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Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Responsabilidade do Presidente da República: ao contrário do que 

ocorre em monarquias absolutistas, é comum, nas Repúblicas, que os 

gestores sejam responsabilizados por suas decisões na condução do 

governo. 

- Crimes de responsabilidade: infrações político-administrativas, 

previstas no art. 85 da CF/88.  

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

Art. 85, CF/88: “São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: I - 

a existência da União; II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da 

Federação; III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; IV - a 

segurança interna do País; V - a probidade na administração; VI - a lei 

orçamentária; VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais”. 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Leis n. 1.079/50 (define os crimes de responsabilidade e regula o 

processo de julgamento) e 8.038/90 (rito para a apuração de crimes 

contra a lei orçamentária). 

- A condenação por crime de responsabilidade não exclui o processo e 

o julgamento do acusado por eventual crime comum (não caracteriza 

bis in idem).  

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Procedimento bifásico: a CD faz o juízo de admissibilidade e o Senado 

processa e julga. 

- Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar a acusação por 

crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. 

- A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver deixado 

definitivamente o cargo.   



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Processo de “impeachment”: Em um primeiro momento, a Câmara dos 

Deputados fará um juízo de admissibilidade do processo. 

- A acusação será admitida ser for aprovada pelo voto nominal e aberto 

de 2/3 dos seus membros (342 votos de um total de 513 deputados – 

vale para VP e Ministros de Estado também). 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Se ultrapassada esta fase, o processo será enviado ao Senado (ou ao 

STF, se se tratar de crime de responsabilidade praticado por Ministro 

de Estado, não conexo com ato do PR – veja o art. 102, I, C da CF/88). 

- Será criada uma comissão especial (21 membros) para analisar a 

denúncia e elaborar um parecer (admissibilidade ou não do processo), 

que será votado na própria Comissão (aprovação por maioria simples). 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Se aprovado, o parecer pela abertura ou arquivamento será 

submetido à apreciação do Senado; caso a maioria simples dos 

senadores (41) aprove o parecer do relator, o processo seguirá o seu 

curso, que pode tanto ser o arquivamento quanto a instauração 

formal do processo, a depender do parecer. 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Caso haja a instauração formal do processo de impedimento, o PR é 

afastado do cargo por até 180 dias (note que o cargo não fica vago – 

veja o art. 86, §1º, I, CF/88); neste intervalo, o Vice-Presidente exerce 

as funções. 

- A partir deste momento, o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

passa a conduzir os trabalhos.   



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Fase de produção de provas e alegações finais. Deve ser assegurada a 

ampla defesa.  

- É feito um novo parecer, indicando a procedência ou improcedência da 

acusação,  que será submetido à votação, devendo ser aprovado por 

maioria simples. 

- Se for aprovado - e se o parecer tiver sido pela procedência da acusação 

- a sessão de julgamento será marcada; caso contrário, o processo será 

arquivado. 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Sessão de julgamento: o Presidente do STF pergunta se o PR cometeu 

crime de responsabilidade no exercício do mandato e os senadores 

votam; caso a maioria (2/3 – 54 senadores) entenda que sim, o PR é 

destituído do cargo e o Vice será empossado; caso contrário, o PR 

reassume o mandato. 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Sanções, em caso de condenação (art. 52, p. único, CF/88): como o 

crime de responsabilidade não é uma infração penal, a condenação 

limita-se à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública. 

- Uma vez proferida a sentença condenatória, o acusado é destituído 

do cargo imediatamente. 

 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Obs.: no caso da Presidente Dilma foram feitas duas votações, uma 

para definir se ela havia cometido crime de responsabilidade e outra 

para decidir sobre a inabilitação para o exercício da função pública.  

- Interpretação do art. 33 da Lei n. 1.079/50, que diz que “no caso de 

condenação, o Senado por iniciativa do presidente fixará o prazo de 

inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função 

pública [...]”. 

 

 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Caso haja crime comum, o Senado “deliberará ainda sobre se o 

presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente 

de ação de qualquer interessado” (art. 33, Lei n. 1.079/50). 

- Ou seja, o julgamento pelo crime de responsabilidade não prejudica o 

julgamento e a aplicação de eventuais sanções penais cabíveis (e que 

dependem de uma sentença condenatória transitada em julgado).  

 

 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Observe que, caso o julgamento do processo não se conclua dentro 

dos 180 dias de afastamento, o PR irá reassumir o cargo. 

- Porém, isso não impede que o processo siga seu curso normalmente. 

 

 

 



Responsabilidade do Presidente da República e Lei nº 1.079/50. 

- Controle judicial do processo de impeachment: é admissível, para 

prevenir lesão ou ameaça a direito. 

- Garante respeito ao devido processo legal, obediência às formalidades 

legais e a observância das garantias constitucionais.  

- No entanto, o Poder Judiciário não pode avaliar os critérios políticos 

de conveniência e oportunidade. 

 


