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“INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARES”

Marcelo Rocha Saboia*

I – INTRODUÇÃO

 presente Estudo teve origem no exercício de nossas funções
consultivas na Câmara Federal, quando um Parlamentar nos
solicitou Consulta acerca da possibilidade de deter emprego

público no exercício regular do mandato de Deputado Federal.

Ao nos depararmos com os dispositivos constitucionais sobre o tema
chamou-nos a atenção logo de início a imprecisão técnica dos mesmos; em seguida nos
impressionou a escassez bibliográfica sobre o tema. Muitos autores sequer abordam o tema. Mas
aí já havíamos decidido nos aventurar  pelo caminho.

As chamadas “Incompatibilidades” parlamentares situam-se, no Direito
constitucional, num quadro de Institutos mais amplo que inclui também as “Imunidades” e as
“Inelegibilidades”, não se entrelaçando outrossim com a  chamada “Desincompatibilização” para
os fins de nova eleição. “As imunidades são garantias positivas, as incompatibilidades são
garantias negativas de independência do Poder Legislativo”1. As incompatibilidades são
posteriores à eleição, “referem-se ao eleito”2, enquanto as inelegibilidades são anteriores à eleição,
inviabilizando  candidaturas e podendo causar a anulação de eleição realizada.

De maneira geral, as incompatibilidades parlamentares são tidas como
corolário do princípio da separação dos poderes e, particularmente, de independência do
Legislativo em relação à atuação governamental do Executivo e de seus órgãos - com efeito, salvo
em parte no caso da proibição constante da alínea  “d” do inciso II do art. 54 da CF, todas as
demais proibições são tendentes a afastar o relacionamento promíscuo, por assim dizer, entre os
Poderes Executivo  e Legislativo,  a nosso ver soando um tanto quanto ingênua a afirmação de
que as incompatibilidades visam garantir “uma imagem positiva perante a opinião pública”3 dos

                                                          
* Pós-graduado em Direito pela UERJ. Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. Colaborador de
Alcoforado Advogados Associados S/C. Colaborou na pesquisa Taísa Magalhães Freitas - Estagiária de
Direito de Alcoforado Advogados Associados S/C e estudante de Direito do UNICEUB. O autor agradece a
Kátia de Carvalho as observações feitas, e a Luis Carlos Alcoforado pelo estímulo.
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Parlamentares. Independência é a palavra-chave na persecução da motivação  principal do
Legislador ao elencar as incompatibilidades parlamentares, que têm sua importância avultada num
Presidencialismo exacerbado como o nosso.

A Constituição brasileira é bastante restritiva ao elencar as
incompatibilidades, e em matéria de vedações é ímpar, segundo LUIZ AUGUSTO SAMPAIO4.

Mas, num fenômeno tipicamente brasileiro, muitas vezes as
incompatibilidades são “letra morta” diante da realidade  dos fatos, o que leva alguns autores a
afirmações desanimadas às vezes - é o caso de WOLGRAN FERREIRA5. Mas ainda não é hora
de concluir.

Nosso Estudo se iniciará assim pela análise do direito positivo expresso
na CF/88. Analisaremos então na etapa seguinte as incompatibilidades, uma a uma, “desde a
expedição do diploma” e “desde a posse”. Finalmente,  virão as conclusões do Estudo, em que
faremos uma sugestão de alteração do texto constitucional ao Legislador federal, tendente a
aperfeiçoar e esclarecer os dispositivos relativos às incompatibilidades no nosso Direito. É o que
passamos a fazer.

II - DIREITO POSITIVO

O art. 54 da CF/88 tem a seguinte redação:

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

 I - desde a expedição do diploma::

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os
de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea
anterior;
II - desde a posse::

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela
exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas
entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a
que se refere o inciso I, a;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo”.
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A infração a qualquer das proibições estabelecidas no art. 54 e incisos da
CF causa a perda do mandato parlamentar6, nos termos do art. 55, I e § 2º da CF.

No art. 56, I vêm as exceções ao princípio da incompatibilidade entre
cargos e funções7: assim, “não perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no cargo de Ministro de
Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de
capital ou chefe de missão diplomática temporária”.

Vê-se assim que  Deputados e Senadores não podem exercer alguns
cargos e funções de livre demissibilidade no Executivo, mas podem exercer outros sem perder o
mandato, o que é explicável mas não deixa de ser curioso. Na realidade, a Lei Maior  abre
exceções para funções de governo, que por sua relevância justificam a quebra do princípio  -  o
Executivo se veria privado de poder contar com Parlamentares preparados e experientes em
cargos estratégicos, caso os mesmos tivessem que abrir mão do mandato para assumir tais cargos.
Mas não se trata de matéria pacífica na Doutrina8. Evidentemente, em se caminhando para o
Presidencialismo, agravam-se as incompatibilidades parlamentares – outrossim, a direção
parlamentarista abranda estas últimas, mas é necessário saber  primeiro o que se quer realmente
em matéria de regime de governo (...).

III – ANÁLISE DAS INCOMPATIBILIDADES

a) Desde a expedição do diploma:

 - “Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia  mista ou empresa concessionária
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes 9;”

Trata-se de dispositivo que não oferece maiores problemas ao intérprete – a
palavra “autarquia” é redundante, pois a mesma é já pessoa jurídica de direito
público. A exceção existente é para os contratos de cláusulas uniformes, de que os
contratos de adesão são exemplo típico. É um exagero criticar tal exceção10.

- “Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive  os de que
sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior”.

De início, nota-se que o dispositivo é mal redigido, pois dá a entender
que a “remuneração” só se aplica  a “emprego”, quando à evidência o legislador quis aplicar a
qualidade11de “remunerado” a todas as espécies  de vínculo descritas. A proibição alcança as
funções de livre demissibilidade, novamente proibidas aos parlamentares já empossados pela
alínea “b” do inciso II do mesmo comando. A proibição deveria constar de um só dispositivo, e
incidir desde um único momento. À isto voltaremos.

b) Desde a posse12:
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- “Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada”;

É a vedação que possui a pior redação. A expressão “favor” vai de
encontro a princípios básicos do direito público. Tal expressão deve ser entendida como condição
favorável/especial13 ou simplesmente puro benefício.14

Por outro lado a expressão “nela exercer função remunerada” pode
parecer estar se referindo à “pessoa jurídica de direito público”, quando se refere à “empresa”. A
má redação levou CELSO R. BASTOS15 a cometer erro grosseiro ao comentar tal dispositivo.

- “Ocupar cargo ou função  de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas
entidades referidas  no inciso I, “a”.”

A interpretação deste dispositivo deve, forçosamente, ser conjugada com
a do inciso I, “b”, supra.

Então, a conclusão é que os Parlamentares empossados não poderão
aceitar, exercer nem ocupar certos cargos, funções e empregos públicos, inclusive os de livre
demissibilidade, nas entidades descritas na alínea “a” do inciso I do art. 54. De fato, a alínea “b”
do inciso II não menciona “aceitar” nem “exercer”, mas sim “ocupar”; também não se menciona
“emprego” na alínea “b” do inciso II16. Ou seja, preciosismos (...).

A proibição constante do inciso I, “b”, não responde à seguinte
indagação: Se o eleito Parlamentar ainda não faz jus aos subsídios da função, pela razão óbvia de
que ainda não foi empossado, como vai sobreviver  se possuía cargo, função ou emprego
públicos até a eleição17? A melhor solução legislativa é juntar num só os dispositivos constantes da
alínea  “b” dos incisos I e II do atual art. 54 da CF, e fazer incidir a proibição a partir de um
mesmo momento: a posse. O Parlamentar poderá, entretanto, prestar serviço voluntário às
entidades constantes da alínea “a” do inciso I do art. 54 da CF, o que pode ser uma forma de
manter atividades que lhe sejam convenientes, seja profissional, seja politicamente.

-“ Patrocinar causa em que seja interessada  qualquer das entidades a que se
refere o inciso I, “a”;”

Trata-se de vedação que não suscita maiores problemas. O parlamentar
não poderá patrocinar causa – o que é privativo de advogado, “nem a favor nem contra18”, (d) as
entidades descritas na alínea “a” do inciso I do art. 54, nem mesmo em causa própria19. Note-se
que o Congressista não é impedido de advogar em geral.20

- “Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo”.

É a única proibição em que, em tese, não há a preocupação em
resguardar a independência do Parlamentar em relação à atuação do Executivo, pois veda-se
também a titularidade21 de mandatos eletivos no mesmo poder. O parlamentar não pode assumir
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outro cargo eletivo após a posse no Congresso, embora em tese possa ser eleito. Se resolver
tomar posse, entende-se que optou pelo segundo cargo e perde a cadeira no Parlamento. Como se
sabe, sob o regime constitucional anterior houve muito Deputado que era também Vice-
prefeito22, e a CF/88 pôs fim à este tipo de manobra política – mas haviam outras manobras23.

IV - CONCLUSÕES

À este ponto, algumas conclusões, ao menos provisórias, já podem ser
esboçadas , e talvez estimulem novas incursões, nossas e de outros, ao instigante tema das
incompatibilidade parlamentares.

As incompatibilidades constituem, assim como as inelegilibilidades e, em
grau menor, a desincompatibilização dos detentores de cargos executivos24 para os fins de nova
eleição, um “não poder”, ou seja, um freio a quem justamente almeja, ou já tem, o poder político.
As imunidades, neste sentido, são muito mais convenientes aos Srs. Parlamentares (...).

Tendo se agravado historicamente durante o período militar mais
recente, que produziu 2 Constituições, as incompatibilidades parlamentares são, ao mesmo tempo
que muito rigorosas, muito desrespeitadas no país; e em especial, nos arriscaríamos a dizer, as
constantes da alínea “a” dos incisos I e II do art. 5425. Entretanto, mesmo sendo matéria
regimental26, é evidentemente melhor que a Lei Maior proíba estas condutas aos Parlamentares do
que deixe a critério de cada um fazer o que achar certo - as pressões e tentações são muitas e é
preciso fixar limites, tarefa do Legislador federal, para que as normas fixadoras das
incompatibilidades então alcancem quase todos os Parlamentares da Nação.

Assim sendo, finalizamos nosso pequeno Estudo fazendo a seguinte
sugestão de alteração do texto constitucional, que poderá ser viabilizada via proposta de emenda à
Constituição, a ser eventualmente apresentada  por qualquer Senador ou Deputado Federal, com
o necessário apoiamento regimental.

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do
diploma::

I – manter ou firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

II – ser proprietários, controladores, diretores ou exercer qualquer função
remunerada em empresa que mantenha contrato com qualquer das entidades
constantes do inciso I;

III – patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades
constantes do inciso I;
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IV – ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo”.

Parágrafo único. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse,
exercer cargo, função ou emprego remunerados, inclusive os de que sejam demissíveis
“ad nutum”, nas entidades constantes do inciso I do “caput” deste artigo.

V – NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

                                                          
1 Como afirma AFRÂNIO DE CARVALHO, in Revisão da Constituição de 1988, Rio, Forense,
1993.
2 Ver JOSÉ AFONSO DA SILVA – Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo,
Malheiros, 1994.
3 Como afirma PINTO FERREIRA, in Manual de Direito Constitucional, Rio, Forense, 1989. O
mestre (impropriamente) leciona que a incompatibilidade é também meio de assegurar o chamado
“decoro” parlamentar, quando na realidade as hipóteses de falta de decoro parlamentar não
incluem nenhuma das incompatibilidades, que são causa autônoma da perda do mandato
parlamentar,  o que comprova nosso argumento (CF: art. 55, I). Mas não há dúvida de que as
condutas elencadas como incompatibilidades na Lei Maior se aproximam da idéia de decoro
parlamentar.
4 in Comentários à nova Constituição Brasileira, vol. 2, São Paulo, Atlas, 1990.
5 Que afirmou que, “Sinceramente, não encontro no ... artigo 54 ... uma forma realmente apta
para manter a seriedade que estes dispositivos constitucionais pretenderam”, in Comentários à
Constituição de 1988, vol. 2, Campinas, Julex, 1989.
6 Federal, estadual, distrital ou municipal. A única exceção é para os Vereadores que tinham cargo,
emprego ou função públicos, havendo compatibilidade de horários (CF: art. 38, III).
7 “Incompatibilidades entre cargos e funções” é a expressão preferida por PONTES DE
MIRANDA, in Comentários à Constituição de 1967, tomo III, São Paulo, RT, 1967, e J.
CRETELLA JR., in Comentários à Constituição brasileira de 1988, vol. V, Rio/São Paulo,
Forense Universitária, 1991.
8 Ninguém menos que PONTES DE MIRANDA se insurgiu contra a possibilidade de
Parlamentar, sem perder o mandato, ocupar o cargo de Ministro de Estado num sistema
presidencialista. Ver Comentários..., cit. -  e com argumentos mais que razoáveis; o Brasil ora
tende ao “Super-presidencialismo”, ora ao parlamentarismo!
9 Classificada por JOSÉ AFONSO DA SILVA como incompatibilidade “negocial” (ver Curso...,
cit.). As demais são funcionais, profissionais e política.
10 Como o fez THEMISTOCLES B. CAVALCANTE no regime da CF de 1946, citado por
ROBERTO MAGALHÃES, in Comentários à Constituição Federal de 1988, vol. 2, Rio, Líber
Júris, 1993.
11 Até um certo ponto óbvia, mas não indispensável para o estabelecimento de vínculo com órgão
do Poder Executivo, como veremos adiante.
12 A posse segue-se, necessariamente, à expedição do diploma, razão pela qual as proibições
constantes do inciso II são cumulativas com as constantes do inciso I do art. 54 – deve-se
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entender que os Parlamentares empossados não podem também, além do referido no inciso II, o
que é referido no inciso I, o que é estapafúrdio no caso da alínea “b” de tais incisos.
13 cf. MANOEL GONÇALVES F. FILHO, in Comentários a Constituição brasileira de 1988,
vol. 2, São Paulo, Saraiva, 1992.
14 na expressão de CELSO R. BASTOS, in Comentários à Constituição do Brasil, vol. 4, São
Paulo, Saraiva, 1995.
15 Em seus Comentários..., cit., pág. 207, o mestre diz que “estão livres da vedação os
Parlamentares que detenham na empresa contratada posição diversa da de proprietário,
controlador ou diretor”, quando basta exercer qualquer função remunerada na empresa  para
incidir a vedação.
16 Ver JOSÉ AFONSO DA SILVA, in Curso..., cit.
17 Estamos neste ponto com CELSO R. BASTOS, in Comentários..., cit.
18 cf. LUIZ AUGUSTO SAMPAIO, in Comentários..., cit.
19 Ver WOLGRAN FERREIRA, in Comentários ..., cit.
20 É a lição de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, in Comentários..., cit. O autor,
como outros, insiste em só utilizar a expressão “contra”, como se advogar “a favor” não fosse
também vedado!
21 Novidade da CF/88. O Direito anterior proibia apenas o “exercício”. Ver MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, ob. cit.
22 Procedentes as observações neste sentido de JOSÉ AFONSO DA SILVA, ob. cit.
23 Como para beneficiar o Suplente, com a renúncia premeditada do eleito para novo cargo
eletivo, como relata ROSAH RUSSOMANO, in Curso de Direito Constitucional, Rio, Freitas
Bastos, 1997.
24 Ver o § 6º do art. 14 da CF.
25 A famosa prática  dos “testas de ferro”.
26 Os regimentos do SF e da CD repetem as proibições, e a sanção, previstos na CF.


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: "INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARES"
	Nome do autor: Marcelo Rocha Sabóia
	Data: 2005


