
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Of nV /SGM/P/2021 

Brasilia,2-7-de azt.ij de 2021. 

A1/4 Senhora 
ANDREA DE QUADROS DANTAS ECHEVERRIA 
Advogada da União 
Diretora do Departamento de Controle Difuso 
SAS, Quadra 3, Lote 5/6, 10° andar, AGU Sede I, Ed. Multibrasil Corporate 
70.070-030 Brasilia/DF 

Assunto: OFÍCIO n. 00747/2021/SGCT/AGU. Agravo Regimental no 
Mandado de Injungão (MI) n. 7.358-DF. 

Senhora Secretária-Geral, 

Em primeiro lugar, solicito os bons préstimos dessa egrégia 
Advocacia-Geral da União na representação desta Camara dos Deputados no 
agravo regimental referido em epígrafe. 

No que tange aos subsídios solicitados, tenho a informar o que 
segue: 

Como reconhecido na decisão que negou seguimento ao MI n. 
7.358-DF, declarando prejudicada a medida liminar requerida, não hi prazo 
estipulado na Lei n. 1.079/1950 nem no Regimento Interno para esta 
Presidência da Câmara apreciar requerimentos de afastamento do 
Presidente da República, e, ma is importante, inexiste dispositivo 
constitucional a impor à Câmara dos Deputados o dever de estipulá-lo. 

Vale lembrar ainda que o próprio Supremo Tribunal Federal tem 
reconhecido que o exame de admissibilidade de tais requerimentos a cargo 
desta Presidência da Camara não se limita a mera análise formal, podendo 
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CÂMARA 'DOS DEPUTADOS 

— e devendo — avançar para a conveniência e oportunidade políticas de se 
deflagrar um processo de impeachment do titular do Poder em torno do 
qual historicamente se tern organizado todas as demais instituições 

nacionais. È isso que deflui da leitura conjugada de julgados como os que a 

seguir se transcrevem: 

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 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.) 
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Apresentada denúncia contra o presidente da República por crime 
de responsabilidade, compete à Camara dos Deputados autorizar 
a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara 
exerce, assim, um juizo eminentemente politico 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 
forge 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 politico. Partindo das premissas acima, 
depreende-se que não foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 
23, §§ 10, 4° e 50; 80, 1a parte (que define a Camara 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. (...) 0 rito do impeachment perante 
a Camara, 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 Camara: 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 Camara no impeachment do presidente da 
Republica. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido 
no caso Collor, o Plenário da Camara 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 
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instauração do processo (condição de procedibilidade). A ampla 
defesa do acusado no rito da Camara 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 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o exame liminar de 
requerimentos de afastamento do Presidente da República, dada sua natureza 
política e em vista de sua repercussão em todo o sistema politico nacional, não 
pode seguir um movimento automático, podendo e devendo esta Presidência ser 
sensível á conjuntura doméstica e internacional. 

Atenciosamente, 

A H LIRA 
Pre dente 
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