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

- Além do PR, podem ser processados por crime de responsabilidade e 

julgados pelo Senado: o Vice-Presidente e, desde que tenham 

cometido crimes de mesma natureza conexos aos praticados pelo PR 

ou VP, os Ministros de Estado e Comandantes das Forças Armadas 

(art. 52, I, CF/88); os ministros do STF, membros do CNJ  e do CNMP, 

o PGR e o AGU (art. 52, II, CF/88).   

 

 

 



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

- Podem ser processados por crime de responsabilidade e julgados pelo 

Supremo Tribunal Federal: os Ministros de Estado e os Comandantes 

da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 

art. 52, I (ou seja, apenas em casos não-conexos com atos do PR ou 

VP), os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas 

da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente 

(art. 102, I, c, CF/88). 

 

 

 



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

- Responsabilidade em relação a crimes comuns: nesse caso, a 

competência para processar e julgar o Presidente da República é do 

Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, b, CF/88). 

- Cuidado: durante a vigência do mandato, o PR não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções (a 

prescrição do crime fica suspensa e aguarda-se o final do mandato – 

HC n. 83.154/STF).  

 

 



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

- Irresponsabilidade penal relativa: inibe que o Estado exerça seu poder 

de persecução criminal contra a pessoa que está na titularidade da 

Presidência da República (Novelino). 

- A pessoa não será responsabilizada por infrações cometidas antes do 

mandato ou durante o seu exercício, mas que não estão relacionadas 

às funções inerentes ao cargo.  

 

 

 



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

- Se a infração penal estiver relacionada ao exercício das funções, o PR 

será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.  

- Nesse caso, também é necessária a autorização da Câmara dos 

Deputados para a instauração do processo (2/3 dos votos – a regra é 

válida também para o processamento do Vice-Presidente e de 

Ministros de Estado). 

 

 

 

 



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

- A denúncia ou queixa-crime é enviada ao STF e, se for recebida, o PR 

será afastado do cargo por ate 180 dias. 

- O PR não pode ser preso enquanto não for proferida a sentença pena 

condenatória.  

- Não há irresponsabilidade em relação a outras áreas (trabalhista, cível, 

tributária, político-administrativa, etc.). 

 

 

 

 



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

- Obs.: lembre-se que, nos termos do art. 15, III da CF/88, a condenação 

criminal transitada em julgado leva à suspensão dos direitos políticos – 

e, consequentemente, à perda do mandato de Presidente da 

República. 

- Obs. n. 2: crimes dolosos contra a vida – o Presidente da República 

não é julgado pelo Tribunal do Júri; em razão do princípio da 

especialidade, toda acusação de crime comum feita contra o PR é 

julgada pelo STF. 

 

 



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

- Cabe ao STF julgar, nas infrações penais comuns, o PR, o VP, os 

membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o PGR. 

Também julga os Ministros de Estado e Comandantes das Formas 

Armadas (crimes comuns e crimes de responsabilidade “não-

conexos”), os membros de Tribunais Superiores, do TCU e Chefes de 

Missão Diplomática permanente. 

 

 

 

 



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

- Responsabilidade de governadores: 

- Crimes comuns (inclusive dolosos contra a vida): a competência é do 

STJ (art. 105, I, a, CF/88). 

- Depende de autorização da respectiva Assembleia Legislativa (2/3 dos 

membros). 

- Governadores não são imunes às prisões cautelares e não possuem 

irresponsabilidade penal relativa. 

 

 

 



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

- Crimes de responsabilidade: o STF já entendeu que a competência para 

legislar sobre normas de processo e julgamento é privativa da União 

(Súmula n. 722) e as Constituições Estaduais não podem dispor sobre o 

tema. 

- Assim, nos termos do art. 78, §3º da Lei n. 1.079/50, governadores são 

julgados por um tribunal especial, composto por cinco membros do 

Legislativo e cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do 

TJ.  

 

 



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

- Juízo de admissibilidade da acusação: é feito pela Assembleia Legislativa 

(autorização por maioria absoluta – art. 77, Lei n. 1.079/50).  

- Se a acusação for admitida, o governador será suspenso imediatamente de 

suas funções, até a conclusão do julgamento pelo tribunal especial. 

- Sanções: perda do cargo, com inabilitação de até cinco anos para o exercício 

de funções públicas (art. 78, Lei n. 1.079/50). 

 

 

 

 



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

- Responsabilidade dos prefeitos: 

- Crimes comuns (inclusive dolosos contra a vida), desde que de 

competência da justiça comum estadual: é do Tribunal de Justiça.  

- Não precisa de autorização da Câmara Municipal. 

- Outros crimes: a competência é do respectivo tribunal de segundo 

grau (Súmula 702, STF). 

 

 

 

 



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

- Crimes de responsabilidade: a competência é da Câmara Municipal, 

nos termos do DL n. 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade 

dos prefeitos e vereadores. 

- Sanção: cassação do mandato. 

 



 


