL) 

3º VICE-PRESIDENTE: FERNANDO COELHO FILHO (PSB/PE) 

RELATOR: JOVAIR ARANTES (PTB/GO) 

Titular Suplente 

PT 8 membros 

Zé Geraldo (PA) Padre João (MG) 

Pepe Vargas (RS) Benedita da Silva (RJ) 

Arlindo Chinaglia (SP) Carlos Zarattini (SP) 

Henrique Fontana (RS) Luiz Sérgio (RJ) 

José Mentor (SP) Bohn Gass (RS) 

Paulo Teixeira (SP Paulo Pimenta (RS) 

Wadih Damous (RJ) Assis Carvalho (PI) 

Vicente Cândido (SP). Valmir Assunção (BA) 

PMDB 8 membros 

Altineu Cortes (PA) Alberto Filho (MA) 

João Marcelo (MA) Carlos Marun (MS) 

Leonardo Picciani (RJ) Elcione Barbalho (PA) 

Lúcio Vieira Lima (BA) Hildo Rocha (MA) 

Mauro Mariani (SC) Lelo Coimbra (ES) 

Osmar Terra (RS) Manoel Júnior (PB) 

Valtenir Pereiraa (MT) Marx Beltrão (AL) 

Washington Reis (RJ) Vitor Valim (CE) 

PP 5 membros 

Aguinaldo Ribeiro (PB) Luís Carlos Heinze (RS) 

Jerônimo Georgen (RS) André Fufuca (MA) 

Roberto Britto (BA) Fernando Monteiro (PE) 

Paulo Maluf (SP) Macedo (CE) 

Júlio Lopes (RJ) Odelmo Leão (MG) 

PR 4 membros 

Maurício Quintella Lessa (AL) Gorete Pereira (CE) 

José Rocha (BA) João Carlos Bacelar (BA) 

Édio Lopes (RR) Wellington Roberto (PB) 

Zenaide Maia (RN) Aelton Freitas (MG) 

PSD 4 membros 
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Rogério Rosso (DF) Irajá Abreu (TO) 

Júlio César (PI) Goulart (SP) 

Paulo Magalhães (BA) Evandro Roman (PR) 

Marcos Montes (MG) Fernando Torres (BA) 

PTB 3 membros 

Benito Gama (BA) Arnaldo Faria de Sá (SP) 

Jovair Arantes (GO) Paes Landim (PI) 

Luiz Carlos Busato (RS) Pedro Fernandes (MA) 

PROS 2 membros 

Eros Biondini (MG) Odorico Monteiro (CE) 

Ronaldo Fonseca (DF) Toninho Wandscheer (PR) 

PDT 2 membros 

Flávio Nogueira (PI) Flávia Morais (GO) 

Weverton Rocha (MA) Roberto Góes (AP) 

PCdoB 1 membro 

Jandira Feghali (RJ) Orlando Silva (SP) 

PSDB 6 membros 

Bruno Covas (SP) Bruno Araújo (PE) 

Nilson Leitão (MT) Fábio Sousa (GO) 

Jutahy Junior (BA) Izalci (DF) 

Shéridan (RR) Mariana Carvalho (RO) 

Paulo Abi-Ackel (MG) Rocha (AC) 

Carlos Sampaio (SP) Rogério Marinho (RN) 

DEM 3 membros 

Elmar Nascimento (BA) Francisco Floriano (RJ) 

Mendonça Filho (PE) Mandetta (MS) 

Rodrigo Maia (RJ) Moroni Torgan (CE) 

PSB 4 membros 

Bebeto (BA) João Fernando Coutinho (PE) 

Danilo Forte (CE) JHC (AL) 

Tadeu Alencar (PE) Paulo Foletto (ES) 

Fernando Coelho (PE) Jose Stédile (RS) 

PRB 2 membros 

Jhonatan de Jesus (RR) Cleber Verde (MA) 

Marcelo Squassoni (SP) Ronaldo Martins (CE) 

PSC 2 membros 

Eduardo Bolsonaro (SP) Irmão Lázaro (BA) 

Marco Feliciano (SP) Professor Victório Galli (MT) 

Solidariedade 2 membros 

Fernando Francischini (PR) Genecias Noronha (CE) 

Paulinho da Força (SP) Laudivio Carvalho (MG) 

PPS 1 membro 

Alex Manente (SP) Sandro Alex (PR) 

PV 1 membro 

Evair de Melo (ES) Leandre (PR) 

PEN 1 membro 
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Junior Marreca (MA) Erivelton Santana (BA) 

PHS 1 membro 

Marcelo Aro (MG) Pastor Eurico (PE) 

Rede 1 membro 

Aliel Machado (PR) Alessandro Molon (RJ) 

PSOL 1 membro 

Chico Alencar (RJ) Glauber Braga (RJ) 

PTdoB 1 membro 

Silvio Costa (PE) Franklin Lima (MG) 

PMB 1 membro 

Weliton Prado (MG) Fábio Carvalho (MG) 

 

 


