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1) Conceito e espécies

O vocábulo imunidade tem origem no latim immunitas. Significa privilégio,
isenção, prerrogativa.

Imunidade parlamentar é a prerrogativa do Poder Legislativo que assegura a
seus membros o direito de exercer livremente o mandato representativo recebido pela
Nação. Em razão desta prerrogativa, o parlamentar tem assegurado o direito de não
responder judicialmente por suas opiniões, palavras e votos e de não ser processado
sem prévia licença da Casa a que pertence.

Longe de ser uma afronta ao regime igualitário, a imunidade está diretamente
relacionada com o princípio da Separação dos Poderes, assegurando a independência
e autonomia do Poder Legislativo.

A imunidade parlamentar é gênero, que se subdivide em duas espécies: imuni-
dade material, ou inviolabilidade e imunidade formal, também denominada imunida-
de processual.

Freedom of speech do direito inglês, a imunidade material é a prerrogativa
constitucional atribuída aos membros do parlamento que lhes garante a
irresponsabilidade criminal por suas opiniões, palavras e votos.

Vale aqui reproduzir as doutas lições de ZENO VELOSO1  sobre o assunto:
“Acobertado pela inviolabilidade, o parlamentar não pode ser alcançado, não

pode ser processado, não pode ser perseguido nem molestado, no exercício do seu
mandato, por suas opiniões, palavras e votos. Inexiste crime neste caso, o que vale
dizer: as opiniões, palavras e votos perdem qualificação penal quando proferidas por
parlamentar no exercício de mandato legislativo. Ainda que o fato esteja tipificado no
Código Penal como injúria, difamação ou calúnia, o deputado ou senador é excluído
da ação, a hipótese criminal não se configura por força do dispositivo constitucional
material. O Professor Pontes de Miranda, enfocando a inviolabilidade, disserta: ‘Se

1 VELOSO, Zeno, “Imunidades Parlamentares”, 1980, 1ª edição.
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não abre o processo é porque todo processo supõe regra de direito material. A lei
material exclui o crime mesmo’. Em obra mais recente, o egrégio e saudoso
jurisconsulto ensina que ‘a opinião do deputado ou senador é livre, que os chamados
crimes de opinião não o alcançam, que as regras de direito penal e de outras leis,
sobre a manifestação do pensamento, até à tribuna não chegam’. Outro grande
publicista, de renome internacional, o Professor Marcelo Caetano, não discrepa deste
entendimento, e doutrina: ‘O membro do Congresso não pode ser demandado ou
condenado no foro civil ou no foro criminal por palavras, opiniões e votos emitidos
no exercício do mandato.’ ... Em razão da inviolabilidade, fica obstada e excluída,
absoluta, total e permanentemente, qualquer ação repressiva com base em discursos,
opiniões, conceitos, pareceres, votos e palavras proferidas, no exercício do manda-
to.”

É de se observar que a doutrina não encontra consenso no tocante à extensão
das inviolabilidades. Alguns autores defendem que a imunidade material só vale den-
tro do recinto do Congresso Nacional, ou seja, durante o funcionamento das sessões
de Plenário e reuniões das diversas comissões parlamentares. Outros entendem que a
inviolabilidade alcança todas as opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do
mandato, entendido este não só como as atividades próprias de funcionamento das
Casas Congressuais, como as delas decorrentes.

A atual Constituição brasileira, ao dispor sobre as inviolabilidades, não fez
qualquer menção ao exercício do mandato, como era da nossa tradição. Apenas de-
terminou que “os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos.” Conclui-se, pois, que a tese que hoje vigora é a da amplitude da extensão do
instituto, desde que esteja o parlamentar agindo como tal e não como cidadão co-
mum.

E dessa forma já decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal. Em voto profe-
rido naquela Corte, o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE2  asseverou que a atual reda-
ção do texto constitucional “permite efetivamente que se dê à imunidade material uma
extensão maior, de modo a compreender na sua esfera de proteção manifestações que,
embora não se possam estritamente caracterizar como exercício da função parlamen-
tar, dela são conseqüências inarredáveis, em particular no tempo das comunicações
de massa.”

Equivalente ao freedom from arrest dos ingleses, a imunidade processual ou
formal tem como escopo proteger o parlamentar contra o processo criminal em geral,
impedindo que ele seja preso ou processado sem prévia licença de sua Casa respectiva.

Ao contrário da imunidade material, que tem a ver com a irresponsabilidade

2 Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 129/975.
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pela prática de atos funcionais, a imunidade processual relaciona-se com a prática de
atos fora do exercício do mandato, englobando, inclusive, os atos praticados antes da
diplomação e posse.

A justificativa para a existência da prerrogativa é a mesma para a defesa da
imunidade material, ou seja, a proteção aos membros do Legislativo, para que pos-
sam atuar com liberdade.

Todavia, são institutos bastante diversos.
ZENO VELOSO

3  demonstra bem tais particularidades, doutrina ele:
“A imunidade formal é uma prerrogativa do parlamentar por atos praticados

fora do exercício do mandato. E, ao contrário da inviolabilidade, que é absoluta,
permanece e não pode ser suspensa, pode ela ser levantada pelo Parlamento, e o
deputado ou senador processado criminalmente se a respectiva Câmara der licença
para tal. A inviolabilidade não admite em nenhuma hipótese o processo, porque
exclui o crime. A imunidade formal não exclui o crime, apenas obsta, paralisa,
suspende o processo. A inviolabilidade é imunidade de fundo, perpétua. Trata-se
de irresponsabilidade total, idenidade absoluta. Nem quando o parlamentar deixar
de sê-lo poderá ser acionado no foro civil ou criminal por suas opiniões proferidas
durante o exercício do mandato, pois não houvera crime àquela época e não pode-
ria existir processo depois. A imunidade formal atua apenas dilatoriamente sobre o
curso da ação penal, como expõe com segurança o juiz Alcino Pinto Falcão, em sua
excelente monografia. Se a Câmara nega a licença ‘o processo não prossegue ape-
nas enquanto durar o mandato do parlamentar. Fica suspensa a ação criminal até o
termo da função eletiva. Extinto o mandato, e não renovado, o ex-parlamentar res-
ponderá pelo ato praticado e poderá ser punido. É o que dilucida, com habitual
maestria, Pontes de Miranda: “A imunidade do art. 32, § 1º, é só quanto à prisão. Se
o acusado deixa de ser deputado ou senador (e não se elege senador ou deputado),
extinta está a função e, pois, a improcessabilidade. O juiz, diante da cessação da
imunidade, leva adiante o processo, como se apenas dele houvesse esquecido. O
crime continuou desperto; só o processo dormiu’.”

2) A imunidade no Brasil

A imunidade parlamentar tem sido tratada de forma uniforme e coerente
pelas diversas Constituições brasileiras, desde os tempos do Império até os dias
atuais.

De um modo geral, procurou-se desde sempre garantir aos membros do par-

3 Cf. op. Cit.
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lamento a liberdade de opinião, palavras e votos no exercício de suas funções, além
de protegê-los contra a prisão, com exceção do flagrante delito de crime inafiançável,
e contra o processo e julgamento por crimes.

Podemos destacar algumas peculiaridades como a possibilidade de renún-
cia ao instituto prevista pela Constituição de 1891, a exclusão dos crimes contra a
honra e contra a segurança nacional das imunidades materiais, prevista pela Cons-
tituição de 1967 e pela Emenda nº 1, de 1969, e a suspensão da imunidade por
decurso de prazo.

Constata-se, pois, que o vigente texto constitucional brasileiro garantiu tan-
to a imunidade material como a imunidade formal.

Em relação à primeira, podemos afirmar que é ampla e não apresenta qual-
quer restrição. Vale de forma irrestrita como garantia aos membros do parlamento
de liberdade de opiniões, palavras e votos.

No tocante à imunidade processual, a vigente Carta Constitucional achou
por bem estabelecer a necessidade de licença prévia da Casa respectiva para que o
parlamentar pudesse ser preso (salvo em caso de flagrante de crime inafiançável,
quando a licença é posterior), processado ou julgado por crimes comuns. Quis tam-
bém assegurar o foro do Supremo Tribunal Federal, tudo com o intuito de garantir
a plena atuação do Poder Legislativo frente aos outros Poderes.

Cabe aqui lembrar trecho do parecer do então Deputado, hoje ilustre Minis-
tro do Tribunal de Contas da União, Dr. ADYLSON MOTTA, apresentado na Co-
missão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados acerca de solicitação de
licença para processar deputado, escreve ele:

“... Ao elaborar a Constituição de 1988, a Assembléia Nacional Constituinte
teve presente a preocupação de restabelecer, na sua plenitude, as prerrogativas do
Poder Legislativo, como forma de assegurar a independência e o harmônico equilí-
brio dos Três Poderes.

Foi por isso cuidadoso o legislador ao assegurar um mecanismo de proteção
ao exercício da atividade parlamentar, reinstituindo, na sua integralidade, as Imuni-
dades, conforme o art. 53 da nossa lei maior.”

3) Procedimento na Câmara dos Deputados

O Colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido ser correto enviar às
Casas Congressuais pedido de licença tanto para as hipóteses de imunidade proces-
sual previstas no § 1º do art. 53 da Constituição Federal, quanto para os casos de
inviolabilidades, garantidos pelo caput do citado artigo.

Cabe aqui mencionar, data máxima venia, o nosso desacordo em relação ao
procedimento que vem sendo seguido pela Corte Suprema.

Cadernos Aslegis 9
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Entendemos que a vigente Constituição brasileira foi clara quando discipli-

nou em dispositivos distintos – mesmo que dentro do mesmo artigo – as espécies de
imunidade parlamentar.

Para nós, não há qualquer dúvida de que em relação às inviolabilidades não
há que se falar em licença, uma vez que nestes casos o crime jamais existiu.

No nosso entendimento, o melhor seria que o Supremo Tribunal Federal ao
constatar que se trata de hipótese de inviolabilidade, logo de pronto mandasse ar-
quivar o processo, já que se configura aí caso de excludente de ilicitude. Muito nos
tem admirado, ainda, que o próprio Ministério Público faça denúncia em casos
inegáveis de ilícitos cometidos por parlamentares em razão de suas opiniões, pala-
vras e votos.

A Constituição Federal é nossa lei maior. Ela determina: “os Deputados e
Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput).

Quer dizer, são eles irresponsáveis. Apesar da existência do tipo penal (ca-
lúnia, injúria e difamação), os parlamentares enquanto agem como tal jamais come-
tem este tipo de crime, pois este é o mandamento constitucional vigente.

Todavia, apesar de reconhecer que o deputado ou o senador não comete
crime em razão de suas opiniões, palavras e votos, o egrégio Supremo Tribunal
Federal tem preferido encaminhar todos os processos indistintamente às respecti-
vas Casas, para que elas possam resolver quanto à concessão ou não da licença.

É oportuno lembrar que, com esta atitude do Supremo Tribunal Federal, a
grande maioria dos pedidos em tramitação nesta Casa não se refere a crimes co-
muns.

A Secretaria Geral da Mesa elaborou lista adequada à nova legislatura e
constatou que hoje tramitam na Casa quinze pedidos de solicitação de licença para
processar deputado (na Legislatura passada eram setenta e um pedidos). Apenas
três referem-se a crimes comuns, mesmo assim, são crimes praticados antes do
mandato; os demais, ou estão relacionados com a imunidade material, ou são de-
núncias claramente decorrentes de perseguições políticas.

Deixando um pouco de lado a posição do Supremo Tribunal Federal, é pre-
ciso esclarecer que uma vez recebido o ofício solicitando a licença, a Mesa da
Câmara dos Deputados o numera e encaminha em seguida à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação.

Cumpre que aquele órgão técnico analise o processo e conclua pela conces-
são ou denegação da licença, elaborando Projeto de Resolução neste sentido que
será encaminhado ao Plenário da Casa, para que em voto secreto da maioria dos
membros se aprove ou rejeite o parecer.

Imunidade Parlamentar
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4) Propostas de alteração do instituto

O tema relativo às imunidades parlamentares tem sido muito discutido no
Congresso Nacional. Hoje tramitam na Câmara quatorze propostas de emenda à
Constituição - nove delas oriundas do Senado Federal - que pretendem alterar o art.
53 da nossa Lei Maior. As propostas vão desde a supressão total do instituto, até a
modificação do procedimento de concessão de licença para processar parlamentar.
Algumas sugerem a concessão da licença por decurso de prazo e outras invertem o
mecanismo atual, determinando que o processo contra parlamentar teria seguimen-
to no Supremo Tribunal Federal que comunicaria à Casa respectiva a sua existência
e esta, se quisesse, sustaria o processo.

É de se ressaltar que a PEC 34/95 e seus apensos (PEC 101/95, 178/95 e
518/97) encontram-se no Plenário da Câmara há mais de um ano prontas para se-
rem incluídas na Ordem do Dia, após exaustiva discussão em comissão especial,
que optou por aprovar substitutivo que: a) insere a expressão “civil e penalmente”
no caput do art. 53; b) adota o mecanismo da sustação do processo; c) determina
que sejam enviados à Casa respectiva apenas as comunicações referentes aos pro-
cesso em que o Supremo já tenha recebido a denúncia; d) limita a possibilidade de
sustação do processo até a decisão final; e e) estabelece que a sustação não incidirá
sobre processos instaurados até a diplomação.

5) Conclusão

A idéia de estado de direito democrático liga-se diretamente à existência de
poderes independentes e harmônicos entre si.

Sabemos que ao Executivo cabe, precipuamente, a execução da lei; ao Judi-
ciário, a aplicação do direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de inte-
resse; e ao Legislativo, além da elaboração das leis, a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo.

A tarefa é árdua e muitas vezes criadora de constrangimentos. Assim, foi
preciso criar um dispositivo que desse aos membros do parlamento a liberdade de
ação.

Não foi de outra forma que surgiu o instituto da imunidade parlamentar. Os
cases ingleses demonstraram que a freqüente perseguição dos monarcas aos mem-
bros do parlamento – que procuravam moralizar o Executivo e tolher de alguma
forma seu poder – só pôde ter fim com a criação da prerrogativa que passou a
atribuir aos membros dos Comuns a liberdade no exercício de suas funções, sem
receio de retaliações.

O instituto ganhou o mundo e hoje é garantia presente em todas as Consti-
tuições democráticas.

Cadernos Aslegis 9
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No Brasil não foi diferente. E graças ao instituto, hoje podemos afirmar que

os membros do nosso Poder Legislativo exercem suas funções sem qualquer limita-
ção.

É preciso que se diga e se repita que imunidade não é privilégio. Muito pelo
contrário, é prerrogativa, é garantia, menos dos membros do parlamento e mais da
instituição como um todo.

A imunidade é fundamental ao pleno exercício da democracia, pois só com
ela temos a garantia da existência de um Poder Legislativo independente e autôno-
mo, que ao legislar e ao fiscalizar, o faz com liberdade.

A vigente Constituição brasileira brilhou ao disciplinar a matéria. Garantiu
logo no caput do art. 53 a imunidade material, atribuindo inviolabilidade aos depu-
tados e senadores por suas opiniões, palavras e votos.

Assegurou também a imunidade processual, tornando necessária a licença
prévia tanto para o processamento de parlamentares, quanto para a sua prisão,
excepcionados os casos de flagrante de crime inafiançável.

Assim fez de forma correta. Em um país de dimensões continentais como o
Brasil, onde as desigualdades são freqüentes e o subdesenvolvimento é marcante,
não se pode achar que apenas imunizando o parlamentar pelo que opina, diz e vota
dentro do Congresso Nacional, estará se dando a ele condições de exercer seu man-
dato plenamente.

A imunidade há de ser ampla e abarcar todos aqueles atos que se referem
direta ou indiretamente ao exercício legislativo, bem assim evitar que possa ser o
parlamentar objeto de perseguição por parte dos inimigos políticos que querem vê-
lo tolhido no seu direito de agir.

Desta forma, foi necessário que se garantisse não só a imunidade material,
como também a imunidade processual, pois mesmo o processo por crimes comuns
pode significar perseguição ao parlamentar, uma vez que é possível que tenha sido
forjado.

Assim, não há aqui que se confundir imunidade com impunidade.
O criminoso comum, aquele que comete algum ilícito como cidadão, res-

ponderá ao inquérito e provavelmente será condenado e preso. A imunidade não
impedirá que isto ocorra, pois com certeza, nestes casos, a licença haverá de ser
concedida. Assim manda a lei e o bom senso.

O importante é que o Poder Legislativo possa continuar agindo livre de
pressões externas e que seus membros tenham a garantia do exercício integral do
mandato, pensando sempre no bem da instituição.

A lei é boa, basta que saibamos aplicá-la corretamente para torná-la justa.

Imunidade Parlamentar
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