
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

Excelentíssima Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora do Mandado de 

Injunção nº 7.358/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIÃO, representada pelos seus Advogados infra-assinados1, vem 

à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de 

Processo Civil, apresentar 

CONTRARRAZÕES 

ao agravo regimental interposto por RONAN WIELEWSKI BOTELHO, 

fazendo-o pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

                                                 
1 Art. 4º, III, da Lei Complementar nº 73/1993; Portarias de delegação nº 476, de 16 de maio de 2007 (DOU de 

17 de maio de 2007), e nº 1, de 22 de janeiro de 2019 (DOU de 23 de janeiro de 2019) 
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I – O CASO DOS AUTOS 

Trata-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, 

impetrado por RONAN WIELEWSKI BOTELHO contra o Presidente da Câmara 

dos Deputados, com a finalidade de suprir suposta lacuna legislativa que 

impusesse prazo para apreciar a admissibilidade de pedidos de impeachment. 

Nesse Supremo Tribunal, a Ministra Cámen Lúcia, relatora, negou 

seguimento ao mandamus por entender, em síntese, que “não há dispositivo 

constitucional a impor aos impetrados o dever de regulamentar algum prazo para 

o Presidente da Câmara dos Deputados apreciar requerimento de afastamento 

do Presidente da República”, motivo pelo qual não se mostrou preenchido o 

“requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção”. 

Inconformado, o impetrante interpôs agravo, em face do qual, 

intimada, a União passa a apresentar suas contrarrazões.  

II – DAS RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA  

De início, convém esclarecer que a União foi intimada para 

apresentar contrarrazões ao agravo regimental interposto pela parte adversa por 

meio do despacho publicado no DJe nº 71, divulgado em 14/04/2021, em que a 

Ministra relatora fixou o prazo de cinco dias para manifestação. 

A intimação do ente federal somente se concretizou no dia 

26/04/2021, de modo que o prazo, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Civil2, encerra-se apenas no dia 03/05/2021. 

Dessa forma, em que pese o argumento suscitado pela parte autora 

                                                 
2 Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. 
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na petição de tutela provisória incidental (peça nº 16, e-STF), resta evidenciada a 

tempestividade das contrarrazões, apresentadas dentro do prazo fixado pela 

Ministra relatora.  

Na hipótese dos autos, sustenta-se, em síntese, que “falta uma norma 

jurídica, seja via Lei Ordinária ou norma regimental, para regulamentar e dar 

lisura” aos pedidos de impeachment em desfavor do Presidente da República, 

notadamente do prazo para o Presidente da Câmara dos Deputados se manifestar. 

Como reconhecido na decisão agravada, a jurisprudência pacífica 

desse Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento do mandado de injunção, 

“a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo 

exercido por ausência de norma regulamentadora” (MI n. 766-AgR, Relator o 

Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 

Contudo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar 

os elementos essenciais para o cabimento da referida ação constitucional, a saber: 

(i) omissão legislativa; e (ii) natureza do direito sacrificado em razão de tal 

omissão.  

Frise-se que não se presta o mandado de injunção a resolver 

“controvérsias baseadas em normas em vigor, mas apenas e tão somente a 

possibilitar o exercício de um direito constitucional frustrado pela omissão na 

edição da norma regulamentadora competente”3. A propósito, confira-se o 

seguinte precedente: 

MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPETRAÇÃO POR 

PROCURADORAS DA REPULICA, CONTRA O PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, VISANDO: 1. DECLARAÇÃO DE VACANCIA DO 

CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA; 2. QUE O 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA INDIQUE, AO SENADO 

FEDERAL, UM NOME DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

                                                 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnold. MENDES, Gilmar Ferreira.  Mandado de segurança e ações 

constitucionais. 38 ed. São Paulo: Malheiros. 2019, pg. 360 
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FEDERAL PARA SE INVESTIR NO CARGO DE PROCURADOR-

GERAL DA REPÚBLICA, COM OBSERVANCIA DO ART. 128, 

PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988. 

DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PARA TAIS 

FINS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5, INCISO LXXI, DA CF. NÃO 

SE PRESTA O MANDADO DE INJUNÇÃO A DECLARAÇÃO 

JUDICIAL DE VACANCIA DE CARGO, NEM A COMPELIR O 

PRESIDENTE DA REPUBLICA A PRATICAR ATO 

ADMINISTRATIVO, CONCRETO E DETERMINADO, 

CONSISTENTE NA INDICAÇÃO, AO SENADO FEDERAL, DE 

NOME DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

PARA SER INVESTIDO NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL 

DA REPUBLICA. (MI 14 QO, Relator(a): SYDNEY SANCHES, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/10/1988, DJ 18-11-1988 PP-30022  

EMENT VOL-01524-01 PP-00024) 

É de se destacar, ademais, que o exame de admissibilidade dos 

requerimentos de abertura de um processo de impeachment, perpassa por um 

exame de conveniência e oportunidade política do Presidente da Câmara dos 

Deputados. Vale dizer, o simples preenchimento de requisitos formais não é 

suficiente para que o processo venha a ser instaurado. Assim tem entendido essa 

Suprema Corte: 

Impeachment do presidente da República: apresentação da denúncia à 

Câmara dos Deputados: competência do presidente desta para o exame 

liminar da idoneidade da denúncia popular, "que não se reduz A 

verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de 

denunciantes e denunciados, mas se pode estender (...) à rejeição 

imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, 

sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, mediante recurso (...)".  

MS 20.941/DF, Sepúlveda Pertence, DJ de 31-8-1992. (MS 23.885, rel. 

min. Carlos Velloso, j. 28-8-2002, P, DJ de 20-9-2002, g.n.) 

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. 'IMPEACHMENT'. MINISTRO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIA. MESA DO SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA. I - 

Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, a 

competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do 

Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de 

'impeachment' rift; se restringe a uma admissão meramente burocrática, 

cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, caso 

entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. II - 

Previsão que guarda consonância com as disposições previstas tanto 

nos Regimentos Internos de ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei 

1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o 
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respectivo processo de julgamento. IV - Questões referentes sua 

conveniência ou ao seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob 

pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política 

que envolvem essas controvérsias. V - Agravo regimental desprovido". 

(MS 30.672-AgR/DF, rel. min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, 

DJ 18-10-2011, g.n.) 

Apresentada denúncia contra o presidente da República por crime de 

responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados autorizar a 

instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, 

assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que 

constitui condição para o prosseguimento da denúncia. (...) Ha três 

ordens de argumentos que justificam esse entendimento. Em primeiro 

lugar, esta é a única interpretação possível à luz da Constituição de 

1988, por qualquer enfoque que se dê: literal, histórico, lógico ou 

sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi adotada pelo 

STF em 1992, quando atuou no impeachment do então presidente 

Fernando Collor de Mello, de modo que a segurança jurídica reforça a 

sua reiteração pela Corte na presente ADPF. E, em terceiro e último 

lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido 

pelo STF com força vinculante e erga omnes, foi, em alguma medida, 

incorporado à ordem jurídica brasileira. Dessa forma, modifica-lo, 

estando em curso denúncia contra a presidente da República, 

representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica, que 

afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras 

do jogo político. Partindo das premissas acima, depreende-se que não 

foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 10, 4° e 5º; 80, 1ª 

parte (que define a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia); 

e 81, todos da Lei 1.079/1950, porque incompatíveis com os arts. 51, I; 

52, I; e 86, § 10, II, todos da CF/1988. (...) O rito do impeachment 

perante a Câmara, previsto na Lei 1.079/1950, partia do pressuposto de 

que a tal Casa caberia, nos termos da CF/1946, pronunciar-se sobre o 

mérito da acusação. Em razão disso, estabeleciam-se duas deliberações 

pelo Plenário da Câmara: a primeira quanto admissibilidade da 

denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não. Havia, entre 

elas, exigência de dilação probatória. Essa sistemática foi, em parte, 

revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado acima, 

alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do presidente 

da República. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no 

caso Collor, o Plenário da Câmara deve deliberar uma única vez, por 

maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, 

desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa 

Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo (condição 

de procedibilidade). A ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos 

Deputados deve ser exercida no prazo de dez sessões (RICD, art. 218, 

§ 4°), tal como decidido pelo STF no caso Collor (MS 21.564, rel. p/ o 

ac. min. Carlos Velloso). [ADPF 378 MC,rel. pio ac. min. Roberto 

Barroso, j. 17-12-2015, P, DJE de 8-3-2016.1 = MS 34.130 MC, rel. 

min. Edson Fachin, j. 15-4-2016, P, DJE de 1°-9-2016 
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Posto isso, ausentes pressupostos viabilizadores para impetração do 

presente mandado de injunção, assim como, diante do entendimento desse STF 

quanto à natureza política do juízo de admissibilidade a ser exercido pela 

presidência da casa legislativa, conclui-se que a decisão agravada merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 

III – DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer a União o desprovimento do agravo, 

mantendo-se, em sua integralidade, a decisão que negou seguimento ao mandado 

de injunção. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília,  de abril de 2021. 

 

ANDREA DE QUADROS DANTAS ECHEVERRIA 

Advogada da União  

Diretora do Departamento de Controle Difuso  

 

 

Advogado da União 

Coordenação-Geral Jurídica 

 

 

FRANCISCO THIAGO PINHEIRO LEITÃO 

Advogado da União 
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