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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso encontra escopo na análise do procedimento 

preconizado pelo ordenamento jurídico brasileiro para processar o Presidente da República em 

caso de prática de crime comum, especificamente quanto à necessidade de autorização da Câmara 

do Deputados.  

Para isso foram analisados os aspectos jurídicos e questões históricas presentes na Solicitação 

para Instauração de Processo – SIP nº 1/2017 bem como no Inquérito 4.517 (Número na origem 

4.483/DF), no qual o Presidente Michel Temer foi denunciado pela prática de corrupção passiva, 

previsto no artigo 317, caput c/c artigo 29 do Código Penal, e a reparação dos danos 

extrapatrimoniais causados pela sua conduta, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal.  

 

Palavras-Chave: Licença para processar Presidente da República por Crime Comum, Solicitação 

para Instauração de Processo, Constituição Federal, Poder Legislativo, Câmara dos Deputados.  
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INTRODUÇÃO 

No ordenamento jurídico brasileiro para processar criminalmente o presidente da 

República por crime comum, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar uma 

denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe julgar esses casos. Contudo, para que 

o procedimento seja iniciado, a solicitação de instauração de processo deverá ser aprovada 

previamente por dois terços da Câmara dos Deputados. 

Este rito inicial encontra respaldo nas imunidades que são concedidas pela Constituição 

Federal, mais especificamente no artigo 86, ao ocupante do cargo, com a finalidade de coibir 

eventuais perseguições com denúncias e processos.  

Objetivo 

Partindo desta premissa, o presente estudo pretendeu levantar discussão sobre o controle 

exercido pela Câmara do Deputados no que tange à permissão para processar o Presidente da 

República por cometimento de crime comum, permeando as faces desse controle com base em 

características jurídicas e políticas e levantamentos históricos relativos as Constituições passadas 

e eventuais prisões de ex-Presidentes e Presidentes da República.  

Assim, considerando que na história do Brasil nunca houve prisão de Presidente da 

República por crime comum e que, o primeiro caso emblemático de denúncia de Presidente pela 

prática de crime comum se deu em relação ao Presidente Michel Temer, fora realizado um estudo 

de caso a partir dos elementos encontrados na Solicitação para Instauração de Processo – SIP nº 

1/2017, fundamentada no Inquérito 4.517 (número na origem 4.883/DF).  

A denúncia apresentada na SIP nº 1/2017 informa que em março de 2017, o então 

Deputado do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) (anteriormente Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB), Rodrigo Rocha Loures, pessoa de confiança do Presidente da 

República, foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com 500 (quinhentos) mil reais, 

que era dinheiro de propina a ser entregue a Michel Temer, segundo delações de executivos da 

JBS, uma das companhias líderes globais da indústria de alimentos, no âmbito da Operação Lava 

Jato – conjunto de investigações de corrupção e lavagem de dinheiro-, em andamento pela Polícia 

Federal.  
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Metodologia 

Para    proceder   ao estudo de caso, procedeu-se à uma análise qualitativa dos dados 

apresentados na SIP nº 1/2017 a fim de compreender a forma de atuação de atuação da Câmara 

dos Deputados frente à necessidade de proferir decisão de aceitação ou rejeição de instauração de 

processo contra o Presidente da República em caso de cometimento de crime comum.  

Para tanto, através de pesquisas bibliográficas e pesquisas no sítio eletrônico da Câmara 

dos Deputados, buscou-se averiguar num primeiro momento fatos históricos relacionados com 

prisões de ex-Presidentes e Presidentes da República bem como as disposições constitucionais da 

época.  

Em sequência, no segundo capítulo, fora aprofundado o estudo jurídico da 

responsabilização do Presidente da República no caso de cometimento de crime comum. Neste 

momento, o trabalho debruçou-se sobre questões puramente jurídicas do procedimento, 

observando o conceito de crime comum, as imunidades e o entendimento do Superior Tribunal 

Federal sobre o tema.  

 

O terceiro capitulo, tratou diretamente dos aspectos da denúncia, fundamentada no 

Inquérito 4.483/DF, apresentada pelo Procurador Geral da República contra o Presidente Michel 

Temer e contra o Deputado Federal Rodrigo Loures, e ainda, da decisão emanada pelo Ministro 

Edson Fachin, Relator do caso no Supremo Tribunal Federal.  

 

Finalmente, o quarto capítulo detalhou   o juízo de admissibilidade realizado na Câmara 

do Deputados, apresentado o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - 

CCJC e questões relevantes ocorridas durante as sessões de votação.   Buscou-se demonstrar que 

o controle realizado pela Câmara dos Deputados pode assumir um viés claramente político indo e 

encontro com a moralidade e a legalidade. 
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1-ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Antes de especificamente adentrar o tema objeto de estudo deste trabalho de conclusão de 

curso, com o fito de demonstrar o cunho político das decisões que envolvem a prisão de 

presidentes no Brasil, considera-se importante apresentar um breve histórico. 

A primeira dessas prisões se deu no governo de Epitáfio Pessoa. Epitáfio assumiu em 

1919, tendo como cenário de fundo várias tensões sociais, dentre as quais a dos movimentos 

trabalhistas da época. Esses movimentos eram geridos, na sua maioria, por imigrantes oriundos 

da Europa, os quais traziam, na sua bagagem, novas doutrinas ideológicas, como o anarquismo e 

o socialismo.1 

Buscando deter o crescimento dessas novas ideologias, o governo elaborou leis que 

proíbiam as greves e impediam a livre organização sindical. Nesse período, Epitáfio Pessoa 

promulgou a lei da repressão ao anarquismo e lançou o Partido Comunista Brasileiro na 

ilegalidade. Essas leis não só buscavam reprimir esses movimentos, mas também defendiam os 

interesses das oligarquias agrárias. 

Nesse conturbado contexto, Epitáfio Pessoa designou pastas ministeriais da guerra e da 

marinha a ministros civis, incitando uma rivalidade entre o governo e os militares. Nesse clima, 

inicia-se a campanha eleitoral entre Nilo Peçanha, candidato da oposição, e Arthur Bernardes, 

candidato da situação. A Bernardes foi atribuída a assinatura de cartas enviadas ao jornal Correio 

da Manhã as quais denegriam a imagem do então presidente do clube militar, Marechal Hermes 

da Fonseca. Tal episódio ficou conhecido como “as cartas falsas”. Apesar de provada a falsidade 

dessas cartas, as tensões entre os militares e o candidato da situação não ficaram resolvidas. 

Arthur Bernandes venceu as eleições. Contudo, a oposição questionou a vitória e pediu 

recontagem de votos. Hermes da Fonseca e outros militares entraram com habeas corpus para 

não serem obrigados a reconhecer a autoridade do presidente eleito. O pedido, porém, foi negado. 

Depois de vários questionamentos, a chapa da situação teve sua vitória reconhecida oficialmente, 

porém alguns focos de rebelião mantiveram-se acesos. Em Pernambuco, por exemplo, em 

resposta aos protestos da população contra as eleições no Estado, o governo federal enviou tropas 

para reprimi-los.  

                                                 
1 -https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-epitacio-pessoa-1919-1922-
revoltas-e-agitacao-cultural.htm 
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Marechal Hermes da Fonseca, na condição de presidente do Clube Militar, conclama os 

soldados a não reprimirem o povo. Então, o Presidente da República manda prender o Marechal e 

fechar o Clube Militar. Tal ação veio a agravar a crise entre o governo e os militares, 

desencadeando vários levantes de militares pelo país, tais como a rebelião do Forte de 

Copacabana, na Vila Militar do Rio de Janeiro, e a Escola Militar de Realengo, ambas reprimidas 

com a prisão de vários militares. Procurando conter os ânimos, Epitáfio Pessoa pede ao 

Congresso Nacional que seja decretado o estado de sítio no país. Artur Bernardes é, então, 

empossado em 15 de novembro de 1922.  

Em janeiro de 1923, o advogado Evaristo de Morais impetrou pedido de habeas corpus 

em favor de Hermes da Fonseca e outros militares, alegando que todos se encontravam presos 

sem culpa formada e mandado de autoridade competente, já que os crimes de que eram acusados, 

tipificados como militares, eram, na verdade, políticos. A ordem foi concedida, e Hermes, foi 

libertado.  

Outro presidente que também foi preso por questões ligadas a eleições foi Washington 

Luís. Washington foi acusado pelo seu adversário político, João Dantas, de articular o assassinato 

de João Pessoa, Presidente da Paraíba – posto equivalente hoje ao de governador. O crime foi 

definido como atentado político, sendo usado pelos getulistas para derrubar o governo. Em meio 

à pressão tanto dos militares quanto de grupos de populares, Washington Luís foi deposto e 

obrigado a deixar o governo em 24 de outubro de 1930  . De acordo com informações do Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), com a mediação do cardeal Leme, o Presidente “consentiu em se retirar, 

ressaltando, porém, sua condição de prisioneiro, pois não havia renunciado”. Ele foi, assim, o 

primeiro presidente a ser preso no exercício de seu mandato.  

Segundo fontes do jornal O Globo (ALENCASTRO, 2017), Washington Luís negociaria 

com os revolucionários a sua libertação, partindo para o exílio e só retornando ao país em 1947, 

após a redemocratização que se seguiu ao fim da ditadura do Estado Novo (1937-45) comandada 

por Getúlio Vargas.  

Após a revolução constitucionalista de julho de 1932, o ex-presidente Arthur Bernardes, 

tentando fazer um levante em Minas Gerais em apoio ao movimento paulista, foi preso e levado 
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para depoimentos em Ilhas, na Baía de Guanabara, tendo ficado preso, ainda, no Forte do Leme, 

antes de seguir para o exílio em Portugal. 

Trazendo à baila a legislação aplicável à época, mister mencionar as Constituições. A 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, ou Constituição de 1891, foi a 

primeira constituição republicana do País, promulgada após dois anos de negociações após a 

proclamação da republica e a queda do imperador D. Pedro II.  

Inspirada no exemplo norte-americano e moldada pela filosofia francesa do positivismo, 

foi esta constituição que estabeleceu as principais características do Estado brasileiro 

contemporâneo, como o modelo presidencialista e federativo, o voto direto (ainda que masculino 

e não secreto) para representantes do executivo e legislativo, a separação entre Estado e religião 

(laicidade) e a independência entre os três Poderes, bem como o fim de instituições monárquicas 

como o Poder Moderador e o Conselho de Estado. Relativamente estável, essa Constituição 

durou até a Revolução (ou Golpe) de 1930, sofrendo apenas uma grande alteração nesse período 

(as Emendas Constitucionais de 1926). 

No que tange à prisão do Presidente, a Constituição de 1891 previa, em seu artigo 29, que:  
Compete à Câmara a iniciativa do adiamento da sessão legislativa e de todas 
as leis de impostos, das leis de fixação das forças de terra e mar, da discussão 
dos projetos oferecidos pelo Poder Executivo e a declaração da procedência, 
ou improcedência da acusação contra o Presidente da República, nos termos 
do art. 53, e contra os Ministros de Estado nos crimes conexos com os do 
Presidente da República. (grifos do autor) 

 

Por sua vez, o artigo 53 definiu que “O Presidente dos Estados Unidos do Brasil seria 

submetido a processo e a julgamento, depois que a Câmara declarar procedente a acusação, 

perante o Supremo Tribunal Federal (STF), nos crimes comuns, e nos de responsabilidade perante 

o Senado”. 

João Fernandes Café Filho foi outro presidente que foi preso, havendo assumido a 

presidência depois do suicídio de Vargas em 1954. Em novembro de 1955, Café Filho sofreu um 

ataque cardíaco e teve que deixar o cargo. Assim que teve alta Café Filho tentou retornar à 

presidência, porém , as forças militares arregimentadas pelo marechal Lott impediram a retomada 
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do cargo, para de acordo com os militares para assegurar a posse presidencial dos candidatos 

eleitos  Juscelino Kubitschek e João Goulart. 2 

 

O presidente Juscelino Kubitschek também passou pela detenção, após conduzir o Brasil 

entre 1956 e 1961. Após o Golpe de 64, que depôs o presidente João Goulart, Juscelino teve os 

seus direitos políticos suspensos por dez anos. 

Após a edição do Ato Institucional Número 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, 

Juscelino e o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, foram presos por articularem a 

formação da Frente Ampla, que pedia a volta da democracia ao País, foram soltos somente em 22 

de dezembro, após a sua dissolução da mesma.. 

Em relação aos dois últimos presidentes presos, destaca-se a existência das Constituições 

de 1946 e de 1967. A constituição de 1946 foi promulgada após a queda do Estado Novo, sendo a 

quinta constituição brasileira. Refletia a derrocada dos regimes totalitários na Europa e o retorno 

aos valores liberais no mundo e tratava de restabelecer os valores democráticos e republicanos da 

Constituição de 1934, como as liberdades de expressão e as eleições diretas para os principais 

cargos do Executivo e do Legislativo. Também instituiu novos conceitos, como a liberação do 

voto para todas as mulheres e a inviolabilidade dos sigilos postais. No entanto, essa Constituição 

ainda mantinha algumas prerrogativas do período getulista, com determinadas centralizações no 

Poder Executivo, e teve vigência até a Constituição de 1967, embora, na prática, tenha sido 

esquecida pelos governantes militares logo após o Golpe de 1964. 

O artigo 59 da Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) estabelecia que era competência 

privativa da Câmara dos Deputados a declaração, pelo voto da maioria absoluta dos seus 

membros, da procedência ou improcedência da acusação contra o Presidente da República, nos 

termos do artigo 88, que, por sua vez, dizia (BRASIL, 1946):  
 

O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, pelo voto da 
maioria absoluta dos seus membros, declarar procedente a acusação, será 
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes 
comuns, ou perante o Senado Federal nos de responsabilidade. 

 

                                                 
2 -https://www.infoescola.com/historia/governo-de-cafe-filho/ 

https://www.infoescola.com/historia/governo-de-juscelino-kubitschek/
https://www.infoescola.com/historia/governo-de-joao-goulart/
https://www.infoescola.com/formas-de-governo/totalitarismo/
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A Constituição de 1967 foi a segunda e última constituição republicana de caráter 

autoritário. Elaborada sob a supervisão dos militares no poder, essa Carta Magna legitimava o 

Golpe de 1964, abandonando sua fachada democrática e formalizando a ditadura militar. 

(PONTES DE MIRANDA, 1987) 

Considerada a mais repressiva de todas as constituições. Autocrática, por concentrar 

poderes no Executivo e autorizar a extinção de partidos políticos, ela foi suplementada por 

diversas emendas, decretos-lei e atos institucionais, os quais foram incorporados ao seu texto com 

a Emenda Constitucional de 1969, desfazendo boa parte dos preceitos democráticos da 

Constituição de 1946 e servindo, na prática, de pretexto para a ação do governo militar sobre a 

vida pública, vigente até a promulgação da Constituição de 1988. (PONTES DE MIRANDA, 

1987) 

Seguindo a linha de comparação sobre acusação contra o Presidente da República entre as 

Constituições, o artigo 42 da Constituição de 1967 determinava a competência privativa da 

Câmara dos Deputados para declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de 

acusação contra o Presidente da República e contra os Ministros de Estado. (PONTES DE 

MIRANDA, 1987) 

Diante disso, nota-se claramente o contexto político dessas prisões, que se deram 

mediante insurreições, insubordinações e arbitrariedades por partes dos envolvidos. Infere-se da 

previsão dos textos constitucionais que, desde a CONSTITUIÇÃO DE 1891, , a Câmara dos 

Deputados tinha a competência para exercer um juízo de admissibilidade sobre a aceitação ou 

não de acusações contra o Presidente da República.  

Por fim, cabe ainda citar a prisão do ex-presidente Lula, a primeira a ocorrer após a 

redemocratização do Brasil e que, diferentemente das demais, encontra-se fundamentada 

juridicamente.  

 Ademais, o ex-presidente Fernando Collor e a ex-presidente Dilma Rousseff, alvos de 

impeachment, também foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Collor, 

conforme divulgado pela mídia, já teve denúncia aceita e é réu no STF, acusado de receber 

propina de mais de R$ 30 milhões de contratos superfaturados na BR Distribuidora.  
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Condenação e prisão do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

Desde a redemocratização iniciada em 1980 no Brasil em , apenas o ex-presidente Itamar 

Franco e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foram alvos de inquéritos ou de 

denúncias´. Assim, embora tenha sido o primeiro ex-presidente a ser preso por crime comum, 

Lula não é o único que enfrentou problemas na Justiça. 

Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses 

de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do tríplex do Guarujá. De acordo 

com a sentença,  reservado ao petista pela OAS Empreendimentos e reformado pela empreiteira 

ao custo de 2,2 milhões de reais. A suposta vantagem teria saído de uma conta destinada ao PT 

em troca do favorecimento da empresa em contratos na Petrobrás. Lula torna-se, assim, o 

primeiro ex-presidente da República a ser preso por corrupção na história do Brasil.  

A condenação foi mantida em segunda instância. Na ocasião, a 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) aumentou a pena para doze anos e um mês de prisão, com 

início em regime fechado. Os três desembargadores entenderam que existem provas de que Lula 

recebeu propina da construtora OAS por meio da entrega do tríplex e reformas no imóvel.  

A defesa tentou evitar a prisão com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal 

Federal (STF), mas o pedido foi negado STF por seis votos a cinco. O ministro Edson Fachin 

disse que o início do cumprimento da pena após a condenação em segundo grau possui 

compatibilidade constitucional. Assim, em 7 de abril de 2018, o ex-presidente se entregou.   

Neste contexto, é importante destacar que, para o início do cumprimento da pena, não se 

torna necessário aguardar o trânsito em julgado da condenação até última instância, uma vez que 

o Supremo Tribunal Federal (STF), em 17/2/2016, proferiu, em julgamento histórico do Habeas 

Corpus (HC) nº 126.296, por placar apertado de sete a quatro (vencidos: Rosa Weber, Marco 

Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli), a seguinte decisão: “A execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência”. 

Assim, pode-se afirmar que a manutenção da sentença condenatória pela segunda 

instância encerra a análise de fatos e provas que assentam a culpa do condenado, autorizando o 

início da execução, até mesmo porque os recursos extraordinários ao STF e ao Superior Tribunal 
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de Justiça (STJ) comportam exclusivamente discussão de matéria de direito, não ofendendo o 

princípio constitucional da presunção de inocência.  

Portanto, por esse ponto de vista, nota-se que a prisão do ex-presidente se deu sem 

qualquer ilegalidade ou parcialidade, por se enquadrar circunstancialmente à decisão. 

O Presidente da República na Constituição de 1988 

A Constituição de 1988 (CF/88), é a atual Carta Magna do Brasil. Ela é sétima 

constituição do país e a sexta da era republicana, bem como a última a consolidar a transição de 

um regime autoritário (Ditadura Militar, 1964-85) para um democrático (Nova República, 1985-

atual). 

Elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559 parlamentares com diversas correntes 

políticas, ela não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como instituiu 

uma vastidão de preceitos progressistas, como a igualdade de gêneros, a criminalização do 

racismo, a proibição total da tortura, além de direitos sociais, como educação, trabalho e saúde 

para todos. Em sua face menos liberal, contudo, ela permitiu certo inchaço do Poder Executivo e 

decretou o monopólio estatal em áreas como a exploração de recursos do subsolo e do petróleo. 

Em relação aos artigos da Constituição Federal de 1988 que asseguram direitos e 

estabelecem obrigações ao Presidente da República, dentro do contexto estudado neste trabalho, 

importa destacar as regras que tratam das imunidades e prerrogativas. Ressalta-se que imunidades 

não são vantagens pessoais, mas prerrogativas vinculadas ao cargo. As prerrogativas são 

irrenunciáveis e acompanham o ocupante do cargo enquanto estiver no seu exercício. 

Assim, pode-se afirmar que o Presidente foi contemplado por um conjunto de 

prerrogativas formais, as quais se referem à prisão, ao processo e à chamada irresponsabilidade 

penal relativa ou temporária. 

O Presidente da República, nas infrações penais comuns, não poderá ser submetido a 

qualquer modalidade de prisão processual (em flagrante, preventiva e provisória), antes de 

prolatada a sentença condenatória pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Trata-se da imunidade 

formal em relação à prisão prevista no artigo 86, § 3º, CF/88 (BRASIL, 1988).  

O artigo 86, § 4º, CF/88 (BRASIL, 1988) dispõe sobre a Cláusula de Irresponsabilidade 

Penal Relativa ou Temporária, a qual preconiza que, na vigência do mandato, o Presidente só 

pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função ou em razão dela. Se o ato é 
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estranho ao exercício funcional, a responsabilização só ocorrerá após o término do mandato, na 

justiça comum (instâncias ordinárias), em virtude do encerramento do foro especial por 

prerrogativa de função. Nesses casos, a prescrição ficará suspensa durante o mandato. 

Nesse nível, destaca-se, ainda, a imunidade formal em relação ao processo ou à 

autorização, prevista no artigo 51, inciso I c/c artigo 86, ambos da CF/88 (BRASIL, 1988). O 

Presidente só poderá ser processado, tanto pela prática de crime comum quanto pela prática de 

crime de responsabilidade, se houver autorização por dois terços dos membros da Câmara dos 

Deputados. A Câmara dos Deputados faz o juízo de admissibilidade político da acusação (não é 

jurídico). O que se defende com essa norma é a estabilidade constitucional do País. 

O juízo autorizativo da Câmara dos Deputados não vincula o Supremo Tribunal 

Federal (STF), que ainda fará um novo juízo de admissibilidade para decidir se recebe ou não a 

peça acusatória, que é a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, ou a queixa-

crime apresentada pelo acusado ou seu representante legal. 
Não é a autorização dada pela Câmara dos Deputados que inicia a suspensão presidencial, 

a qual será de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, mas, sim, o recebimento da denúncia, ou 

queixa-crime nos crimes comuns, pelo STF (art. 86, §1ºe §2º, CF/88). Por oportuno, destaca-se 

que esse instituto tem a finalidade de proteger o cargo eletivo mais importante da União. Em 

outras palavras, visa impedir que a Presidência seja, mesmo que de forma transitória, ocupada por 

pessoa contra a qual existe ação penal com tramitação admitida pelo STF. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10627584/artigo-86-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10627393/par%C3%A1grafo-2-artigo-86-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 2 A RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR 
CRIME COMUM 

 Em relação ao objeto de estudo deste trabalho de conclusão de curso, é sabido que o 

julgamento do presidente Temer deverá acontecer após o término do mandato por força do foro 

por prerrogativa de função e consoante definido democraticamente pela Câmara dos Deputados.  

 No que tange a instauração de ação penal, cumpre destacar a existência de um precedente 

favorável, que o caso do ex-Presidente Fernando Collor que foi o primeiro Presidente eleito após 

o término da ditadura militar. Em razão e denúncia de corrupção, Collor sofreu impeachment em 

30 de dezembro de 1992 (RODAS, 2017).  

 O Procurador-Geral da República da época, Aristides Junqueira, em 12 de novembro 

daquele mesmo ano, apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o presidente 

Collor pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa com base, respectivamente, nos 

artigos 317 e 288 ambos do Código Penal Brasileiro. A Câmara dos Deputados e o Supremo 

Tribunal Federal - STF autorizaram a abertura do processo em 28 de abril de 1993, oportunidade 

em que Color não era mais presidente. Contudo, após todo o trâmite processual, Fernando Collor 

foi inocentado.  

 Crime comum é qualquer tipo de infração penal – contravenções e crimes – que pode ser 

cometido por qualquer pessoa por não exigir qualidade especial do sujeito ativo.  

Para processar criminalmente o presidente da República por crime comum, a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), a quem cabe julgar esses casos. O eventual processo no STF deverá ser aprovado 

previamente por dois terços da Câmara dos Deputados. 

Nesse contexto, prudente mencionar o instituto do foro por prerrogativa de função, 

comumente designado de “foro privilegiado” que, conforme regramentos do Código de Processo 

Penal, pode determinar a competência do juízo. Essa competência, denominada de ratione 

personae, se caracteriza quando determinadas pessoas, em razão da função que desempenham, 

detêm a prerrogativa de serem julgadas por um órgão superior. 
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Assim, o objetivo do foro por prerrogativa é proteger a função e atividade de determinado 

cargo, concedendo-lhe tratamento especial, haja vista sua relevância para o Estado. Portanto, em 

regra, cessando a investidura no cargo que enseja a prerrogativa, o foro deve encerrar-se.  

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a prerrogativa de foro, prevista em 

norma a encerrar direito estrito, visa a beneficiar não a pessoa, mas o cargo ocupado” (BRASIL, 

2008). 

Do mesmo modo, a Suprema Corte estabeleceu, em outro julgado, que “o foro especial 

possui natureza intuitu funcionae, ligando-se ao cargo e não à pessoa” (BRASIL, 2007). 

Contudo, existem alguns casos excepcionais em que, mesmo havendo o encerramento do 

mandato, é possível que o foro por prerrogativa de função perdure temporariamente, como se 

depreende da decisão do STF na qual restou estabelecido que, “uma vez iniciado o julgamento de 

Parlamentar na Suprema Corte, a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a 

competência para outra instância” (BRASIL, 2009).  

Recentemente, o STF manifestou-se:  

 
                 DIREITO CONSTITUCIONAL – IMUNIDADE FORMAL 

                                                                     Imunidade formal do Presidente da República e aplicabilidade     
 
A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, “caput”, da Constituição 
Federal (1) (2), tem por finalidade tutelar o exercício regular dos cargos de 
Presidente da República e de Ministro de Estado, razão pela qual não é extensível 
a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. 
 
Essa é a orientação do Plenário ao dar parcial provimento a agravos regimentais 
interpostos contra decisão, por meio da qual, diante da negativa de autorização 
por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face 
do Presidente da República e de Ministros de Estado, fora determinado o 
desmembramento dos autos em relação a diversos investigados não detentores de 
foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, determinando-se a 
remessa dos autos ao competente juízo de primeira instância. 
 
Nessa medida, a Corte ordenou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito 
Federal, para livre distribuição, vencidos, tão somente quanto à destinação a ser 
dada aos autos, os Ministros Edson Fachin (relator), Roberto Barroso, Rosa 
Weber e Cármen Lúcia (Presidente), que os remetiam à 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba. 
 
A Corte registrou que o regime de imunidades previsto na Constituição Federal, 
por se tratar de exceção à norma de responsabilização por atos que afrontem 
regras dispostas no ordenamento jurídico positivo, não admite interpretação 
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extensiva, sendo legítima a incidência apenas nas restritas hipóteses elencadas 
pelo Poder Constituinte. Assim, assentado o caráter restritivo das imunidades 
formais previstas no art. 86, “caput”, e art. 51, I, da Constituição Federal, a 
negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados impede o 
processamento da denúncia, exclusivamente, em relação ao Presidente da 
República e aos Ministros de Estado denunciados, sendo inviável a extensão dos 
efeitos de tal decisão, de natureza eminentemente política, aos agravantes que não 
se encontram investidos nos referidos cargos. 
 
Por outro lado, na linha de entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se proceder, como regra, ao desmembramento dos inquéritos e 
ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou a corréus não detentores 
de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a 
atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a 
causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. 
 
Em acréscimo, observou-se que, considerada a autonomia do delito de 
organização criminosa, eventuais crimes praticados no âmbito desta não ensejam, 
necessariamente, o reconhecimento da conexão para processo e julgamento 
conjuntos. Essa autonomia é extraída da parte final do preceito secundário do tipo 
previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 (3), na qual o legislador ordinário, após 
estabelecer a sanção abstrata ao delito de organização criminosa, ressalva as 
reprimendas correspondentes às infrações penais praticadas pelo grupo 
organizado. 
 
Na espécie, não se verificou qualquer prejuízo no desmembramento dos autos em 
relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo 
Tribunal Federal, sendo incorreto afirmar que tal medida representaria a 
responsabilização indireta do Presidente da República e dos Ministros de Estado 
em relação aos quais a denúncia encontra-se suspensa por decisão da Câmara dos 
Deputados. Isso porque vige no ordenamento jurídico-penal pátrio o princípio da 
responsabilidade subjetiva, como corolário do Direito Penal do fato, adequado ao 
plexo de garantias vigente no Estado Democrático de Direito. Tal sistemática 
impõe ao órgão acusatório o ônus da prova acerca dos elementos constitutivos do 
tipo penal incriminador, nos termos do art. 156 do CPP (4), a ser exercido no seio 
do contraditório estabelecido em juízo, em respeito à clausula do devido processo 
legal. 
 
Assim, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao 
Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de 
demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das 
condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico 
supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo 
de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. 
 
No tocante à remessa dos autos ao juízo de primeira instância, prevaleceu o 
entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no sentido de não haver que se 
falar em prevenção relativamente à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Curitiba, dado que os fatos apurados naquele juízo não teriam relação direta com 
a matéria investigada nos inquéritos ora em julgamento. 
 
Na mesma oportunidade, o Plenário rejeitou pedido formulado da tribuna pela 
defesa de dois dos agravantes para que se transformasse a prisão provisória que 
lhes fora imposta em prisão domiciliar. Segundo a Corte, o processo específico 
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em que se discute a matéria não estaria em pauta, ausentes elementos mínimos 
necessários à apreciação do pleito defensivo. Vencido, no ponto, o ministro 
Marco Aurélio, que deferia o pedido. 
 
(1) CF/1988: “Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: I - 
autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado”. 
(2) CF/1988: “Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 
dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 
Federal, nos crimes de responsabilidade”. 
(3) Lei 12.850/2013: “Art. 2º  Promover, constituir, financiar ou integrar, 
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, 
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 
demais infrações penais praticadas”. 
(4) Código de Processo Penal de 1941: “Art. 156.  A prova da alegação incumbirá 
a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo 
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas 
urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade 
da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”. 
 
Inq 4483 AgR-segundo-DF e Inq 4327 AgR-segundo-DF, rel. Min. Edson 
Fachin, julgamento em 14 e 19.12.2017. (INQ 4483 e INQ 4327) 
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 3 O PROCESSO DE DENÚNCIA E DECISÃO 

3.1) Da Denúncia do Presidente Michel Temer 

O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em face dos fatos 

apurados no Inquérito 4483/DF, ofereceu denúncia contra o Presidente da República, Michel 

Miguel Elias Temes Lulia, e contra o Deputado Federal Rodrigo Santos da Rocha Loures pelo 

crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, caput, c/c artigo 29 do Código Penal 3 

A denúncia informa que o Presidente da República, em razão de sua função, recebeu, por 

intermédio de Rodrigo Santo da Rocha Loures, vantagem indevida no valor de aproximadamente 

500 mil reais, ofertado pelo proprietário do Grupo J&F, Joesley Mendonça Batista, tendo sido o 

valor entregue por Ricardo Saud, um executivo do grupo.  

O esquema de propina foi divulgado pelo proprietário do grupo, que, em busca de um 

acordo de delação premiada, procurou o Procurador-Geral da República, revelando fatos e 

apresentando elementos de provas, tais quais: gravações ambientais, que indicavam a 

participação de autoridades da República, entre elas os ora denunciados, em possíveis práticas 

criminosas. 

As primeiras tratativas entre o Presidente da República e Joesley Mendonça Batista, por 

intermédio de Rodrigo, se deram em 07/03/2017, no Palácio do Jaburu, onde o empresário entrou 

de forma discreta e sem se identificar. Nessa conversa, restou decidido que os interesses escusos 

de Joesley Batista junto ao Governo Federal deveriam ser tratados com Rodrigo Loures, pessoa 

da mais estrita confiança do Presidente, e, ainda, que os encontros que fossem necessários 

deveriam continuar secretos e noturnos, sem registros oficiais, em sua residência.  

Assim, cumprindo o combinado, Joesley teve mais dois encontros com Rodrigo, dando 

continuidade às tratativas dos seus principais interesses perante o Governo Federal, como, por 

                                                 
3 -

(https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcaca

o-conteudo-portal).  

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
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exemplo, a necessidade de pessoas capazes de resolver problemas junto ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à 

Receita Federal, ao Banco Central e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Narra a 

denúncia que, durante toda a conversa, o Deputado Federal deixou claro a sua real intenção em 

“ajudar” na solução dos problemas apresentados pelo empresário, demonstrando o 

desdobramento dos assuntos tratados anteriormente com o Presidente. 

No terceiro encontro, Joesley Batista trouxe a existência de um “procedimento” no 

CADE, pelo qual, em razão de uma suposta prática anticompetitiva da PETROBRAS, 

relacionada à aquisição de gás natural na Bolívia, o Grupo J&F estava em prejuízo. A fim de 

solucionar a questão, Rodrigo Loures entrou em contato com o presidente em exercício do 

CADE, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, explicou a “problemática” e, ao finalizar a 

ligação, deixou bem claro a Joesley que ele havia “entendido perfeitamente”. Foi então que, 

vislumbrando a solução do problema, Joesley ofertou o montante de 5% do valor do lucro 

estimado com aquela operação, que foi imediatamente aceito pelo Deputado Federal Rodrigo 

Loures. 

Esclarece o Inquérito nº 4.483/DF que Joesley Batista deixou bem claro em seu 

depoimento junto à Polícia Federal, que o Deputado Federal Rodrigo Loures havia entendido que 

os 5% sobre o valor do lucro estimado com aquela operação tratavam-se de propina e que 

concordara com o pagamento.  

A denúncia apresentou as conversas travadas entre Joesley Batista e Rodrigo Loures nos 

encontros, e os diálogos sempre convergiam no sentido de que Presidente Michel Temer tinha 

ciência e domínio sobre todas as “ações” realizadas.  

Em continuidade ao esquema, Rodrigo Loures encontrou-se com Ricardo Saud, executivo 

do Grupo J&F para tratar do assunto da Empresa Produtora de Energia (EPE) de Cuiabá junto ao 

CADE, oportunidade em que apresentou suas anotações para detalhar o esquema de pagamento 

da propina relacionado à resolução dos interesses de Joesley Batista, tendo o Deputado, como 
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representante do Presidente da República, aceitado a forma de pagamento da vantagem indevida, 

consoante manifestado no Inquérito nº 4.483/DF 4 

Em 28/04/2017, Ricardo Saud e Rodrigo Loures voltaram a se encontrar e conversaram 

sobre a possibilidade da celebração de contratos fictícios a fim de dar aparência de legalidade à 

canalização dos valores ilícitos recebidos semanalmente, já que os canais tradicionais estavam 

obstruídos, nas palavras do Deputado. O intuído desse encontro era decidir de que forma o 

dinheiro de propina seria repassado. Cogitaram a hipótese de repasse via pessoa jurídica, entrega 

física ao “Coronel” e ao “Yunes” na Escola Germinare (localizada no terreno contíguo ao da sede 

da JBS) mas optaram por confiar a tarefa a Edgar Rafael Safdié ou a Ricardo Conrado Mesquita.  

No final desse encontro, conforme diálogos e fotos apresentados na denúncia, Ricardo 

Saud tinha em seu veículo uma pequena mala preta com o valor de 500 mil reais, mas Rodrigo 

optou por não receber o dinheiro naquele momento e recomendou que Ricardo o encontrasse na 

Pizzaria Camelo. Após o encontro na referida pizzaria, Rodrigo Loures deixou o local portando a 

mala preta.  

Após a entrega da primeira parcela da propina, a relação entre o empresário e o Deputado 

Federal permaneceu. Joesley cogitou a possibilidade de um encontro entre ele, o Deputado 

Federal e o Presidente da República em seu escritório em Nova York. 

Assim, o Procurador-Geral da República consigna a clareza da comunhão de esforços e a 

vontade dos denunciados para a prática do crime pelo qual foram denunciados, uma vez que, no 

seu entendimento, restou certo que o Deputado Federal atuava de livre e espontânea vontade, 

como representante dos interesses do Presidente da República, e foi por meio dele que Michel 

Temer recebeu as vantagens indevidas em troca dos favores pelos usos da estrutura e dos Órgãos 

Públicos.  

                                                 
4
 (https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#

marcacao-conteudo-portal).  

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
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Cumpre destacar ainda, que o Presidente Michel Temer, durante seus pronunciamentos 

oficiais, reconheceu o diálogo com Joesley Batista, apresentando sua versão a respeito dos fatos. 

Para o Procurador-Geral, as versões manifestadas por Michel Temer colidem entre si e são 

expostas na denúncia, fazendo um contraponto.  

Ainda tratando de confissão, Rodrigo Loures não negou o recebimento dos valores ilícitos 

e promoveu a devolução do montante sem nada explicar, quando da sua oitiva pela Polícia 

Federal.  

Ademais, a denúncia ainda aponta que o áudio da conversa entre Joesley Batista e o 

Presidente Michel Temer é autêntico, consoante análise da Polícia Federal, reportada no Laudo nº 

1103/2017 - INC/DITEC/PF. 

Corroborando as demais manifestações e provas, destaca-se ainda o depoimento de 

Ricardo Saud, no qual afirma que Temer atuou em favor do Grupo J&F em diversos temas e junto 

a outros Órgãos, como por exemplo, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP). O 

executivo relatou, ainda, que assistiu a um jogo da Copa do Mundo na casa de Temer, ocasião em 

que levou um bilhete de Joesley com os valores que seriam pagos a senadores do PMDB para que 

prestassem apoio ao Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2014.  

3.2) Da decisão do Ministro Edson Fachin  

 Seguindo o rito legal, a denúncia constante no Inquérito nº 4.483/DF, oferecida pelo então 

Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, foi remetida ao Excelentíssimo Relator Ministro 

Edson Fachin assumindo naquela Corte a numeração de Inquérito nº 4.517   
Em análise prévia, o Ministro pugnou pela cisão processual, nos termos do artigo 80 do 

Código de Processo Penal, uma vez que o feito contava com investigados presos e as apurações 

dos fatos supostamente delituosos encontravam-se em fases distintas quanto à sua conclusão.  

O relator, em sua manifestação, asseverou que somente após a autorização da Câmara dos 

Deputados é que tem cabimento dar sequência à persecução penal no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, haja vista a disposição do artigo 86, §1º, I, da Constituição Federal, que 
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determina o afastamento do Presidente da República das suas funções, caso recebida a denúncia 

ou queixa-crime pelo STF. 5 

Nas palavras do Ministro, submeter o processamento do Presidente da República à 

prévia autorização da Câmara dos Deputados tem o condão de proteger a soberania do voto 

popular, impondo que, quem fora eleito pelo sufrágio, só seja afastado do exercício de seu 

mandato com a autorização dos representantes do próprio povo. ( 

Conclui-se da exposição que o Ministro Edson Fachin indeferiu o pedido de notificação 

prévia formulado pelo Procurador-Geral da República e remessa do feito ao STF antes da 

deliberação da Câmara dos Deputados.  

Naquela oportunidade, o Ministro deferiu os pedidos de extração de cópias do inquérito 

para juntada no Inquérito 4.327 bem como para remessa à Seção Judiciária do Distrito Federal, 

para apuração de eventuais crimes de corrupção passiva e advocacia administrativa que podem 

ter sido praticados por funcionário do CADE e da Petrobras. 

Por fim, o Ministro Relator determinou a remessa à Presidência do STF, para que a 

Excelentíssima Senhora Presidente daquela Corte Suprema promovesse o encaminhamento da 

denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, à Presidência da Câmara do Deputados, 

para exarar o juízo de admissibilidade político para persecução da ação penal. Assim, a 

Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia remeteu o feito à Câmara do Deputados, por meio do 

Ofício nº 2.689/P, datado de 29 de junho de 2018.   

 

                                                 
5 -

(https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1573775&filen

ame=Tramitacao-SIP+1/2017). 

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1573775&filename=Tramitacao-SIP+1/2017
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1573775&filename=Tramitacao-SIP+1/2017
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1573775&filename=Tramitacao-SIP+1/2017
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4 JUÍZO DE ADMISSABILIDADE E RELATÓRIO 

Do juízo de admissibilidade na Câmara Federal 

A Constituição Federal prevê, no artigo 51, a competência da Câmara dos Deputados para 

autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o 

Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Então, vejamos: 

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; (...) 

Nessa linha, pode-se afirmar que, somente após a autorização da Câmara dos Deputados, 

é possível dar continuidade à ação penal no âmbito do STF. E essa condição tem a finalidade de 

proteger a soberania do voto popular, impondo que o político eleito só seja afastado do exercício 

de seu mandato com a autorização dos representantes do próprio povo, ou seja, dos Deputados 

Federais. 

Nota-se, portanto, que a Câmara dos Deputados promove um juízo de admissibilidade, 

por meio do voto de dois terços de seus membros, em relação à autorização para processamento. 

Em outras palavras, a Câmara dos Deputados exerce um controle que pode ser de índole jurídico-

política.  

Esse controle jurídico-político realizado pela Câmara dos Deputados (Poder Executivo) 

pode ser visto como um mecanismo de freios e contrapesos (“checks and balances”), que tem o 

objetivo de evitar que o Presidente da República sofra perseguições por parte do Ministério 

Público ou do Poder Judiciário. Por outro lado, esse controle também pode ser objeto de troca de 

interesses entre os políticos que estão no poder. 

A fim de aprofundar o entendimento, necessário mencionar que o termo Política tem 

origem da palavra Grega “Politiká”, uma derivação da palavra “Polis”, que designa aquilo que é 

público. Política pode ser denominada como a ciência da organização, da direção e da 

administração de nações ou de Estados, ou ainda, como a arte de negociação para compatibilizar 

interesses.  

https://leonardosarmento.jusbrasil.com.br/artigos/432821373/foro-por-prerrogativa-de-funcao-ou-foro-privilegiado-nobres-e-plebeus-limitacao-ou-extincao
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Retomando ao controle político realizado pela Câmara dos Deputados, cabe mencionar o 

entendimento de Rui Barbosa, in verbis: "A esfera do tribunal é unicamente decidir acerca dos 

direitos  individuais, não investigar de que modo o Executivo (ou seus funcionários) se 

desempenha de encargos cometidos à sua discrição" (BARBOSA, 2003, p.110). 

Infere-se do posicionamento do doutrinador que o Congresso Nacional não se submete às 

mesmas obrigações às quais o Poder Judiciário é submetido, ou seja, as decisões da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal são influenciadas pelo ambiente político do país, de forma que as 

questões legais não observadas com a mesma rigidez exercida pelo Poder Judiciário. 

Ademais, o processo do presidente por crime comum deve ser combinado com a 

imunidade que decorre do artigo 86, §4º da CF/88 (BRASIL, 1988), qual seja:  

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços 
da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos 
crimes de responsabilidade. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

Frise-se que, pelos atos estranhos ao exercício da função, ele só poderá ser 

responsabilizado após o mandato. Porém, dentro dos atos praticados no exercício da função, 

refere-se a qualquer crime, inclusive para contravenções penais. 

Quanto à formalidade procedimental, após ser provocado por uma denúncia da 

Procuradoria-Geral da República –PGR, o Supremo Tribunal Federal – STF deve encaminhar o 

caso para a Câmara dos Deputados, para que esse órgão promova o juízo de admissibilidade para 

a instauração do processo criminal contra o Presidente da República. Assim, cabe ao presidente 

da Câmara encaminhar notificação ao Palácio do Planalto e remeter a denúncia à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, devendo o presidente da CCJC nomear um relator.  

Imperioso mencionar ainda que, nos termos do artigo 10 do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados (BRASIL, 2017), é responsabilidade dos líderes dos partidos e dos blocos indicar 

os membros das bancadas para composição das comissões, podendo substituí-los a qualquer 

tempo. Nesse sentido, pode-se afirmar que essa norma expande o caráter político do juízo de 

https://leonardosarmento.jusbrasil.com.br/artigos/432821373/foro-por-prerrogativa-de-funcao-ou-foro-privilegiado-nobres-e-plebeus-limitacao-ou-extincao
https://leonardosarmento.jusbrasil.com.br/artigos/432821373/foro-por-prerrogativa-de-funcao-ou-foro-privilegiado-nobres-e-plebeus-limitacao-ou-extincao
https://leonardosarmento.jusbrasil.com.br/artigos/432821373/foro-por-prerrogativa-de-funcao-ou-foro-privilegiado-nobres-e-plebeus-limitacao-ou-extincao
https://leonardosarmento.jusbrasil.com.br/artigos/432821373/foro-por-prerrogativa-de-funcao-ou-foro-privilegiado-nobres-e-plebeus-limitacao-ou-extincao


30 
 

 

admissibilidade realizado pela Câmara dos Deputados, quando da análise de denúncias contra o 

Presidente da República.  

Seguindo a jurisprudência do STF, consoante previsão do artigo 217 do Regimento 

Interno da Câmara (BRASIL, 2017), o presidente da República tem prazo de dez sessões do 

Plenário para apresentar sua defesa. Depois disso, ou caso o Presidente não se manifeste, a CCJC 

tem o prazo de cinco sessões do Plenário para votar o relatório. 

Por fim, cumpre destacar que a decisão da CCJC, de recomendar ou não a autorização 

para abertura do processo no STF, é apenas uma instrução exigida pela lei, haja vista que, 

independentemente da aprovação do parecer na CCJC, o caso segue ao Plenário da Câmara, o 

órgão máximo de deliberação da Casa, onde os representantes do povo, reunidos em sua 

totalidade, discutem e votam soberanamente. 

Do Relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC 

Em relação ao caso concreto, objeto de estudo deste trabalho de conclusão, destaca-se o 

Relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no documento “Solicitação para 

autorização para instauração de processo criminal contra o Presidente da República nº 1 de 

2017”, encaminhado pelo Deputado Sergio Zveiter (MDB). 

Consoante publicação oficial no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados , os autos 

foram recebidos pela CCJC no dia 29 de junho de 2017, consigando-se o prazo de 10 sessões 

para apresentação de manifestação do Presidente da República, a partir de 30 de junho de 2017.  

Nas sessões seguintes foram apresentados dezenas de requerimentos e recursos por parte 

de Deputados e advogados interessados.  Na sessão de 04 de julho restou designado como Relator 

o Deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), e na sessão ocorrida no dia 10 de julho de 2017, fora 

apresentado o Parecer.6   

                                                 
6 -

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao

-conteudo-portal 

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164#marcacao-conteudo-portal
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Em sua manifestação, o Relator Sergio Zveiter afirma que a Constituição Federal, ao 

condicionar a instauração de processo criminal contra Presidente da República à autorização da 

Câmara dos Deputados, demonstra o objetivo de proteger a soberania do voto popular, impondo 

que quem fora eleito pelo sufrágio só seja afastado do exercício de seu mandato com a 

autorização dos representantes do próprio povo. No mesmo giro, esta é a razão pela qual a 

Constituição Federal elegeu a Câmara dos Deputados para realizar esse juízo político de 

admissibilidade, uma vez que se trata da Casa do Congresso Nacional tradicionalmente associada 

à representação do povo. 7 

No que concerne aos termos da denúncia, o Relator defendeu a tese de que existiam 

indícios suficientes de autoria e materialidade ensejadores do deferimento de autorização. 

Salientou que qualquer denúncia parte dos fatos disponíveis sobre a suposta prática de ato 

delituoso, sendo a verdade real revelada após o fim da instrução criminal. Para isso, é 

imprescindível a apuração de fatos sob suspeição e para tanto, a Câmara dos Deputados deve 

admitir a acusação e deferir autorização para instauração do processo.  

Corroborando o seu entendimento, Sergio invocou o princípio do In Dubio Pro Societate, 

que orienta que, em caso de dúvida, deve-se favorecer a sociedade; ou seja, ao receber os autos 

do inquérito policial, havendo dúvida, deve o Promotor de Justiça oferecer a denúncia, pois, 

existindo elementos fáticos e indícios razoáveis, não existe espaço para dúvida.  

O Relator concluiu sua análise afirmando que a interrupção das investigações, e 

consequentemente, do julgamento, acarretaria um aumento da separação entre a sociedade e as 

instituições que a representam e, assim, pugnou pelo deferimento da autorização, haja vista o 

atendimento de todos os requisitos formais e legais para continuidade, sob respaldo da própria 

Constituição Federal. 

                                                 
7 -

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1577810&filename=T

ramitacao-SIP+1/2017 
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Em sequência, na sessão posterior à apresentação do Parecer do Relator, fora apresentado 

o Requerimento nº 6853/2017, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

solicitando a prorrogação, por mais 3 sessões, do prazo da CCJC para deliberar sobre a SIP 

1/2017.  

Em paralelo, os partidos governistas, utilizando-se das normas da CCJ, efetuaram 17 

substituições na Comissão, a fim de garantir um resultado satisfatório para o Presidente. 

Ao ser apresentado na CCJC, o Relatório elaborado por Sergio, foi rejeitado por 40 votos 

a 25. Segundo matéria publicada no site do jornal O Globo, as trocas realizadas na Comissão 

desagradaram o Presidente e o Relator da CCJC, ambos correligionários do Presidente Temer 

(ALENCASTRO, 2017). Com a rejeição do Relatório apresentado pelo Deputado Sérgio Zveiter, 

restou indicado como novo Relator, na mesma sessão, deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), 

autor de um dos votos em separado, no qual se recomendava a rejeição da denúncia. 

Como já era esperado frente ao voto manifestado anteriormente, Paulo Abi-Ackel proferiu 

um parecer pela rejeição da denúncia, pois classificou as alegações, de fato e de direito, 

desprovidas de regularidade por não terem sido colhidas em inquérito policial. Entre os 

argumentos para o indeferimento, o Deputado classificou como "ilícita" a gravação feita pelo 

dono da JBS, Joesley Batista, de diálogos comprometedores com o Presidente Michel Temer. 

Além disso, questionou a motivação do empresário em gravar Temer, afirmando que ele estava 

sendo investigado e procurava incriminar o Presidente para buscar uma negociação junto ao 

Ministério Público.  

Nesse ponto, prudente destacar que, em que pese a troca de Deputados ser assegurada por 

norma regimental, vislumbra-se como uma afronta ao princípio da moralidade a forma como os 

trabalhos da Comissão foram conduzidos diante do “troca-troca” que resultou no indeferimento 

da Solicitação de Instauração de Processo nº 1/2017.  

Da votação na Câmara do Deputados  

Para que a Câmara autorize a investigação contra o Presidente, são necessários os votos 

de, no mínimo, 342 deputados favoráveis à autorização, o que representa dois terços dos 513 

deputados. Se esse número for atendido, o STF está autorizado a aceitar a denúncia. Caso não se 



33 
 

 

atinja os dois terços, a tramitação é interrompida enquanto ele estiver no exercício do mandato. 

Seja qual for o resultado da votação, o resultado será comunicado à Presidente do STF pelo 

Presidente da Câmara. 

Da sessão de votação 

No dia 01 de agosto de 2017, a sessão iniciou-se no Plenário da Câmara dos Deputados 

com a leitura do Relatório do Deputado Abi-Ackel (PSDB-MG), que pediu a inadmissibilidade 

da denúncia, alegando: 8 

A denúncia, no que diz respeito ao presidente da República, não é precisa, pois 
não contém a exposição pormenorizada do fato delituoso, com todas as suas 
circunstâncias. No Direito Penal, não existe a culpa presumida. É necessário 
demonstrar com clareza o nexo causal entre a conduta do agente e o evento 
lesivo, para desencadear a ação penal Deputado Abi-Ackel (PSDB-MG) -  

Em seguida, falou a defesa do Presidente Michel Temer, representada pelo advogado 

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que também defende o arquivamento da denúncia, 

argumentando que: 

Nesta hora se põe em risco conquistas de um ano de governo, conquistas do 
presidente Michel Temer e de seus ministros. Será que isso é patriótico? Será 
que se faz isso em nome da Justiça? Mas que Justiça? Que Justiça, em face de 
uma denúncia capenga, chocha, fruto de elaboração mental, fruto de ficção? 
Uma denúncia que só denota vontade de acusar por acusar. 

Iniciou-se então a discussão da matéria. Os Deputados se revezam em discursos pró e 

contra o relatório. Os governistas argumentaram: 

O Brasil está conseguindo recuperar a economia, com a queda nos índices de 
desemprego, com a melhora do PIB, com o crescimento da produção. 

[...] 

Nós temos de ter a responsabilidade de entender que o País precisa de segurança 
jurídica e política e de rumo certo para resgatar esses anos todos de desmando, 
de mentira e de desorganização fiscal, social, ética e política. Por isso, o PRB diz 
“sim” à investigação, mas depois do final do mandato do Presidente Temer, e diz 
“sim” ao relatório do Deputado Paulo Abi-Ackel, para dar ao País continuidade, 

                                                 
8 -

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1579370&filename=T

ramitacao-SIP+1/2017 
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com segurança jurídica e política de que o que está acontecendo hoje continue 
em termos de progresso, prosperidade, economia segura, inflação baixa. 

A oposição respondeu: 

Já que este é um julgamento político, os argumentos políticos daqueles que 
representam o Governo — eles alegam que poderá ocorrer ruptura com o 
afastamento do Presidente da República por 180 dias ou por um prazo menor — 
não subsistem diante de outras evidências que não têm nada a ver com o 
processo, mas que se expressam perante a sociedade: as evidências de que 
vivemos um período de total ingovernabilidade por parte do Governo Temer. 

[...] 

Portanto, Srs. Deputados, é algo que nos deixa absolutamente tranquilos: não 
estamos causando a instabilidade alegada com a derrubada, ou seja, a licença 
para o Sr. Michel Temer responder a processo no Supremo Tribunal Federal. A 
nossa atitude é a esperada por 93% dos brasileiros e brasileiras. A nossa atitude é 
a esperada no mundo inteiro, onde o Brasil hoje é um país ridicularizado por não 
ter um Presidente eleito ungido pelo voto popular. 
 

Às 18h19 do dia 02 de agosto de 2017, iniciou-se a votação com chamada nominal no 

Plenário da Câmara dos Deputados, alternando entre estados do Norte e do Sul. De acordo com 

informações da secretaria da Câmara, foram contabilizados 492 dos 513 deputados, sendo 263 a 

favor do Relatório, 227 contra, com 2 abstenções e 19 ausências e assim, restou aprovado o 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania que concluiu pelo indeferimento da 

solicitação para a instauração, pelo Supremo Tribunal Federal, de processo criminal em razão de 

denúncia formulada pelo Ministério Público federal em desfavor do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer, no autos do Inquérito nº 4.517 (número na 

origem: 4.483/DF).  
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CONCLUSÃO 

As Constituições que antecederam a atual não previam estritamente as mesmas regras 

quanto ao procedimento de processamento do Presidente da República, e dentro de suas vigências 

ocorreram prisões movidas estritamente por julgamentos políticos, conforme foi possível 

verificar no corpo deste trabalho de conclusão.  

Contrariamente aos fatos históricos, e já na vigência da nova constituição, resta 

imprescindível mencionar a prisão do ex-presidente Lula, - a primeira realizada depois do 

processo de redemocratização do Brasil – que, diferentemente das prisões dos outros ex-

presidentes, que aconteceram dentro de um contexto cabalmente político, foi abarcada por um 

julgamento de caráter efetivamente jurídico, que seguiu os trâmites e ritos legais. 

A Constituição de 1988 é o marco de transição de um Estado autoritário e intolerante para 

um Estado democrático de direito, onde se garante o equilíbrio entre os poderes. Sendo assim, 

todo processo de solicitação de investigação deve seguir, à risca, os passos exigidos pela lei, 

assegurando-se as prerrogativas e possibilitando as intervenções que ela permite. 

Em atenção a essas prerrogativas concedidas ao Presidente da República, cumpre destacar 

neste estudo o foro por prerrogativa de função, também denominado de foro privilegiado. A partir 

desse instituto, e considerado o cargo ou a função que certas autoridades públicas ocupam, 

determina-se o órgão competente para julgar ações penais primando pela proteção da coisa 

pública. 

Assim, se o Presidente praticar um crime comum, é imperioso verificar se existe 

pertinência entre o delito e o exercício da função presidencial. Se o crime comum for cometido 

no exercício da função de Presidente ou em razão dela, o Presidente poderá ser incriminado na 

vigência do mandato, perante o STF, desde que exista, como já mencionado, prévia autorização 

da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus membros. Contudo, se o crime comum for 

estranho ao exercício da função presidencial, o Presidente da República só responderá por ele 

após o fim do mandato. 

No que tange ao caso em tela, ao proceder à votação para autorização de instauração de 

processo contra o Presidente pela prática de crime comum, observou-se, nos discursos dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
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Deputados da base aliada, que poucos avaliaram as evidências apresentadas. Na realidade, 

percebe-se que ignoraram a repercussão dos fatos e justificaram seus votos no apoio aos planos 

econômicos do governo, na possível instabilidade dos Poderes, no revanchismo da oposição, e, 

por fim, sustentaram a tese do relatório da CCJ, afirmando que tudo não passou de “ficção”.  

Por sua vez, os deputados da oposição criticaram as ações, os aliados, as estratégias, 

procurando, dessa forma, influenciar a opinião pública contra o governo de um modo geral. 

Assim, percebe-se que não se ativeram aos reais dados e fatos da investigação.  

Vislumbra-se, portanto, um julgamento político baseado em interesses pessoais, no qual o 

Poder Legislativo “julgou” o Poder Executivo, restando ao Poder Judiciário acatar o veredito e 

aguardar que a condição do foro por prerrogativa de função se encerrasse, para que assim o 

processo fosse conduzido para julgamento em primeira instância. 

De certa forma, pode-se afirmar que esse procedimento imposto pela Constituição fere, na 

prática, o princípio da separação dos Poderes.  

A realidade do país mudou. Atualmente, vemo-nos diante de novos mecanismos de 

corrupção e formas de manipulação do Estado, o que implica necessariamente uma reflexão 

profunda a fim de revisar a Constituição Federal, buscando acompanhar essas mudanças para que 

a justiça seja efetivamente aplicada.  

Acredita-se que essa necessidade de mudar possa ser exemplificada pela decisão do 

Supremo Tribunal Federal de manter a possibilidade do início de cumprimento da pena com base 

na condenação em 2 instância. Arrisca-se dizer que este fato demonstrou um certo 

desenvolvimento positivo, caracterizado até por um caráter revolucionário dentro de uma 

democracia bombardeada, de um lado pelo excesso de legalismo, de outro, pelo desrespeito às 

leis. 

Por fim, e diante dos fatos aqui apresentados, entende-se que é possível que o julgamento 

do presidente Temer, que deverá acontecer após o término do mandato por força do foro por 

prerrogativa de função e consoante definido democraticamente pela Câmara dos Deputados, 

culmine nas mesmas consequências práticas acaso reste comprovada sua culpa.  
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