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P A R E C E R  Nº  46/2020 – PG/ALRN 

 

 

  Trata-se o presente, do exame de admissibilidade de representação formulada 

pelo cidadão RILYONALDO JAERDSON FERREIRA MARQUES, já devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, em face de suposto cometimento de crime de 

responsabilidade, contra a Governadora MARIA  DE FÁTIMA BEZERRA, do Vice-

Governador ANTENOR ROBERTO SOARES DE MEDEIROS e do Secretário 

Estadual de Saúde CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS, todos também 

devidamente qualificados. 

 

  O Requerente protocolou em 19 de maio do corrente ano, a Representação em 

comento nesta Casa Legislativa, pugnando: a) que seja recebida a presente denúncia e 

após a deliberação do plenário por maioria absoluta, caso seja decretada a sua 

procedência, seja a Governadora Maria de Fátima Bezerra e o Vice-Governador 

Antenor Roberto Soares de Medeiros, imediatamente suspensos de suas funções, bem 

como seja afastado o Secretário de Saúde Cipriano Maia de Vasconcelos, ambos pelas 

razões de direito e fatos narrados nesta Representação; e b) que após o recebimento 

desta denúncia e procedimentos adotados por esta Casa Legislativa, seja o Ministério 

Público Federal informado sobre o processo, para que se proceda a intervenção 

Federal, se necessário for.”     

 

  Refere-se o autor do pedido, uma série de fatos que teriam sido praticados pelos 

Representados, que seriam tipificados como crimes de responsabilidade ou quiçá crime 

comum. 

 

  Na exordial, o Representante dividiu seu petitório nos seguintes tópicos, os quais 

transcrevo na forma original: “A) DA COMPETÊNCIA INSTAURAR PROCESSO E 

JULGAR CRIMES DE RESPONSABILIDADE DA ALE DO RN; B) DOS INDÍCIOS DE 

PRÁTICA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DA GOVERNADORA MARIA DE 
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FÁTIMA BEZERRA, VICE-GOVERNADOR ANTENOR ROBERTO SOARES DE 

MEDEIROS E O SECRETÁRIO DE SAÚDE CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS; 

C) DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO; D) DA 

RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO POR CRIME EM CONEXO 

COM OS DA GOVERNADORA E DO VICE-GOVERNADOR.” 

 

  Na exposição circunstanciada dos fatos, de cada tópico, alegou o Representante, 

em síntese:   

 

  No primeiro relata que a “Constituição Federal de 1988 estabelece que o chefe 

do poder executivo pode ser julgado por crimes comuns e de responsabilidade. O 

plenário do Supremo Tribunal Federal...., julgou parcialmente procedente as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidades nº 4791...e as de nºs 4792 e 4800..., para declarar a 

inconstitucionalidade de dispositivos das constituições estaduais do Paraná, Espírito 

Santo e Rondônia nos crimes de responsabilidades ....Dessa forma, compete a ALE do 

Estado do Rio Grande do Norte admitir a procedência da denúncia contra a 

governadora do Estado e seus secretários em crimes conexos com o da governadora. 

Não se pode contrariar a lei 1079, deve-se aplicá-la integralmente, sem limitação 

alguma da Constituição Estadual, conforme balizado pelo STF. Diante disso, é 

imperioso transcrever o disposto na lei 1079....Portanto a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Norte possui competência para admitir a acusação contra a 

governadora do Estado e seus secretários.”    

 

  No segundo discorre que “a governadora e o vice-Governador, ora 

representados nos exercícios das funções, praticaram condutas que podem caracterizar 

crimes comuns e de responsabilidade. Em relação ao crime de Responsabilidade, a 

Governadora e o Vice-Governador agiram ferindo os princípios da legalidade, 

moralidade, razoabilidade, eficácia e acima de tudo contrário ao interesse público. 

(....) estão usando do artifício de decretos de calamidades pública referente a Pandemia 

do COVID-19, para realizarem contratações de serviços e aquisição de bens sem 

licitação com possíveis superfaturação. Uma dissimulação formal, com objetivos 

outros. Agindo assim, não satisfeita com tal aberração jurídica....: propagou através de 

emissoras de TVs, Rádios e Jornais no dia 7 de abril de 2020, que até o dia 15 de maio 

de 2020, devido ao avanço da pandemia do COVID-19 e Isolamento Social, teríamos 

11,3 mil mortos no Estado, através da previsão da SESAP na pessoa do Secretário de 

Saúde Cipriano Maia de Vasconcelos, onde na mesma data os números reais chegaram 

há 122 óbitos confirmados, praticando o Crime de Falsidade Ideológica Art. 299 do 

Código Penal Brasileiro...Recentemente, ocorreu com a família de uma das vítimas que 

foi a óbito, tendo o médico testificado morte por COVID e ao ser indagado por 

familiares revoltados, este alterou o atestado para suspeita de COVID-19, e disse que 

era ordem da Governadora e nada poderia fazer, tendo este vídeo circulando nas redes 

sociais, cometendo Crime de Falsidade Ideológica Art. 299 do Código Penal 

Brasileiro....É evidente sua conveniência e negligência na fiscalização de seus 

subordinados diretos, em vários escândalos envolvendo a aquisição de serviços e 

produtos, malversação de recursos públicos ao combate do COVID-19, com grande 

repercussão não só perante a Administração Pública do Estado em si, mas também 
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perante os cidadãos administrados, com ampla divulgação nos meios de 

comunicação....”  

 

  Continua, dizendo: Todas as condutas descritas se amoldam nos tipos penais 

previstos na Lei que define os crimes de responsabilidade, vejamos: (...) Ao serem 

negligentes e agirem de forma irregular a governadora do Estado, Vice-Governador, 

juntamente com seu Secretário de Saúde infringiram os artigos 9º e 11 da Lei 1.079/50 

além de haver indícios de que tenham cometido outros crimes que serão objeto de 

investigação por parte desta Casa durante a instrução processual. No caso em análise 

estão presentes a infração do artigo 9º, itens 3 e 4, pois a Governadora, vice-

Governador e o Secretário de Saúde expediram ordens contrárias a Constituição bem 

como infringiram a forma legal promovendo conduta criminosa praticada pelos 

médicos ao emitir atestados de óbitos falsos. Além da infringência do artigo 11, item 1, 

posto compras de leitos, insumos, serviços e com possíveis superfaturamento que se o 

provimento de forma totalmente irregular, não contratação de profissionais de saúde, 

contrariando Edital logo, todas as despesas oriundas são também irregulares sem 

previsão orçamentária. Observa-se também a infringência do artigo 12 da mesma lei, 

pois a Governadora recusou o cumprimento das decisões do Poder Judiciário, o 

pagamento do retroativos dos servidores e pensionistas do DETRAN/RN e 

Professores.... 

 

  No terceiro notícia que “a participação da Governadora e Vice-Governador no 

caso de divulgação de morte por COVID-19, contratação de serviços e compra de leitos 

e insumos, está indubitavelmente comprovada. A chefe do Executivo além de praticar os 

crimes de responsabilidade outrora elencados também cometeu os crimes comuns de 

Falsidade Ideológica, aplicação irregular de recursos públicos. A mesma agiu 

DOLOSAMENTE arquitetando aumentar o número de óbitos no Estado, em prática 

criminosa. Quanto as outras condutas ficam muito bem postadas pela aplicação do 

“Domínio do Fato” posto que a Governadora e o Vice-Governador esta tendo a 

intenção de cometer tais delitos, a uma, porque insistiu na afirmativa, mesmo 

observando que a realidade contrariava tal estimativa, insiste na manutenção do estado 

de emergência envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde. Não é crível que um estado 

de emergia possa durar tanto tempo. Na prática o que não se vislumbra o crescimento 

de casos graves. O estado de emergência é uma situação transitória que não se 

justificaria no Estado, entretanto, está sendo para facilitar contratações irregulares de 

empresas, compra de leitos e insumo frustrando o caráter competitivo dos processos 

licitatórios.....” 

 

  No quarto e último, assevera que “o Secretário de Saúde Cipriano Maia de 

Vasconcelos, anunciou no dia 7 de Abril de 2020, em coletiva a empresa provisão de 

Obitos por COVID-19 no Estado era de 11,3 mil mortos até a data do dia 15 de maio 

de 2020, com o Isolamento Social, sendo que os números foram de 122 mortos, 

omitindo dados no objetivo de angariar recursos do Governo Federal... Ao ter 

conhecimento de que os números de óbitos projetados não chegariam nem perto da 

estimativa pelo Governo, buscaram omitir dados reais, bem como aparelharam o 

laboratório (LAIS) com técnicos militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), 
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causando demora nos resultados e até alterações, inclusive ordenaram que médicos em 

Hospitais e UPAS atestassem os óbitos ocorridos durante este período por COVID-19, 

mesmo sem resultados de laudos técnicos periciais, conforme parte disso pode ser 

comprovado através da fala do Coordenador da Sociedade Potiguar do Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), Sr. Ricardo Valetim, redes sociais. Além disso, 

foram adquiridos 100 (cem) leitos pelo Estado através da SESAP, que encontra-se 

abandonados no Hospital de Campanha da Prefeitura de Natal, sem qualquer utilidade, 

demonstrando mais uma irregularidade....Não resta dúvida na conduta criminosa da 

Governadora Fátima Bezerra e do Vice-Governador Antenor Roberto Soares de 

Medeiros e do Secretário de Saúde Cipriano Maia.”      

 

  Diante dos fatos narrados, o Representante atribuiu aos Representados a prática 

do crime capitulado no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), e dos crimes 

previstos nos arts. 9º, itens 4 e 5; 11, item 1; 12, item 2, c/c 74 e 75, todos da Lei 

Federal nº 1.079, de 10 de abril de 1950. 

 

  Anexa ao petitório, rol de testemunhas (07 – sete), relação de endereços 

eletrônicos, cópia do cartão de identificação emitido pela OAB/RN; cópia da declaração 

de rendimento do Sr. Paulo José da Silva, cópia dos contracheques da pensionista 

Itamara Alves da Silva dos meses de março e abril de 2020, cópia da página 9 da Edição 

nº 14.650 do Diário Oficial, disponibilizado em 23.04.2020, cópia de prints de blogs.      

 

  Em seguida os autos foram encaminhados pelo Presidente da ALRN, conforme 

despacho lançado à fl. 27, com o fito de que esta Procuradoria-Geral opinasse sobre os 

aspectos formais e constitucionais da “Representação” em tela.  

 

  É o relatório. 

 

1. PREAMBULARMENTE.  

 

1.1 COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE QUANTO AO JUÍZO DE 

PRELIBAÇÃO DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS DAS 

REPRESENTAÇÕES POR CRIME DE RESPONSABILIDADE NO ÂMBITO 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE.  

 

  A discussão que será inicialmente desenvolvida, se o Presidente da Casa 

Legislativa Potiguar é, regimentalmente, competente para exercer a fiscalização da 

ordem de zelar pelo prestígio da Assembleia, cumprindo-lhe declarar prejudicialidade 

de proposição; despachar requerimentos submetidos à sua apreciação; fazer observar as 

leis; recursar proposição que não atenda às exigências constitucionais ou regimentais, 

dentre elas, se é possível fazer um juízo de admissibilidade primário quanto aos 

pressupostos extrínsecos e intrínsecos de representação em desfavor de Governador, 

Vice-Governador e Secretário de Estado por suposta prática de crimes de 

responsabilidade. 
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 Não se trata de mera filigrana acadêmica, uma vez que está em jogo a destituição 

do mais elevado cargo político do Poder Executivo, legitimamente eleito pela vontade 

popular, pondo em xeque a própria soberania popular, manifestada nas últimas eleições 

gerais. 

 Neste viés, faz-se necessário trazer à baila uma contextualização do processo de 

responsabilidade do Governador do Estado no âmbito das Assembleias Legislativas, em 

observância às normas aplicáveis à espécie. 

 

  Como já é amplamente sabido, o processo e julgamento dos crimes de 

responsabilidade do Governador do Estado, em que pese previsão parcial de regras e 

sanções pela Constituição do Estado, devem ser realizados em vista do disposto na Lei 

Federal nº 1.079, de 1950, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

sedimentar que a competência para disciplinar é reservada à União
1
, seja no tocante à 

previsão das tipificações dos crimes de responsabilidade, seja no tocante ao seu 

processamento junto ao Poder Legislativo.  

 

  Nesse passo, concernente à natureza jurídica do impeachment do Governador é 

possível dizer que o controle das formalidades e da presença dos requisitos que 

autorizam a tramitação do feito pode ser realizado pelo Presidente da Assembleia, a 

quem compete rejeitar e negar tramitação aos pedidos que não contenham os requisitos 

extrínsecos, assim como esteja despida de justa causa ou inepto o pedido. 

    

  Volvendo-se a Lei 1.079, de 1950, em seu art. 76, reza: 

 

“Art. 76. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, 

deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de 

impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possam ser 

encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol das 

testemunhas, em número de cinco pelo menos.” 
 

  À primeira vista, poder-se-ia dizer que ao Presidente da Casa Legislativa 

vinculado apenas as formalidades essenciais da denúncia, entretanto, não se restringe 

apenas a essa condição, eis que a competência prévia do Presidente para verificar a 

aptidão da denúncia é anterior à fase da pronúncia, que se inicia na acusação e termina 

pelo recebimento ou não da acusação, em deliberação do Plenário. 

 

  Isso porque, seria incabível imaginar que qualquer representação ou denúncia, 

por mais inadequada que fosse, fizesse emergir Comissão Especial e o pronunciamento 

de Plenário, sem que o Presidente tivesse poderes de coibir questionamentos 

infundados. 

 

 Aliás, ensina PONTES DE MIRANDA que a denuntiatio é simples delatio 

criminis sine animo adcusandi, conforme MELO FREIRE (Institutiones iuris criminalis 

lusitani, ed. Quinta, 142). Quem delata não decreta acusação. Quem delata comunica 

fato, não instaura processo; a relação processual, sem angularidade, começa com a 

                                                         
1
 ADI 687, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/1995, DJ 10-02-2006; ADIs 4.764, 4797 e 4798, Rel. Min. 

Celso de Mello, Redator do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2017;  



6 

recepção da denúncia. Só os processos inquisitórios misturam denúncia e cognição, 

excluindo a acusação (MANOEL MENDES DE CASTRO, Practica Lusitana, I, 186). 

A acusação compreende a comunicação do crime, a delatio e a vocatio in ius. A 

pronúncia, ou o decreto de acusação, não é mais do que o decreto do juiz sobre a 

inquisição, ou a querela, com os elementos conhecidos do réu e do crime. É a sentença 

de suspeita. É a sentença de cognição incompleta. “differt a sententia absolvitoria, vel 

condemnatoria, quae reum absolvit, vel condemnat, et causam decidit” (PASCOAL 

JOSÉ DE MELO FREIRE. Institutiones Juris Criminalis Lusitani, 145).
2
  

 

  Em termos mais definitivos, quando se trata de denúncia insubsistente, ou seja, 

que flagrantemente não se reveste das exigências constitucionais e legais, é como se 

denúncia não há. E não se tem o que receber, por falta de conteúdo legal.  

 

  Na hipótese especialíssima, o Presidente denega-lhe seguimento; não a admite, 

ao contrário da denúncia subsistente. 

 

  Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal
3
, quando do julgamento do 

Mandado de Segurança nº 20941-DF, não albergou qualquer dúvida, conforme o 

enxerto a seguir: 

 

“Competência do Presidente da Câmara dos Deputados, no processo de 

“impeachment”, para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, que 

não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas, mas se pode estender, 

segundo os votos vencedores, à rejeição imediata da acusação patentemente 

inepta ou despida de justa causa.” (grifo nosso) (RTJ, vol. 142, pag. 88/157) 
 

 Ademais, em seu voto fundamentou o douto Min. Sepúlveda Pertence:  

 

De outro lado, esse recebimento da denúncia, ato liminar do procedimento, não 

se reduz a uma tarefa material de protocolo: importa decisão, como o 

reconhecem os impetrantes, ainda que lhe pretendam reduzir o alcance à 

verificação dos requisitos puramente formais dos arts. 15 e 16 daquela mesma 

lei, ao passo que a autoridade coatora se sentiu autorizada a avançar até o 

endosso da afirmação do parecer da assessoria legislativa, que reputou inepta a 

acusação. Não é o caso de indagar quem esteja com a razão. Basta-me que se 

reconheça ter o Presidente da Câmara, ainda que em tese, o poder se rejeitar 

liminarmente a denúncia por crime de responsabilidade: reconhecê-lo afirmar a 

sua condição de órgão da jurisdição do impeachment, do que se segue, por tudo 

quanto se expôs, a imunidade da decisão ao controle judicial.” ...“O que eu 

disse foi o seguinte: os impetrantes, patrocinados por um dos mais respeitáveis 

publicistas desse País, não negam que é ao Presidente da Câmara que cabe o 

poder de receber ou rejeitar a denúncia. Apenas sustentam que o âmbito do seu 

juízo deveria se limitar à matéria dos arts. 14, 15 e 16 da Lei nº 1079: enfim, o 

recebimento da denúncia seria um ato de mera verificação sobre se o signatário 

é cidadão brasileiro, se o denunciado é alguém sujeito ao impeachment, se a 

firma dos denunciantes está reconhecida, se se juntam documentos ou indicam 

testemunhas. Ter-se-ia, assim, Senhor Presidente, o Presidente da Câmara dos 

Deputados reduzido ao papel de homologar uma informação sobre aspectos 

formais, que esta, sim, deveria tocar a um diligente funcionário do protocolo; a 

ele se negaria o que não se nega mais, nem os acórdãos da corrente mais 

                                                         
2
 (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, de 1969, t. III, 1. Ed., Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 

1973, p. 359). 
3 STF - MS 20941, Rel p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1990, DJ 31-08-1992. 
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rigorosa, a um juiz de primeira instância na instauração de um processo, por 

uma nonada qualquer: primeiro, a verificação da inépcia do stricto sensu da 

imputação – os fatos narrados hão de constituir crime – segundo, porque alguns 

colocam no campo da inépcia, outros colocam na aferição da justa causa do 

processo. Nem se diga que tudo o mais ficou remetido ao momento posterior, 

quando o Plenário da Câmara decidirá, a vista do parecer da comissão especial, 

sobre se a denúncia será objeto de deliberação (artigo 20). Em questão 

semelhante, como advogado, cheguei a sustentar que, nos processos penais de 

competência originária dos Tribunais, o recebimento da denúncia, a que alude 

o artigo 558 do CPP, era o recebimento burocrático , que , assim , começava 

por não gerar – e esse era o tema – a interrupção da prescrição; que o 

verdadeiro recebimento seria após a defesa preliminar do acusado. Fui 

fragorosamente derrotado. Embora também no Código haja uma outra 

oportunidade, após a resposta escrita, não para julgar do mérito, não para 

exarar pronúncia, mas apenas para decidir se vai dar, ou não, prosseguimento 

ao processo - o que, em bom português, é mais ou menos o mesmo que decidir 

se a denúncia será, ou não, objeto de deliberação da Câmara dos Deputados, 

entendeu o STF que aquele recebimento da denúncia é, sim, recebimento de 

denúncia, com todo o conteúdo, toda a carga decisória do recebimento da 

denúncia, do procedimento penal comum. Se assim é no processo perante o 

juiz singular; se é assim também no processo perante os Tribunais, seja quem 

for o acusado, seja qual for a acusação, não posso admitir que, dando a Lei nº 

1079 ao Presidente da Câmara o poder de rejeitar a denúncia, contra o 

Presidente da República essa rejeição se haja de limitar à verificação 

burocrática do reconhecimento de firma ou para saber se Fulano ainda é 

Ministro de Estado ou que efeitos terá o status de Ministro conferido ao 

Consultor-Geral da República, por decreto e coisas assim. Cuida-se de abrir um 

processo, de imensa gravidade, é um processo cuja abertura, por si só, significa 

uma crise. Então nega-se ao Presidente da Câmara saber se o fato, em tese, é 

crime de responsabilidade? Se a denúncia, na linguagem do meu saudoso 

conterrâneo Orozimbo Nonato, é ou não uma criação mental de acusação? Se a 

documentação, que, segundo a lei, deve comprovar a denúncia, pelo contrário, 

não prova a inexistência do crime de responsabilidade? E lembro, sem querer 

entrar na análise de mérito, que, no caso, uma das imputações ao Presidente é 

ter baixado um decreto-lei que, no entanto, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional, e, consequentemente, tornou-se uma lei. Em casos que tais, nada 

teria a fazer o Presidente da Câmara dos Deputados para, de logo, pôr um fim à 

leviandade?” 
 

 É confortável, dizer pela linha exposta pelo Excelso Pretório em casos análogos, 

que o Presidente da Casa Legislativa não exerce funções meramente burocráticas, como 

se fosse um agente de protocolo, só verificando o reconhecimento de firma, a juntada de 

cópia do título de eleitor, no caso de representações baseadas em supostos crimes de 

responsabilidade e dos documentos que, a juízo do autor, dão sustentáculo à denúncia, 

ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los.    

 

 Por isso, não deve ser perdido de vista que o processo relativo ao crime de 

responsabilidade é um processo jurídico, mas predominantemente, com enfoque 

político. 

 

 Desenhada tal situação, não se pode pensar estar o Presidente da Assembleia 

obrigado a dar impulso a uma denúncia sem o menor fundamento, constituído fases 

procedimentais que não trarão resultado prático algum, ante a falta dos elementos 

necessários para o seu processamento, daí é que o processo de impeachment do 

Governador do Estado deve obedecer três fases distintas.  
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A primeira – Admissibilidade do Processo   

 

DENÚNCIA – apresentada e assinada por cidadão, com firma reconhecida (arts. 75 e 

76, da Lei nº 1.079/50), acompanhada de documentação que comprove sua condição de 

cidadão, os fatos narrados, ou declaração da impossibilidade de apresentá-la, ou ainda, 

indicação do local onde a documentação possa ser encontrada (art. 76, da Lei nº 

1.079/50). O denunciado deve estar no exercício do cargo (art. 15 c/c o parágrafo único, 

do art. 79, da Lei nº 1.079/50). JUÍZO DE PRELIBAÇÃO – exame liminar da 

idoneidade da denúncia popular – positivo ou negativo pelo Presidente da Câmara 

Legislativa. Se positivo, a denúncia será lida no expediente da sessão seguinte (art. 44 

da Lei nº 1.079/50);  

COMISSÃO ESPECIAL – ELEIÇÃO – participação de representantes de todos os 

partidos, proporcionalmente. Essa Comissão Especial deverá reunir-se dentro de 48 

horas após a leitura do expediente no Plenário. PARECER, emissão após a eleição do 

presidente e relator, no prazo de dez dias, que deverá concluir se a denúncia deve ser ou 

não objeto de deliberação pelo Plenário. Dentro desse prazo, a Comissão poderá realizar 

diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia, o parecer do relator na 

Comissão Especial deverá ser aprovado por maioria simples. PUBLICAÇÃO E 

INCLUSÃO do parecer da Comissão Especial na ordem do dia PLENÁRIO – decisão 

sobre o parecer da Comissão Especial. Caso a decisão seja pela continuidade do 

procedimento. CITAÇÃO do denunciado para que, no prazo de vinte dias, ofereça 

resposta CONTRADITÓRIO, recebimento da resposta na Comissão Especial. Produção 

de provas e realização de diligências deferidas ou determinadas pela Comissão  
 

A Segunda – Início do Processo   

 

PLENÁRIO – decisão sobre o Parecer da Comissão Especial sobre a procedência da 

acusação em dez dias. Publicado e distribuído esse parecer na forma da Lei 1.079/50, 

será incluído na ordem do dia da sessão imediata para ser submetido a duas discussões. 

Encerrada a discussão do parecer, ele será submetido à votação nominal, não sendo 

permitidas então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação.  
 

A Terceira – Julgamento  

 

Um Tribunal Especial realiza-se o julgamento dos representados. Neste momento, com 

base nas normas previstas na Lei Federal nº 1079/50, deve ser formado o órgão especial 

de julgamento do Governador do Estado, eis que de acordo com o que estabelece o 

artigo 78, §3º, da Lei Federal nº 1079/50, o Tribunal especial integrado por cinco 

desembargadores escolhidos por sorteio no Tribunal de Justiça e cinco deputados eleitos 

pelo plenário da Assembleia Legislativa, com competência para julgar o Governador e, 

na hipótese de condenação, aplicar a respectiva sanção.  

 

  A exata compreensão da íntegra do processo de impeachment do Governador do 

Estado é de importância para que se compreenda o conteúdo do exame de prelibação 

que cumpre ao Presidente da Assembleia fazê-lo, com o fito de que possa ser 

constituído ou não processo de impeachment dos Representados, pois se o Presidente 

não puder desempenhar em tais casos essas atribuições, expungindo as denúncia sem 

cabimento jurídico, corre o risco do Legislativo funcionar só para apreciar pedidos de 

impeachment, como o mero propósito político de desestabilização do Governo. 

 

 A bem da verdade, o exame da condição de procedibilidade não deve ser adstrito 

tão-somente aos pressupostos formais, ou seja, o Presidente não se prende só ao que 

rege o disposto ao art. 76 da Lei 1.079, de 1950, mas, também de forma simétrica com 

outros institutos, tal como reza o art. 79 do mesmo diploma legal, a saber: “No processo 

e julgamento do Governador serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe forem 
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aplicáveis, assim o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de 

Justiça, com o Código de Processo Penal.   

 

  A interpretação a ser conferida ao termo “processo” deve obedecer uma 

elasticidade maior, abarcando todos os passos do rito a ser seguido, desde o momento da 

dedução do pleito inicial, consubstanciado na apresentação da denúncia no protocolo. 

Desde este momento impõe-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e 

dos Regimentos Internos de que tratam a Lei nº 1079, de 1950.  

 

  Porquanto, é perceptível a possibilidade da aplicabilidade das regras regimentais 

desta Casa Legislativa, tangente à viabilidade da recepção da denúncia formulada.  

 

 No caso do Regimento Interno, recorremos aos seguintes dispositivos: 

 

Art.71. O Presidente é o representante da Assembleia quando ela se pronuncia 

coletivamente, o supervisor de seus trabalhos e fiscal de sua ordem 

competindo-lhe:   

 

(...) 

 

XVI – resolver qualquer caso não previsto neste Regimento (art. 334); 

 

Art. 72. Compete, ainda, ao Presidente, quanto às sessões da Assembleia: 

 

(...) 

 

XXIV – decidir os requerimentos sujeitos ao seu despacho; 

 

Art. 73. Quanto as proposições, cabe ao Presidente: 

 

(...) 

 

II – determinar o arquivamento ou desarquivamento, nos termos regimentais;  

 

(...)   

 

Art.333. As omissões deste Regimento serão supridas pelo Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, ou, não sendo isto possível, pelo 

Presidente, salvo diversa deliberação do Plenário.     

 

   É cediço, que o Regimento Interno é omisso em seu corpo quanto à análise do 

juízo de prelibação pelo Presidente da Assembleia, daí amparado nas regras de 

aplicação supletiva, é perfeitamente cabível suprir a lacuna em tela com base no 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados quando se tratar de representação por 

crime de responsabilidade.  

 

  Nessa lógica, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados traz um 

mandamento legal incidental na espécie, perfeitamente aplicável ao caso em estudo, nos 

termos do art. 218, §§1º e 3º, a saber:   

 

Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o 

Presidente da República, o Vice-Presidente da República ou Ministro de 

Estado por crime de responsabilidade.  
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§ 1º A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deverá 

ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração de 

impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local onde possam ser 

encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas, em número de 

cinco, no mínimo. 

(...) 

§ 3º Do despacho do Presidente que indeferir o recebimento da denúncia, 

caberá recurso ao Plenário   

 

  Ou seja, o que cabe ao Presidente é realizar um exame inicial sumário dos 

pressupostos extrínsecos e intrínsecos, observando os elementos mínimos da existência 

dos fatos narrados como motivadores do pedido, como se fosse um magistrado, eis que 

abarcará em seu exame não só os aspectos formais, indagando, também, de justa causa, 

verificando possível inépcia da proemial do processo de responsabilização.  

 

  Significa que no juízo de admissibilidade se analisarão não somente os aspectos 

extrínsecos da denúncia, mas igualmente a sua inépcia e a existência de justa causa para 

a responsabilização por infração político-administrativa. 

 

  Sendo assim, cabe também ao Presidente em um primeiro exame, observar se a 

denúncia não padece de qualquer dos vícios arrolados. Inclusive com base no que 

dispõe a essência do art. 43 do Código de Processo Penal, especialmente, quando ela, a 

denúncia, é manifestamente inepta ou é ausente de justa causa, dando azo ao 

arquivamento da peça denunciatória.   

 

  Sobre a justa causa, ressalte-se que consiste na existência de suporte probatório 

mínimo da materialidade do crime de responsabilidade e da existência de indícios de 

autoria, evidenciando com plausibilidade suficiente a existência de conduta típica apta a 

ensejar a abertura da discussão pelo Legislativo. 

 

  Conclui-se, portanto, que o recebimento da denúncia consiste na primeira fase 

do juízo de prelibação e não se restringe à análise dos seus aspectos formais, tampouco 

à legitimidade do denunciante e do denunciado. Ao contrário, permite à autoridade 

competente a imediata rejeição da acusação inepta ou carente de justa causa, evitando-

se a submissão do agente político a um processo de responsabilização destituído de 

consistência fático-probatória. 

 

  Desse modo, a denúncia genérica (sem a menção a fatos concretos) ou que 

impute ao denunciado fato atípico ou destituído de comprovação, ainda que superficial, 

é passível de rejeição já na fase de recebimento pelo Presidente da Casa Legislativa. 

 

 Não por acaso, o controle das formalidades e da presença dos requisitos que 

autorizem a tramitação do feito deva ser realizado tanto pelo Presidente da Assembleia, 

a quem cumpre rejeitar e negar tramitação aos pedidos que não contenham os requisitos 

extrínsecos, assim como também não apresente justa causa (inépcia do pedido)
4
, como 

igualmente a Comissão Especial, no exame de admissibilidade do feito, deve debruçar-

                                                         
4
 STF - MS 20941, Rel p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1990, DJ 31-08-1992. 
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se sobre os mesmos elementos, examinando e formando decisão sobre a admissibilidade 

da denúncia.  

 

  Para tanto, não se perde de vista que o processo de impeachment é processo 

jurídico, mas é, predominantemente, processo político. Ou na lição de Paulo Brossard, 

“o impeachment tem feição política, não se origina senão de causas políticas, objetiva 

resultados políticos, é instaurado sob considerações de ordem política, e julgado 

segundo critérios políticos, - julgamento que não exclui, antes supõe, é óbvio, a adoção 

de critérios jurídicos”
5
.  

 

  Feitas essas considerações iniciais, devo passar, então, à abordagem sobre a 

questão central, que diz respeito aos esclarecimentos solicitados pelo Exmo. Sr. 

Presidente desta Casa Legislativa. 

 

  Sendo assim, discorre-se sobre os aspectos formais referentes ao processamento 

do crime de responsabilidade do Governador de Estado. 

 

2. DO EXAME DAS FORMALIDADES. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 

E INTRÍNSECOS.  

 

2.1 DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS  

 

  No caso “sub exame”, a análise atenciosa das formalidades a serem obedecidas 

revela a existência de defeito suficiente, por si só, para espancar a possibilidade de 

avançar no rito processual próprio. 

 

 É fato, que cuidou o Denunciante, em reconhecer sua firma aposta na peça 

inaugural, juntou cópia de um documento de identificação e outros documentos 

apócrifos. Todavia, nenhum documento incorporado ao pedido encontra-se autenticado 

ou declarado como verdadeiro, o que deixa de emprestar-lhes o mesmo valor do 

original, tampouco, esqueceu de apresentar um documento essencial para formatação do 

processo de responsabilização dos Representados, qual seja, o título de eleitor ou 

certidão de quitação eleitoral, condição sine qua non para sua formatação, eis que o 

Denunciante deve comprovar que se encontra em posse plena dos seus direitos políticos. 

 

 Em suma o atendimento a todos os requisitos legais é imprescindível do exame 

preliminar! 

 

 Sobre a temática o decano do Supremo Tribunal Federal, Min. Celso de Mello, 

foi categórica ao decidir monocraticamente sobre o tema, assim ementada: 

 

EMENTA: Processo de “impeachment”. Crime de responsabilidade. Denúncia 

contra Ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão da legitimidade ativa 

do autor da acusação. Princípio da livre denunciabilidade popular (Lei nº 

1.079/50, art. 41). Prerrogativa exclusiva de quem ostenta a condição 

                                                         
5
 SOUZA PINTO, Paulo Brossard. O impeachment. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1965, p. 71. Nesta linha entendeu o Supremo 

Tribunal Federal ao decidir o MS 21623, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1992, DJ 28-05-1993  
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jurídica de eleitor e que se acha na posse atual de direitos políticos (“status 

activae civitatis”). Necessidade de a denúncia ser instruída com 

documentos comprobatórios de tal condição. Competência monocrática do 

Presidente do Senado Federal para exercer controle preliminar sobre a 

regularidade formal e/ou a viabilidade da acusação popular. Consequente 

legitimidade da deliberação que ordena a extinção liminar do processo de 

“impeachment”, quando essa autoridade legislativa, em ato motivado, entender 

inepto, insuficientemente instruído ou destituído de justa causa o pedido. 

Precedente específico (MS 34.592-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, 

Pleno). Reserva de colegialidade: observância necessária desse requisito, na 

fase introdutória do processo de “impeachment” contra Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, quando se tratar de recebimento da denúncia (Lei nº 

1.079/50, art. 44) e não quando se cuidar de arquivamento liminar do pedido. A 

questão do “judicial review” e o princípio da separação de poderes. Limites 

institucionais ao exercício do controle jurisdicional de atos parlamentares. 

Precedentes. Mandado de segurança a que se nega seguimento. (MS 34125/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 01/02/2018, disponibilizado no DJE 022 

em 06/02/2018, e publicado em 07/02/2018) – Grifos nossos. 
 

 Com efeito, pedimos vênia, para trazer alguns excertos da lavra do Min. Celso 

de Mello no caso em deslinde, aclarador da questão posta: 

 

(...) 

Vê-se, daí, que a condição jurídica de eleitor, por expressar uma das dimensões 

em que se projeta a própria noção de cidadania (a de cidadania ativa, no caso), 

traduz requisito indispensável ao exercício da prerrogativa de oferecer 

denúncia ao Senado da República contra Ministro do Supremo Tribunal 

Federal por suposta prática de crime de responsabilidade. 

Em ordem a viabilizar o exercício desse grave poder de acusar, fundado no 

“status activae civitatis”, impõe-se ao denunciante comprovar, 

documentalmente, a sua condição de cidadão, mediante prova específica (o 

título de eleitor), acompanhada da demonstração de que o autor da denúncia 

acha-se na posse atual e plena de seus direitos políticos, o que se efetiva pela 

concernente certidão de quitação eleitoral. 

Ausente referida comprovação documental (título de eleitor e certidão de 

quitação eleitoral), que se revela de produção necessária e indispensável, 

legitimar-se-á a prática, pela Presidência do Senado Federal, do ato de não 

processamento do pedido de “impeachment”. 

    

  De proêmio, vislumbra-se a ocorrência de defeitos formais impedientes à 

continuação da marcha processual aplicável. A denúncia pode ser indeferida de plano, 

em face da ausência de documentos essenciais que possa legitimar a representação. 

    

2.2 DOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

 

  Cumpre agora registrar, que apesar da questões de forma acima prejudica o 

recebimento da representação em testilha. Convém, no caso, enfrentar outros aspectos 

também conducentes ao arquivamento da denúncia, pois poder-se-ia pensar que bastaria 

regularizar a condição de cidadania do Representante, e com isso a petição estaria 

pronta para ser recebida. 

 

 No caso em comento, há outros pontos a serem focados e que, igualmente, 

levam ao não recebimento do petitório.  
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2.3 DA ALEGADA PRÁTICA DO CRIME COMUM CAPITULADO NO ART. 

299 DO CP 

 

 Nesse passo, tem-se de logo que não compete à Assembleia Legislativa 

processar representações que atribui a prática de crime comum. 

 

 Como é sabido, o impeachment é o meio constitucional do Tribunal Especial 

processar os crimes de responsabilidade, e não os previstos como infração penal 

comum. 

 

 A representação em estudo atribui aos Representados a prática do Crime de 

Falsidade Ideológica, capitulado no art. 299 do Código Penal. O que por si só, afasta a 

competência da Assembleia Legislativa como órgão processante para crimes dessa 

natureza, ainda que houvesse indícios, porém, também, não é o caso dos autos, dada a 

ausência das elementares do tipo penal com a narrativa empregada. 

 

 É de grande relevância, observar, que o art. 105 da Constituição da República, 

dista no seu inciso I, compete ao STJ, processar e julgar orginalmente, nos crimes 

comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal. 

 

  Ademais, nas ADIs 4798, 4764 e 4797, já mencionada neste Parecer, o Supremo 

Tribunal Federal, confirmou o entendimento de que, nas ações penais contra o 

Governador, por crime comum, despicienda a autorização para o seu processamento 

pela Casa Legislativa Estadual, cabendo, tão-somente ao Superior Tribunal de Justiça 

dispor, fundamentadamente, pelo recebimento da denúncia e adoção das demais 

providências. 

 

  Nessa linha de raciocínio, não cabe a Assembleia Legislativa em imiscuir em 

representação baseada em infração penal comum, notadamente, compete ao STJ exercer 

a competência jurisdicional, exercer a valoração de eventuais provas, indícios de autoria 

e materialidade dos crimes, funções estas que são da competência exclusiva do Tribunal 

da Cidadania.  

 

 Desse modo, se a Assembleia Legislativa o fizer, adentrando em questões 

relativas ao mérito do processo criminal comum, haverá clara usurpação de competência 

atribuída, pela ordem constitucional pátria ao Superior Tribunal de Justiça e 

consequente ofensa ao princípio da independência dos Poderes, insertos no caput do 

arts. 2º das Constituições Federal e Estadual, respectivamente. 

 

 Diante disso, é de se concluir que não deve a Assembleia Legislativa realizar 

qualquer deliberação sobre indicação de crimes eminentemente de natureza comum, 

tendo em vista, como dito alhures, que tal juízo é de competência do Judiciário, acaso o 

Legislativo se pronunciasse a esse respeito, concorrendo com o Poder Judiciário e 

antecipando um juízo que lhe compete com exclusividade, tal medida produziria 

conflito no plano das competências que a ordem constitucional brasileira consagra aos 

Poderes Públicos, com riscos para a estabilidade institucional do Estado brasileiro. 
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  Há que se destacar, que resta ausente a justa causa para o processamento da 

referida representação pela Assembleia Legislativa baseado em persecução criminal por 

prática de suposta falsidade ideológica, cuja tipificação é estatuída no art. 299 do 

Código Penal. Sendo assim, de logo, nessa parte, não enseja a abertura do procedimento 

em análise pela Casa Legislativa, pois eventual deliberação nesse sentido levaria à 

tramitação de um processo eivado de vícios jurídicos graves, contaminada por uma 

nulidade absoluta, a ausência de competência para processar crimes comuns de 

Governadores, Vice-Governadores e Secretários de Estado, ainda que sejam crimes 

conexos. 

 

  Espanque-se de pronto a fundamentação de crime de responsabilidade centrada 

no  Código Penal, posto que as figuras típicas nele descritas configuraram crime 

comum, não de responsabilidade, e, sendo assim, “concessa venia”, a competência para 

o processamento da denúncia seria do Superior Tribunal de Justiça, não da Assembleia 

Legislativa, a teor do art. 92 da Constituição Estadual e do art. 105, I, “a”, da 

Constituição Federal. Se o Denunciante entende ter os Representados praticado crime 

comum cabe levar a questão ao órgão competente que agirá se assentir com a tese 

esposada. 

 

 Acrescente-se, que nessa parte está ausente um dos pressupostos intrínsecos para 

aceitação da referida representação, eis que se a Assembleia Legislativa não tem 

atribuições legais para autorizar o processamento de crimes comuns praticados por 

Governadores, Vice-Governadores e Secretários de Estado, ainda que sejam crimes 

conexos, nos moldes já decididos pelo Excelso Pretório, quiçá tem competência para ela 

própria processar e julgar crimes de natureza estritamente comum, como é o caso do art. 

299. O arquivamento é medida que se impõe também nessa parte. 

 

2.4 DA ALEGADA PRÁTICA DO CRIME DE RESPONSABILIDADE 

PREVISTO NOS ARTS. 9º, ITENS 4 E 5; 11, ITEM 1; 12, ITEM 2, C/C 74 E 75, 

TODOS DA LEI FEDERAL N° 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950. 

 

  É importante ter em mente que a discussão fomentadora do crime de 

responsabilidade é a destituição da Chefe do Executivo estadual e de seu vice, 

legitimamente eleitos pela vontade popular, ou seja, o que está em risco é a própria 

soberania popular e os princípios fundamentais que informam o Estado Democrático de 

Direito.  

 

  Assim, o instituto do Impeachment só faz sentido na ciência política e no direito 

constitucional dentro do contexto da responsabilidade presidencial. O presidencialismo
6
, 

na arguta visão crítica de Bonavides
7
: 

 

                                                         
6
  “Teve origem nos Estados Unidos sendo fruto do trabalho político e da elaboração jurídica dos constituintes de Filadélfia” 

(BONAVIDES, 1994, p. 295), 
7  BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 310. 
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“traz na aparência a estabilidade dos governos, mas uma vez desencadeadas 

as crises e não podendo os dirigentes ser removidos antes de expirado o prazo 

constitucional do mandato que exercem, a solução ordinariamente conduz às 

revoluções, golpes de Estado, tumultos e ditaduras, fazendo instáveis as 

instituições mesmas.”  

 

  Porquanto, o Impeachment é o meio constitucional de processar a autoridade 

política prevista na Constituição Federal em simetria com a Lei 1.079/50 por crimes de 

responsabilidade que atentem contra a “Constituição Federal, a existência da União, o 

livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos 

Poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, 

individuais e sociais, a segurança interna do País, a probidade na administração; a lei 

orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais” 
8
. 

 

   Neste viés, faz-se necessário trazer à baila uma contextualização histórica do 

processo de responsabilidade do Governador do Estado no âmbito das Assembleias 

Legislativas, em observância ao que dispõem as normas da Constituição Federal e das 

normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, os precedentes e a doutrina que retrata 

sobre a matéria. 

 

   Para não se deter em considerações ociosas, é de se repetir, que a partir do 

entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do 

Governador de Estado ser sujeito ativo do crime de responsabilidade
9
, porém a diretriz 

atual é de que os Estados não podem regular o processo de crimes de responsabilidade, 

devendo, contudo, guardar, a respeito, exata consonância com a normatividade posta no 

âmbito nacional. 

 

  Desse modo, como dito alhures, somente a lei nacional poderia dispor sobre o 

processo de julgamento e definição dos crimes de responsabilidade cometidos por 

Governador do Estado, ou seja, se a norma local dispuser sobre tais matérias será ela 

inaplicável, salvo, é obvio, se guardar estrita consonância com o modelo federal.    

 

  O Pretório Excelso em diversos julgados já declarou a inconstitucionalidade de 

Constituições Estaduais e outras normas não federais que dispunham sobre os crimes de 

responsabilidade de autoridades estaduais, uma vez que solidificou o entendimento de 

que os crimes de responsabilidade e seu respectivo processo e julgamento são matérias 

estritamente submetidas à reserva de lei federal; portanto, as constituições estaduais não 

podem tratar do processo ou definição de crimes de responsabilidade contrario sensu 

daquilo que está exposto na Lei Nacional. 

 

                                                         
8
  Art. 85 e incisos da Constituição Federal. 

9 A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essências à configuração mesma da ideia 

republicana. A consagração do princípio da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do 

regime democrático, constitui consequência necessária da forma republicana de governo adotado pela Constituição Federal. O 

princípio republicano exprime, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos – os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular p são igualmente responsáveis perante a lei, Os Governadores de 

Estado – que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris, perante o Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a) – estão 

permanentemente sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa (RE 158.968- BA, Rel. Min. 

Ilmar Galvão – RE 159.28- PE, Rel. Min. Sepulveda Pertence), o processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles 

imputados sejam estranhos ao exercício das funções governamentais” (ADI 1.018-MG, Rel. p/ o Acórdão Min. Celso de Mello). 
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  Conforme se verifica o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade do 

Governador do Estado, em que pese previsão parcial de regras e sanções pela 

Constituição do Estado, devem ser realizados em vista do disposto na Lei Federal nº 

1.079, de 1950. 

 

  Com efeito, a ADInMC 2.220-SP, da relatoria do Min. Octavio Gallotti, já 

definia que “Inscrevem-se na competência legislativa da União a definição dos crimes 

de responsabilidade e a disciplina do respectivo processo e julgamento.” Igualmente, na 

ADInMC 1.628 – SC, da relatoria do Min. Nelson Jobim, ficou assentado que “...a 

definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do respectivo processo e do 

julgamento são de competência da União (arts. 85, parágrafo único, e 22, I da CF)”. 

 

  Porquanto, a discussão jurídica que será aqui desenvolvida orbitará em torno dos 

aspectos formais referentes aos procedimentos nos crimes de reponsabilidade contra 

Governador previsto na Lei 1.079/50, pois os aspectos materiais, onde será analisada a 

tipológica dos crimes de responsabilidade deverão ser observados em um segundo 

plano, quando da análise do mérito pela Comissão competente. 

 

   A razão de ser da medida prende-se à necessidade de encontrar regra estável 

para o processamento de pedidos visando o processo e julgamento de crimes de 

responsabilidade do Governador do Estado.  

 

  A representação, para ser recebida, deve descrever detalhadamente os atos 

praticados pessoalmente pelas autoridades denunciadas no exercício de suas funções, 

colacionando evidências que suportem as alegações.  

 

  A descrição genérica dos fatos imputados ao Governador contraria o art. 5º, LV, 

da Constituição Federal, na medida em que inviabiliza o direito de defesa, daí a 

permissibilidade do arquivamento do feito liminarmente por ausência dos requisitos 

indispensáveis para o seu processamento. 

 

  É de relembrar que esta Casa, no compromisso que lhe cabe de evitar a 

tramitação de pedidos desta natureza, orientados exclusivamente por interesses e 

divergências político-ideológicas e pessoais entre os autores do pedido e as autoridades 

governamentais. 

 

  Por isso, o conceito de justa causa é extensamente tratado na doutrina jurídica do 

direito penal e processual penal. E inclusive, a partir dos modernos estudos jurídicos 

sobre o tema, foi elevada a requisito legal para aceitação da denúncia, ainda que se trate 

de representação por crime de responsabilidade.  

 

  Com efeito, a presente denúncia não torna explícito que atos eventualmente 

teriam sido concretamente praticados pela autoridade denunciada, e nem fica clara como 

tais atos se ajustariam aos tipos invocados de maneira genérica, ou aos específicos dos 

arts. 9º, itens 4 e 5; 11, item 1; 12, item 2, c/c 74 e 75, todos da Lei Federal nº 1.079, de 

10 de abril de 1950.  



17 

 

  De modo que, deve ser respondido sem subterfúgios se há ou não justa causa 

para que se processe por crime de responsabilidade a Governadora do Estado. E este 

exame deve ser objetivo, calcado em fatos objetivamente considerados e existentes, os 

quais   independam do juízo de valor ou de interpretações diversas a que se poderá 

submetê-los, dentro das marcas naturais sem interesses e convicções políticas. 

 

  É certo que não se exige, no momento do recebimento da denúncia, de prova 

cabal do cometimento dos crimes imputados ao agente. Mas ao menos demonstração de 

fatos que permitam razoavelmente presumir possibilidade de relação causal entre a 

conduta dolosa ou culposa (quando for o caso) do agente, e os crimes que se pretende 

lhe imputar. 

 
  Aliás, é baseado nessa ponderação, que o processamento dos crimes de 

responsabilidade da Lei 1.079, de 1950, também se alberga no campo do processo 

penal.  

 

  É nesse sentido, quem também deve ser observado os pressupostos de validade 

para recepção de qualquer denúncia, seja ela proveniente de crime comum ou de crime 

de responsabilidade. Daí resulta a redação vigente do artigo 395 do Código de Processo 

Penal:  

 

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:  

I - for manifestamente inepta;  

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;   

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” 

 
  Ao tratar da forma e do conteúdo da denúncia, José Rubens Costa

10
 esclarece 

que “não se admite denúncia que não exponha os fatos, não apresente provas e nem 

indique os meios de convencimento, constitui dever legal daquele que denuncia o 

governante provar os fatos”. 

 
  Parece-me, todavia, que ao menos neste momento, não se registram suficientes 

elementos que possam conduzir à verossimilhança das alegações pontuadas na petição 

inicial, necessária ao processamento da presente representação.  

 

  Cuida-se o tema, de importância absoluta, cuja repercussão é desnecessária 

renovar. Daí a necessidade de um exame desapaixonado, exame de magistrado, e não de 

militante partidário. E aqui, frise-se, esta Assembleia Legislativa e, neste momento, o 

Presidente desta Casa ao exame do pedido de instauração do processo, exerce 

jurisdição, e neste sentido, devem observar a necessária responsabilidade desse munus 

público.  

 

  Do ponto de vista jurídico, é exaustivamente demonstrada a ausência de justa 

causa, em relação aos fatos narrados, para a admissão do pedido de instauração de 

processo contra a Governadora do Estado, o Vice-Governador e o Secretário de Estado 

                                                         
10

 COSTA, José Rubens. Infrações Político-Administrativas e Impeachment. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2000. p. 18. 
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da Saúde Pública. Não se trata aqui, de interpretar além dos fatos, mas de acordo com os 

fatos objetivamente considerados.  

 

  Para Nestor Tavora e Rosmar Rodrigues Alencar
11

, a justa causa constitui a 

necessidade do lastro mínimo de prova para o exercício da ação, isto é, os autos devem 

conter indícios da autoria e prova da materialidade, veja-se: “Neste viés, a fragilidade 

probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si mesmo 

representa ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos revelando que a 

infração existiu ou que o denunciado concorreu para a mesma.” 

 

  Da leitura dos autos, prepondera-se, de forma clara, a ausência de justa causa 

para admissibilidade do pedido de instauração do processo contra os Representados, 

pois, dos fatos que ensejam o pedido, ou se verifica que as narrações não possuem 

verossimilhança, ou de que se referem antes à interpretação sobre fatos, do que 

propriamente a fatos que permitam a corrente de interpretações logicamente 

desautorizadas pelo mínimo suporte probatório trazidos aos autos.  

 

  Aliás, é de bom tom destacar que o pedido não apresentou nada além do que 

notícias de blogs. Não traz elementos que permitam conhecer dos fatos, e quando 

remete a um possível descumprimento de decisão judicial, sequer junta qualquer 

comprovação desse ato. Em verdade, remete a uma possível sentença, mas, contudo, 

sequer traz à baila. Portanto resta divorciado os fatos em exame, com o suporte 

probatório mínimo exigido. Em nenhum documento apresentado encontra-se impressa a 

ordem das autoridades representadas de descumprimento de ordem emitida pelo Poder 

Judiciário.  

 

 De igual modo, é o que se registra na alegação de que houve o descumprimento 

dos preceitos contidos no art. 9º, itens 3 e 4, da Lei 1.079. de 1950, entretanto, não há 

comprovação lincando haver a Governadora, o Vice-Governador e o Secretário de 

Saúde ordenado a inserção de informações não verdadeiras em atestado médico. 

 

 Ademais, quem emite atestado médico não são as autoridades apontadas como 

descumpridoras dos preceitos legais, mas, a autoridade médica, e esse não está obrigado 

a fazer algo contrário à lei, ainda que esteja diretamente subordinada a alguém. Ou seja, 

imaginemos que uma autoridade determinasse a um subordinado que matasse alguém, 

pelo fato dessa subordinação estaria esse isento de responder pelo crime? Logicamente 

que não, pois ninguém está compelido a cumprir ordem ilegal! 

   

  Registre-se, que dos elementos constitutivos nos autos não há um liame ou 

documento que vislumbre a existência dessa ordem, tem-se, assim, mais uma vez, a 

inépcia da denúncia, tendo em vista o desatendimento dos requisitos essenciais da 

inicial, notadamente pela ausência ou até mesmo pela fragilidade da narrativa fática, 

deixando inidônea para o fim pretendido.    

 

  Assim, sobre a referência constante do pedido de instauração do processo por 

crime de responsabilidade contra os Representados, relativo à expedição de ordens ou 

fazer requisição contrária às disposições expressas da Constituição (item 4, do art. 9º) 

                                                         
11 TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 3ª ed. Rev. ampl. e atual. Editora 

JusPodium: Salvador, 2009. p. 156. 
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ou haver infringido no provimento dos cargos públicos, as normas legais (item 5, do art. 

9º). Vê-se, como dito acima o Representante, constrói elucubrações genéricas, 

literalmente soltas na narrativa, sem estabelecer diretamente qual ou quais elementares 

moldam as condutas dos Representados.    

 

 Constata-se de pronto que: a) a denúncia não narra o elemento subjetivo do tipo 

nem as circunstâncias fático-probatórias que evidenciassem, ao menos para o efeito de 

recebimento da denúncia por indícios, pois da narração da denúncia, não se infere 

conduta representativa de expedição de ordens, fazer requisições ou infringir as normas 

legais. Sendo certo, ainda, que a denúncia não estabelece qualquer vínculo objetivo-

subjetivo entre os Representados e a expedição de qualquer ordem determinando a 

inserção de dados inexistentes em atestado médico; b) a denúncia é excessivamente 

genérica em relação à individualização dos elementos objetivos do tipo, na medida em 

que omite-se do dever de definir, dentre os verbos nucleares do tipo, a hipótese que 

efetivamente corresponderia à ação praticada por cada Representado.   

  Assim, praticada determinada conduta em tese ilícita, é preciso dispor se ela se 

amolda aos tipos penais existentes no ordenamento jurídico pátrio, vale dizer, que é 

necessário averiguar a tipicidade formal da ação ou omissão, requisito indispensável 

para que se possa considerar certo fato como criminoso.  

 

 Nesse sentido, o STJ já se posicionou: 

 

 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ADVOGADA DENUNCIADA POR 

FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. ACUSAÇAO DE INSERIR INFORMAÇAO FALSA EM 

CONTRATO SOCIAL (ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA) E 

FAZER USO DESSE DOCUMENTO PARA PROPOR AÇAO DE 

FORMA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DE FORO 

DECLARADAMENTE FAVORÁVEL À TESE SUSTENTADA. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA CARACTERIZADA. INSUPERÁVEL 

NECESSIDADE DE A DENÚNCIA TRAZER NO SEU PRÓPRIO 

CONTEXTO ESCRITO TODOS OS ELEMENTOS DA IMPUTAÇAO. O 

SIMPLES FATO DE SER ADVOGADA DA EMPRESA, DISSOCIADO 

DE QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA OU DE 

CONDUTA REALIZADA, EXCETO O AJUIZAMENTO DE AÇAO 

JUDICIAL, É INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR 

PARTICIPAÇAO EM DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA OU USO 

DE DOCUMENTO FALSO.PEÇA INAUGURAL LASTREADA EM 

MERA PRESUNÇAO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇAO MÍNIMA DA 

CONDUTA DA PACIENTE. PREJUÍZO À DEFESA EVIDENTE. 

PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇAO 

DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA DECLARAR A INÉPCIA 

DA DENÚNCIA, E DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇAO 

PENAL EM RELAÇAO À PACIENTE. 

1. É certo que todas as funções processuais penais são de inescondível 

relevância, mas a de denunciar, a de aceitar a denúncia, a de restringir 

prematuramente a liberdade da pessoa, a de julgar a lide penal e a de 

dosimetrar a sanção imposta exigem específico trabalho intelectivo de 

esmerada elaboração, por não se tratar de atos burocráticos de simples ou 

fácil exercício, mas sim de atividade complexa, em razão de percutirem 

altos valores morais e culturais subjetivos a que o sistema de Direito 

confere incontornável proteção. 

2. A formulação de qualquer denúncia se acha legalmente submetida as 

rigorosas exigências formais absolutamente insuperáveis, dentre as 
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quais avulta a da exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias [art. 41 do CPP], a se realizar dentro do seu próprio 

contexto escrito. 

3. Na hipótese, forçoso reconhecer que a denúncia não contém 

a exposição clara de como teria se dado a participação da acusada nos 

fatos delituosos narrados; isso porque, limita-se a dizer que ela sabia 

da falsidade por ter ajuizado ações em favor de sua constituinte; 

todavia, esse fato, dissociado de qualquer outra conduta que demonstre 

atuação efetiva na simulação e o dolo, é insuficiente para vinculá-la à 

elaboração de documento com falso conteúdo. 

4. Sem a indicação mínima de qualquer conduta que faça supor que a 

Advogada tinha ciência da falsidade da alteração contratual, o fato de 

ter ajuizado ações em favor do seu então constituinte só pode ser tido 

como próprio ao regular exercício profissional. 

5. É sempre de suma relevância que a denúncia explicite claramente 

elementos seguros e sérios, coerentes e confiáveis quanto à 

materialidade e a provável autoria do ilícito, pois sem eles a peça 

ministerial imerge em ilações ou suposições de alta vagueza, sem 

dúvida não bastantes para lastrear o ajuizamento de Ação Penal; é 

inadmissível a denúncia que não vincula o acusado a qualquer núcleo 

dos tipos imputados, como se dá na hipótese em apreciação, sob pena 

de inviabilizar totalmente o exercício da ampla defesa. Precedentes. 

6. Ordem concedida, para determinar o trancamento da ação 

penal instaurada em relação à ora paciente, em que pese o 

parecer ministerial em sentido contrário. (HC 183.592/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 

22/03/2011, DJe 04/04/2011) 

 

  Com a devida vênia, a denúncia de 19 páginas apesar de extensa, não trouxe em 

uma só linha qual a elementar do verbo nuclear do tipo penal que foi praticado pelo 

Representados, ou seja, não prescreve, delimita e tampouco expressa o acusador na sua 

prefacial de forma clara e concisa, atribui qual a conduta descrita no aludido tipo penal, 

prejudicando, de toda sorte o contraditório e a ampla defesa, princípios caros a 

democracia e ao direito de qualquer cidadão. 

 

   Logo, se achando a denúncia formulada sem as rigorosas exigências formais 

absolutamente insuperáveis, dentre as quais avulta-se a falta de exposição do fato, 

aliado também a falta da circunstância baseada no núcleo elementar do tipo penal que 

ora se impinge aos Representados, afronta mortalmente o que prescreve o art. 41
12

 do 

CPP c/c com o art. 76 da Lei 1.079, de 1950.  

 

  É precisamente esse o raciocínio que deve ser aplicado ao caso dos autos. É 

certo que a inicial deveria ter demonstrado, em relação aos Representados os 

necessários indícios de autoria e materialidade que estariam a vinculá-los ao tipo penal. 

 

  Melhor sorte, não habita na alegada prática infracional do art. 11, item 1, pois o 

Representante não elenca que leitos, insumos ou serviços foram contratados e 

superfaturados, pois se limita a dizer que houve “possíveis superfaturamento que se o 

provimento de forma totalmente irregular, não contratação de profissionais da saúde, 

contrariando Edital logo, todas as despesas oriundas são também irregulares sem 

previsão orçamentária.”   

                                                         
12

 Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas. 
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  Evidentemente, que a representação para ser recebida, deve descrever 

detalhadamente os atos praticados pessoalmente pela autoridade denunciada no 

exercício de suas funções, colacionando evidências que suportem as alegações. 

 

  Portanto, como já expressado em linhas anteriores, a descrição genérica dos 

fatos imputados aos Representados contraria o art. 5º, LV, da Constituição Federal
13

, na 

medida em que inviabiliza o direito de defesa. A presente denúncia não torna explícito 

que atos eventualmente teriam sido concretamente praticados pelas autoridades 

denunciadas, e nem fica claro como tais atos se ajustariam aos tipos invocados de 

maneira genérica, ou ao específico do art. 11, item 1, da Lei Federal nº 1.079/50. 

 

  Segundo o primado da Lei nº 1.079/50, é dever do Representante instruir de 

forma completa a peça acusatória, exceto no caso de comprovada impossibilidade de 

fazê-lo, situação em que deveria indicar o local em que poderiam ser encontrados os 

respectivos documentos. No entanto, não havia, aparentemente, qualquer dificuldade na 

obtenção de provas. Ademais, convém mencionar que não há nos autos prova de 

tentativa de obtenção de esclarecimentos e documentos junto ao Governo do Estado, por 

meio da Lei de Acesso à Informação ou outro fundamento para subsidiar o pedido de 

impedimento. 

 

  Nessa ótica, ao nosso sentir, a inicial sequer deve ser conhecida, eis que não se 

encontram presentes indícios da autoria e prova da materialidade capazes de conduzir o 

Poder Legislativo ao processamento desta representação por ato do Governador, do 

Vice-Governadora do Estado e ou do Secretário Estadual de Saúde. 

 

3. DOS EVENTUAIS DELITOS CONEXOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO.  

 

 Ao longo da narrativa fática, o Representante arrolou no polo passivo da 

representação, além da Governadora e do Vice-Governador, o Secretário de Estado da 

Saúde Pública. 

 

 De sobremaneira, como analisado nos itens anteriores, a representação não deve 

ser recebida em face da Governadora ou do Vice-Governador por carência de 

pressupostos de admissibilidade, razão pela qual surge por consectário lógico a 

impossibilidade desta Casa Legislativa processar e julgar também o Secretário de 

Estado. 

 

 Isso porque o Secretário Estadual de Saúde somente pode ser processado e 

julgado pelo Poder Legislativo se presente crimes conexos aos do Governador, 

conforme alude o parágrafo único do 79 da Lei 1.079, de 1950 c/c o parágrafo único do 

art. 302 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.  

 

                                                         
13

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes 
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 Outrossim, em sendo confirmada a decisão da Presidência desta Casa de não 

receber a denúncia referente à Governadora e ao Vice-Governador, esgota-se a 

competência deste Poder para processar e julgar o Secretário de Estado. 

 
  

4. DA CONCLUSÃO  

 
 

  Ante o exposto, este Procurador-Geral junto à Assembleia Legislativa, no 

âmbito de sua função, levando em consideração a Lei Federal 1.079/50 à luz da 

Constituição Federal de 1988, e das decisões promanadas do Pretório Excelso, 

esclarece:  

 

  Preambularmente, que é possível a realização pelo Presidente desta Casa 

Legislativa do juízo de prelibação, com o fito de verificar se estão presentes os 

pressupostos extrínsecos e intrínsecos para recepção da presente representação.  

 

  Acolhida a condição supra, é de se concluir que a representação ofertada por 

RILYONALDO JAERDSON FERREIRA MARQUES padece de vício intransponível 

para o seu processamento, pois lhes falta pressuposto extrínseco, dada a ausência da 

comprovação do autor da denúncia acha-se na posse atual e plena de seus direitos 

políticos, uma vez que não foram acostados aos autos cópia do título eleitoral ou de 

certidão de quitação eleitoral.        

 

  Dessarte, ainda ao meu juízo, não cabe ao Sr. Presidente receber denúncia 

baseada em supostas figuras típicas capituladas no art. 299 do CP, pois como firmado o 

processamento e julgamento de Governadores, por crime comum é de competência 

exclusiva do STJ, falecendo, portanto, atribuições a este Poder Legislativo para 

condução investigativa desse tipo penal. O que de pronto deve ser rejeitada a denúncia 

nessa parte, eis que não se encontra no espaço do juízo de conveniência e oportunidade 

tal proceder.     

 

  Ultrapassada essa condição de procedimentabilidade,  não merece ser recebida a 

representação em destaque, à mingua dos requisitos capazes de sustentar a prática dos 

crimes de responsabilidade previstos nos arts. 9º, itens 4 e 5; 11, item 1; 12, item 2, c/c 

74 e 75, todos da Lei Federal nº 1.079, de 1950.  

 

  Em decorrência do não recebimento da representação contra a Governadora do 

Estado, o Vice-Governador, a eventual prática de crimes conexos apontada pelo 

Representante ao Secretário de Saúde Cipriano Maia, deve ser analisada pelo Ministério 

Público Estadual, nos termos do parágrafo único do art. 302 do Regimento Interno da 

ALRN. 

 

  Por último, além do Ministério Público Estadual, sugiro, ainda, o 

encaminhamento de cópia integral dos autos aos Representados para conhecimento da 

presente denúncia. 
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  Revela-se, então, a conclusão de que a peça da denúncia se ressente da ausência 

de alguns pressupostos básicos para seu recebimento, levando-se em conta o estipulado 

na Lei 1.079, de 1950, no Código de Processo Penal e no Regimento Interno desta Casa 

c/c com aplicação analógica dos §§ 1º e  3º do art. 218 do RI da Câmara dos Deputados. 
 

É o parecer, sub censura. 

 

ENCAMINHEM-SE os autos à Presidência desta Augusta Casa Legislativa, a 

quem cabe, por último, decidir. 
 

Gabinete do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, em Natal, 21 de maio de 2020. 

 
 

SÉRGIO EDUARDO DA COSTA FREIRE   

Procurador-Geral   
 

 

 

 

 

 

 


