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O Dr. RODRIGO JANOT, Procurador-Geral da República e chefe do 

Ministério Público da União, ofereceu denúncia contra Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, Dr. MICHEL TEMER. O processo 

criminal contra o Presidente da República MICHEL TEMER desdobra-se 

em duas fases: IUDICIUM ACCUSATIONIS (Denuncia e fase de 

instrução, pela qual passarão as partes, produzindo provas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa) e IUDICIUM CAUSAE (julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal. Não e cabível a condenação do Presidente 

MICHEL TEMER se baseada única e tão somente nos autos como prova 

assustentá-la a palavra de um delator. Por que remeter o caso MICHEL 

TEMER ao Supremo Tribunal Federal ? porque somente é a opção 

adequada a soberania do Supremo Tribunal Federal por e feito de 

condenação criminal ou absolvição. Se os ministros do Supremo Tribunal 

Federal resolverem condenar MICHEL TEMER, fá-lo-á bem feito pois a 

denuncia do Procurador Geral da República esta estreme de dúvidas 

também pose se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possa se ressaltar 

que o Supremo Tribunal Federal possa julgar um caso nitidamente falho, de 

onde não poderá surgir outra decisão se não a absolutória. Ainda, no juízo 

de IUDICIUM ACCUSATIONIS (que se estrutura como nos processos do 



tribunal do júri a decisão da Câmara dos Deputados  tem natureza 

interlocutória nista, que julga apenas a admissibilidade da acusação contra 

MICHEL TEMER, sem qualquer avaliação de mérito. Portanto, é 

imprescindível  que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações 

incisivas, existindo-se considerações pessoais no tocante ao denunciado 

MICHEL TEMER e constituindo a síntese a reconciliar-se  e do equilíbrio 

prudente de um Deputado Federal. Caso contenha termos injuriosos ao 

acusado MICHEL TEMER (despudorado, mentiroso, chefe de quadrilha, 

marginal perigoso) ou qualquer outro termo que seja contundente ao 

Presidente da Republica, deve provocar, como consequência a sua 

anulação. Pelo crime comum de corrupção passiva perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal. Crimes comuns são os descritos no Direito 

Penal Comum; especiais, os definidos no Direito Penal Especial. Crime 

comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa. Exemplo: corrução 

passiva, organização criminosa, obstrução à justiça, homicídio, furto, 

estelionato etc. Difere do crime próprio que é o que só pode ser cometido 

por uma determinada categoria de pessoas, pois pressupõe no agente uma 

particular condição jurídica (acionista, funcionário público); profissional 

(comerciante, empregador, empregado, médico, advogado): de parentesco 

(pai, mãe, filho) ; ou natural (gestante, homem). Por sua vez, crime comum 

não se confunde com crime de responsabilidade, que, na legislação 

brasileira, se refere a infrações politico-administrativas não sancionadas em 

penas de natureza criminal. São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da Republica que atendem contra a Constituição Federal e, 

especialmente, contra 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 diretos 

políticos, individuais e sociais, a segurança do pais, a probidade na 

administração, a lei orçamento e o cumprimento das leis e das decisões 

judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as 

normas de processo e julgamento. Estes crimes dão oportunidade ao 

Impeachment, que é um instituto de natureza politica. A denuncia é movida 

pelo Ministério Público que se define como a exposição, por escrito, de 

fato subsumivel em um tipo, com a manifestação expressa da vontade de 

que se aplique a lei penal e que se suspeita seja a autor do crime, e 

indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva. É bem 

provável que o Colendo Supremo Tribunal Federal receba a denuncia 



contra o Presidente MICHEL TEMER, uma vez que a denúncia só será 

rejeitada quando: I – fato narrado evidentemente não constituir crime II- já 

estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; III – for 

manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o 

exercício da ação penal. Corrupção passiva consiste em o Presidente da 

Republica solicitar ou receber, para si ou ara outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, em razão 

dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Compete 

privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por dois terços de seus 

membros, a instauração de processo contra a Presidente MICHEL TEMER. 

Atualmente, a denuncia se encontra na Comissão Permanente de 

Constituição e Justiça, cujo o parecer do relator da denuncia Sergio Zveiter 

será lido hoje e conforme noticia do jornal o Estado de São Paulo será a 

favor da denuncia do Ministério Público. Admitida a acusação contra o 

Presidente MICHEL TEMER, será ele submetido a julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal. O Presidente TEMER ficará suspenso de suas 

funções, nas infrações penais comuns, se recebida a denuncia. Se, 

decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver 

concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 

prosseguimento do processo. Em caso de impedimento do Presidente da 

Republica, ou vacância do respectivo cargo, será chamado ao exercício da 

Presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, Sr. RODRIGO MAIA.  

Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial 

(MANDATO DE MICHEL TEMER), a eleição para os cargos de 

Presidente e Vice-presidente da Republica será feita trinta dias depois de 

aberta a última vaga, pelo Congresso Nacional. A ministra Carmen Lúcia, 

do Supremo Tribunal Federal e o Jurista Modesto Carvalhosa e 

principalmente o deputado Rodrigo Maia são fortes candidatos na eleição 

indireta do congresso nacional. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão 

completar o período de seus antecessores. Em 2018, teremos eleição direta, 

pelo povo, para Presidente e Vice-Presidente da Republica. 


