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CONSULTA 

A Egrégia Assembléia Legislativa do Eutado de Minas 
Gerais, por intermédio de seu ilustre Presidente, Deputado Boni-
fácio José Tamm de Andrada, me encaminhou a seguinte con-
sulta, para responder em forma de parecer: 

- quais as 1•estrições às imunidades parlamentares 
impostas pelo Ato Institucional n.9 2, ainda que o parlamentar 
não esteja sofrendo qualquer tipo de coação no exercício de 
seu mandato; 

n - quais as restrições às imunidades parlamentares 
impostas pelo mesmo Ato, relativamente a parlamentar que 
esteja indiciado em Inquérito Policial Militar - IPM -, ou 
qualquer outro tipo de investigação; 

m - quais as restrições às imunidades parlamentares 
impostas pelo mencionado Ato, em relação a parlamentar já 
denunciado à Justiça 1iilitar.» 

* * * 
PAitECER 

Súl\IULA: 1. Imunidades e proteção do mandato legis-
lativo. 2. Imunidades, Prenoga tivas e Privilégios. 3. Espécies 
de imunidades. Domínio específico. 4. Suspensão da imunidade 
processual. Critérios do Direito Parlamentar. 5. A iniciativa 
do pedido de licença. 6. Princípio da especialização da licença. 
7. As imunidades dos Deputados Estaduais. Imunidades e 
autoridades federais. Jurisprudência e Doutrina. 8. Revolução, 
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Orde:n Juridica e Poder Constituinte originário. Ato Institu~ 

ciona1, imunidades, direitos políticos e mandato legislativo. 
Os podêres extraordinários. 9. Inquérito Policial 11ilitar. A 
investigação autorizada pelo Ato Institucional. Inquérito policial 
e processo criminal. Indiciado e denu..11ciado. Atos instrutórios 
e atos processuais. Inquérito, processo e princípio de prévia 
licença. 10. Conclusões. 

1. Imunldades e prot~6ío do mandato legislativo. 

As imunidades parlamentares estão universalmente 
vinculadas à proteção do Poder Legislativo e ao exercício inde-
pendente do ma•1dato ::-epresentativo. As críticas po1Tentura 
d:rigidas ao instituto, na sua ampla acepção, ou à aplicac;ão 
que lhe vêm dando os órgãos legislativos, nos casos concretos. 
não dissipam os fundamentos das imunidades. A doutrina consti-
tucional estrangeira, através de seus mais autorizados autores, 
n:ío oferece discrepância digna de registro, e os juízos coinci-
dentes reveiam a tranqüila pcrn.mnência dos fundamentos das 
imunidades. (Cf. I..kon Du~uit - «Traité de Droit Constitu-
tionneb edição- volume IV- p. 206 L~iPrricrc 
- díanuel de Droit Constitutionneb - 2.~ edic_:ão p. 707. 
Joscph Barlh~kmy - «Tr::tité I~lémentaire de Droit Constitu-
tionneb - 19:26 - p. ·1S5. A. Esi!lPhl «Éléments de Droit 
Constitutionnel Français et Comparb - volume II - 7.-: 
C'àição- 3SO. G. Vedei- <,Cours de Droit Constitutionneb 
- 1954-1955 - p. 668. Rog<>r Pinto - «É1éments de Droit 
Constituticn:::teb - 2.'1- edição - p. ·1:29. Georges nunkan 
cDroit Co:::tstitutionnel et Institutions Politiqnes~' - 9.~ cdic:ão 
- p. 436. :\Iarcel Prélot - dnstitutions Politiques et Droit 
Constit!.ltionneb - 2.=> edição p. í07. lll::mrice Du\'e:rger -
«<nstit~tions Politiques et Droit Constitutionnel» - 5.~ edição 
_ p. 589 _ Eu gene Pierre - «Traité de Droit Politique Êlec~ 
toral et Pariementaire» - 1893 - p. 1. 054. V. E. Orlando i 
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- «Diritto Pubblico General e» - p. 482. O reste R:mrlletti -
«<stituzioni di Dirltto Pubblico» - 2. Q volume - p. 3S4./3S5. 
Paolo Biscarctti di nuffia - «Diritto Costiluzionale~ - vol. 
1.9 - p. 401. C. 1\.:::ortati- dstituzioni di Diritto Pubblico» 
- 5.~ edição- p. 385. F. Pergolcsi- «Diritto Costitm:iondex· 

14." edição- p. 331. Emilio Crosa- Diritto Costituzion::ile~' 

- 4.~ edição- p. 283. Alfonso Tesauro- «lsLituzioni di Diritto 
Pubblico» - vol. 1.9 - p. 255 David R. Watson - ~Thc Consti.~ 

tution of the United StaÜ'S» - vol. 1:7 - p. 30G. - Ch:rdes 
Bcard- «American Government and Politics» - 10' ediç:"ío -
p. 138. Harold Zinl\: - Govern.ment and Politics in the Uniteu 
States» - 3.~ edição- p. 342. Gosndl - I .. ancasif·r- I~:wi,:in 

- «Fundamentais of Amerkan Governmenb - p. 20~- Fe;gu~ 

"'Ou -1\Iac Hcnry- «The American Federal Goverm11Cllb- 4.~ 

<:dição - p. 219 - Adolfo Posada - <'Tratado de Derech') 
Político»- vol. 2.9 - p. 481. C. Uermau Pritchctt- «The Ame-
rican Constitution» p. 164. Gonzalez Calderon - -::Derec!10 
Constitucional Argentino - Historia, Teoi'ia y Jurisprudenda. 
dt Ia Constitución»- vol. 2.9- 3." edição- p. 503. 

Os intérpretes das Constituições Brasileiras s..:::npre 
deram ênfase aos fundamentos originários das imunidades par~ 

lamentares. (Cf. Pimenta UuPno - <<Direito Público Brasileiro 
e Análise da Constituição do Império» - 1857 - 1.1} parte-
p. 118. Carlos lUa:dmiliano - Comentários U. Com:t:tdção 
Brasileira» - 1918 - p. 2S9. João Barbalho - cConstitulç:';,o 
Federal Brasileira - Comentári9s~ - 1924: _ p. ~l3. Arlsti-:!cs 
Milton- «A Constituição do Brasi!.- Notícia Histórica, TextJ 
e Comentário» - 2.'~ edição - p. 86. Thcmístodcs B.r::mdão 
Cavaicailti - «A Constituição Federal Comentada~' - 2.;. 
edição- vol. 2. 9 - p. 33. Ponks de l\Iimnda- ,,Comcl~t:'irios 

à. Constituição de 194.6» 3." edição- p. 406. Aicino Pbto 
Falcão- «Constituição Anotada»- vol1• 1.9 p. 13:2. 

As imunidades receberam sua consagração inici::.l n:1s 
práticas, nos costumes e depois ingressaram em texto do frag-
mentário Direito Constitucional Inglês. As primeiras Consti-
tuições escritas do século xvm conferiram emin·~ncia. hlerár-
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quica e normativa às regras prcservadoms da independência e 
da liberdade do membro do Poder Legislativo. As imunidade::; 
dos congressistas foram inscritas no artigo I, seção 6 .1, da 
Constituição dos Estados Unidos da América, de 17 de setembro 
de 1787: «They shall in all cases, except treason. felony and 
breach of the peace, be privileged from arrest during their 
attencb.nce at the session of · their respective houses, and in 
going to anel returning from the same; and for any speach o 
àebate in either house, they shall not be questioned in any 
other place.» As imunidades parlamentares, que tiveram prévia 
adoção em textos esparsos da Assembléia Nacional Francesa, 
reu~beram posterior referência na seção V, art. 7, da Consti-
tuição Francesa, de 3 de setembro de 1791, elaborada pelo 
cm1stituinte re...-olucionário: «Lcs représentants de la nation 
sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni 
jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait 
dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.» O Direito 
Constitucional Ocidental· converteu as imunidades em regra 
constitucional comum, que se reproduziu nos textos do consti-
tucionalismo monárquico, republicano, presidencial, paria-
mental', unitário ou federal, dos séculos XIX e XX. O princípio 
do constitucionalismo liberal perdurou nas instituições políticas 
do constitucionalismo social do primeiro e do segundo após-
guerra. 

As imunidades dos membros da Assembléia Geral, no 
Império, e dos membros do Congresso Nacional, na Repúb~ca, 
são regras constantes do Direito Constitucional Brasileiro. 
(Constituição do Império, de 25 de março de 182-1, artigos 26 
e 27; Constituição da República, de 24: de fevereiro de 1891, 
artigos 19 e 20; Constituição Federal de 16 de julho de 193±, 
artigos 31 e 32; Constituição de 10 de novembro de 1937, 
artigos 42 e 43; Constituição Federal, de 18 de setembro de 
19-16, artigos 44 e 45). O conteúdo das imunidades seria inva-
riii."\·el e. comum, sé a Constituição de 1937 não tivesse rompido 
o !'istema constitucional anterior, para, em primeiro lugar, 
restringir o gôzo àa imunidade processual ao período de fun-
ci0namento ào Parlamento, isto é, ao período de suas sessões, 

.. 

' 

! 
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para suspendê-la no recesso legislativo, e, em segu J.ào, limitar 
o alcance da imunidade real, mesmo quando as opiniões e o:; 
votos fôssem emitidos no exercício das funções. A n.mtura 
uperada no texto outorgado de 1937 não encontrou seque; con-
dições para sua concretização. O não funcionamento do Parla-
mento Nacional, na vigência da Constituição de 1937, trans-
formou as imunidades em fragmento da Constltuiçflo nominal. 
A Constituição Federal de 1946 restaurou as linhas tradicionais 
do instituto. 

A fôrça de irradiação das imunidades não se deteve no 
Direito Constitucional Ocidental, cujas fontes se localizam no 
constitucionalismo liberal do século XVIII. Prosscsuiu ·para 
se introduzir no modêlo diverso do Direito Constituci~n:ü ~ar-
xista. A adesão às imunidades, nesta. outra área, nem sempre 
se operou de modo completo, e a adoção parcial, isto é de uma 
das imunidades, com exclusão da outra, constitui a regra domi-
nante nas Constituições da U.R.S.S., de 5 de dezembro dn 
1936 ( artigo 52), Uomênia, de 17 de abril de 1948 (artigo 59), 
Hungria, de 18 de agôsto àe 1949 (artigo 11 - II), da Repú~ 

blica Popular da China, de 20 de setembro de 195-1 (artigo 37), 
que preferiram a i!mmidadc processual, cuja suspensão d·:õpende 
de autorização elo órgão legislativo e repeliram a imt:nid:lcle 
ideológica, que se consubstancia na. liberdade de opiniõ.:s, pala-
vras e votos. A imunidade dual foi acolhida, toda\"ia, l!as Cons-
tituições da República Socialista Federativa da Iu~osEiYl:~. d~ 

7 de abril de 19G3 (artigo 202), .República Popul:1r da Bulg:íria~ 

de 4 de dezembro de 1947 (artigo 29), República Democrática 
A!cmã, de 7 de outubro de 1949 (artigo 67- 1-2-3). ReDública 
popular da Tchecoslováquia, de 9 de junho de 19-18 (;rtizos 
1·1-45-46). As novas Constituições de Estados Africanos~ se 
incorporaram à técnica universal de consagração das imunidades 
parlamentares: Constituição da Guiné, cie 10 de novembro de 
1958 (artigos 10 e 11); Constituiçãc do Alto Volta, de 30 de no-
vembro de 1960 (artigos 36 e 37) ; Constituição de .. :\!adagascar, 
de 29 de abril de 1959 (artigo 20); Constituição da República de 
lUali, de 22 de setembro de 1960 (artigo 18); Constituição daRe-
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pi'~bE:'a Is?il.mica da .:Hanrifânb, de 20 de maio d0 1961 (artigo 
20); COl~stituiç:iio da r!.epública do Ni;·er, de 8 de dezembro de 
1860 (artigos 36 e 37) Lei Constitucional da República do Scne ... 
ga!, de 7 de março de 1963 (artigo 50); Constituição do Tcllad 
<1~ 16 de abril de 1962 (artigos 29 e 30); Constituição da Repú-
blica do Togo, de 14 de abril de 1961 (artigos 17 e 18). 

2. Imunidades, Prerrogativas e Privilégios. 

Ê freqüente a associação entre imunidades e privilégios. 
As imunidades, na linguagem diiundida dos publicistas, são 
privilégios parlamentares. A aproximação não é de boa técnica, 
e !lhlc1a encerra a desvantagem de atrair impugnação fundada 
em princípio nuclear da organização democrática e republicana, 
como é o da igualdade de todos perante a lei. Ruy Barbosa já 
obserYou, a propósito do privilégio parlamentar, que é fácil 
çcks:noralizar uma institni.ç:ii.o, pr..::gando-lhe o cartaz de privi-
~égio:>~ · (,:Comentários à Constituição Federal Brasileira» -
2.~ Yolume - p. 38). Foi certamente a aversão republicana ao 
priYil(:gio que levou Aurelino I~C'al, no seu comentário clássico, 
proclamar que «êsses privilégios (as imunidades parlamentares) 
j3. fiz ... ~!.·am seu tempo», perfiihando as críticas de Amaro Caval· 
c:mti e Carvalho de ~.rendon~a. («Teoria e Prática da Consti-
tuição Federal Brasileira» - Parte primeira - p. 28ü). A 
transposição da idéia de privilégio, para situá-lo na Câmara, 
!lO Senado, no Congresso, nas Assembléias Legislativas, no 
Povo, na Constituiç:ão, pode rcpresenta.r esfôrço diaiético hábil, 
mas não remoYe a impropried::-~dc. O privilégio, no sentido socio-
lógico ou léxico, dispõe de írrcmovível impreg11ação egoística 
e anti-social. Prcrrogati\·as parlamentares, e não privilégios 
parlamentares, eis o têrmo próprio, que neutraliza críticas 
superficiais e afasta a sobrevivência teimosa de qualificação àe 
natu;:eza estarnental. Trata-se de expressão preferida no Di-
rc:to Co:1stitucional Italiano. (Cf. C:-r·st;e RmH·Iletti - obra 
citada - p. 384. Pcrgolcsi - obm citada - p. 331 1\Iortati -
obra citada - p. 385. V. E. O:i."lando - obra citada - p. 482 .. 
.... 'Incenzo l\Iiceli - «Principii di Didtto Costituzionale» 2.'~ 

I 
\ 

I 
I 

I 
I 

\ 
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edição - p. 715. Pictro Virgn. - «Diritto Costituzi.:m::.Ic~ _ 
5.~ edição- p. 212 G. Balhuorc PdiiPri- .;:Dil'.!tto Cc.~W:u
zionalc»- 7." ediÇão- p. 208. Car!o Ccrcti- ~co:tso di Diritto 
Costituzionale Italia!10»- 5.fl. edição- p. 330 _ Saati Rüm~no 
- ~Principii di Diritto Costituzionalc Generale:) 2.fl. ediç~o _ 
p. 229. «Corso di Dlritto Costituzionalc)> _ 4.~ edição _ p. 
240 e Biscarctii di Ruffia - obra citrr~ a - n M11 ~"'o L~ m ~ u. (. i · _. u 1 r...r.U lo .. .., o. 

locução «guarentigie parlamcntari>, sem qualq_t;.cr conc~:::o ao 
têrmo impróprio). As imunidades não constituem direitos núbli- t 
cos subjetivos, mas uma situãcão-obie-tl·, . .,-- rc-.t~ T .!:o~·n·· -u-;...;~--l·s. 1

1 
~- . .., '""-'"· \ • LA' 16. L .~....o. "' 

- obra citada - p. 213). Sê-fôsse~ -verd~a_ ... ;,.c~ p"-"v·pr.,!~-. 
, • t.~ .,. ........ -~ ......... .;.....,v!v..J, 

na area do ms singuiarc, as imunidades poueria:n fonr:ar ru-
rcitos subjetivos. Não o sendo e ~hn prcrrorra'-''·~s m"'li"'o!' . ' ... ~-- L-".,_ ' l .. ~ ... 

se aJustam à situação objetiva, no domínio do ius comnni.TJ.e. Os 
privilégios satisfazem o interêsse pessoal de seus beneficiários. 
~s pre_rrogati;·as se distanciam da satisfação de interêsses par-
bculanstas, VJs:mdo ao regular exercício de funções do Est:..do. 

. A preferência aqui manifestada não decorre d·~ simples 
disputa de palavras. Alcança, como se vê, a qualificação das 
imunidades no Estado democrático moderno. f: rc.eces:::ário erra-
dicar o emprêgo de <(p:::-iviJégios parhrncntares:'. A monamuia 
estamental e feudal naturalmente conheceu t..1.is privil.?gios.~ A 
República e o próprio govêrno monárauico contemporinco 
aboliram os privilégios, para conservar ~ prer:::-og::tiva..c;. A 
incompatibilidade entre imunidades e priviJégics é dado co re-
gime político moderno. A incompr:.tibilidade de privilé;;io.s com 
~- cst:r:-zt~ra do Poder Legislativo não é n-:enos inte~a. co:::w 
Ja assmaiamos, e recentemente a ela se referiu Gls~:.;li !'I:.:ci 
Paolo, recordando a posição da doutrina publicística italiana 
na seguinte passagem: 

1:Ê inf"'++; "ninione !ar·,.ame"Lla du:.--:-,~., c'h,. 1~ 
r---~. ----------~-~-~- ""'-.::><-.......... "\,;' (j.. 

~arenti_gia ~O§_!!!~zion~1e TIO:! é un prh~Iegio. con~ 
?~-~.ali~_ p_e_1;_9!2.e, m~~-~.J?_!g.Qg<t ti"•; a _çonc-ssa _a:b._ 
PU:Z_!_On~ esphc~...d21la. perzçn,;t._stessa..:. In p:::opcsito 
SI e a1121 falta una esat.t:l distinzicne t0 ~ ... 1 r-...... t~~r . .,~~ ...... -- .... r-··-..... v· ' 

che costituisce tm trattamento di favore 2. vantt.ggio 
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·di una persona. a presdndire dalla funzione àelia 
q1:<:.le essa possa csscre investita, e la prerogativa 
che richiama il ccncctto ài funzione, perche destinata 
ad assicurare, nel caso in esame, l'indipendenza àelle 
as::emblee legisb.tive, permctcncto ai loro membri di 
esercitare le lol·o funzione senza ostacoli. E proprio 
perche l'inviolabilità non e un privilegio per il par-
lamentare, ma 1111a garanzia per l'assemblea, la Cos-
tituzi.one ha conferito a questa la facolL.~ di toglier-
la:<>. (Prorogatio ciel Parlamento, mandato paria-

. ment.."1.re e prerogative di parlamentarb - In 
~:Rasst'gna. di Diritt:o Pnbblicm> - julho-setembrn 
196-1-p. 739). 

3. Espécies de imunidades. Domínio específico. 

\ ·~ · Imunidades é expressão genérica, que deve ser decom-
posta para identificar o~ dois tipos ou espécies de imunidades. 
Fxiste a innmid~H1t- rt-al e material, também denominada de 
i;lYiolabH!ilade ou irre:;;pn:~sa·búida~i~, conforme a preferência 
do7istema constitucional, e a imunidade ~uni ou formal. 
Ambàs surgiram no singular ordenamento inglês, a princípio se 
:nanifestando nas práticas, nos usos, nos precedentes e nos 
costumes, sujeitas aos eclipses impostos por vontades despó-
ticas. para finalmente receber a consagração de textos que 
recordam a gradual conquis;:a das liberdades britânicas. (Cf. 

· ' 1 T • p · '1' P 'c'· 1·-s c" Usao-es :Ers!,;ne :\rav- <:Tr~nte c e LOlS, r1n egcs, -roce lU ..: '- 'o 

du Parlem~nt.» - Giard -E. Bricre- 1900 vol. 1.~ - p. 
. ici2. e seguintes. v-;m:am R.. Anson - «Lo i et Pratique Consti-
tutionnelJes de L' Angleterr<?>' - Giard ·- E. Brit3re - 1903 
_ vol. 1."- p. 178 e seguintes). A invioin.bilidadc, para usannos 
a cxpressilo consagrada !10 Direito Constitucional Brasileiro, 
protege as o~Jirtlões, a~; paJ:n:ras e os Yotos do membro do Parla-
mento ou do Congresso Nacional no exercício ào mandato. 

A imuiJ.idade processual ou improcessabilidade ampara a 
liberdade pessoal do congressist2v ou do parlamentar, nos casos 
de prisão ou de processo criminai, dependendo a· efetivação da 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
\ 

I 
\ 
I 

I 

I 
! 

primeira e o prosseguimento do segundo de pr.5vb H('!'Hf.':l à:.1 
respectiva Câmara, observada a regra da licença posterior, pa1·,-;_ 
a hipótese do flagrante de crime inafiançá>·eL A inviolabi-
lidade se relaciona com atos funcionais e exclui, para tais atos, 
a qualificação c:riminrJ. A improccssabilid~.d.·-: não veda a a~lo 
penal. O ato p1·aticado, no seu domínio, é estranho ao cxercíc!n 
do mandato. Por isso, a r.:gra constitucio~;al reclama o conhe-
cimento do fato pela Cf1.mara respectiva, rara ãcliber;.:r sób!'-" 
a suspensão da imunidnde processual, def<:-1-indo a lice1:ça para 
prisão ou processo criminal. Enquanto a im~ohbilidade, 110 

Direito. Constitucional Brasileiro, é durr-.doura. nc• tempo. pois 
a proteção aos votos, opiniões e palavras, man!festad~"cs no exer-
cício do mandato, não se extingue no tempo, apesar da extinção 
do próprio mandato, a improcessabilidade é temporária, com 
inído e fim prefixados no texto constitucionaL 

Qual é o alcance desbs imunidades? Até o:::1de e1s.s 
vão? A indagação sugere tema que se tem rrestr..do a lar~a 
controvérsia. Os critérios de apreciação nem sempre coincidem. 
A interpretação política e a interpretação jurídica dfi- nom1a 
constitucional podem conduzir a caminhos diYersos. Por outro 
ladÇ>, a interpretação sofre o natural condiciom1mento do meio 
e da ·época. Fases tranqüilas não geram dissídios irremeàib:eis, 
enquanto os períodos de crise desencadeiam a carga emocional 
que perturba o raciocínio e compromete a s;'renidade. 

No tocante à invio!a!JiHd:'.d(·, a :::itu:H:ão atu::.l. neio 
:tnenos :na área t~:lS Const!tuic_:õc:s dcn1nc-rút:cas. n~n é a q1:P dc~

creveu E. Coke, no século x··v:r, na célebre resposta ao Spc-ab:-::: 
àa Câmara dos Comuns: t:A libcrcladC' de pa!;J.·:r8. ':c:- foi C'once-
dida, mas d<:weis avaliar qual é o vosso pri·-.;ilé.!::'!n. }"';lc nãc1 
representa para cada mn de vós a Iiben1:cde de di~c!· t1:do que 
"'e deseja. Vosso privilégio é dizer sim ou não~~. (I·:r-s1;-yne 
r,ray - obra citada - p. 103). :~ ilwie>l:-JJiEJ?.de alm:· .. i:;;t: os 
discursos pronunciados, em sessões "ou nas Comissões, os reh-
tórios lidos qu pt:blicados. e assim os votos proi'er·idcs p~!os 
peputados ou Senadores. Protege o congressista ou parla-
mentar pelos atos praticados n?~ Comissão de Inquérito Parh-
mentar. (Cf. Léon Duguit- obrp. citada- p. 207/208). Na 
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triblma, um deputado acusa funcionano de concussão; forne-
cedor do Estado àc furto; afirma que determinada pessoa é 
agente de potência estrangeira. Profere, afinal, palavras que, 
pronunciadas por outros, e::-..-poriam o seu autor à ação penal ou 
à responsabilidade civil. Mas, no caso do membro do Poder 
L:;gislativo, êle está protegido por ampla irresponsabilidade, 
que envolve os discursos, as palavras, os votos e as opirJões, 
manifestadas no exercício do mandato. (Cf. Julicn L!tfcrriere 
-obra citada- p. 707). A inviolabilidade obsta a proposi-
tPr" de acão civil ou penal contra o parlamentar, por motivo d: :niniõ;s ou votos, proferidos no exercício de suas funções. 
Ela protege, igualmente, os relatórios e os trabalhos nas Co-
rrJssões. ~ absoluta, permanente, de ordem pública. (Cf. Roger 
PintD -obra citada - p. 430). A inviob.bilidade é total. As 
palavras e opiniões sustentadas no exercíci~ ~o mandato fica:n 
excluídas de ação repressiva ou condenatona, mesmo depms 
de extinto o mandato (l\furcel Prélot - obra citada - P. 707). 
~ a ~insindacabilità.~ das opirJõcs e dos votos. no exercício 
do m::mdato, que imuniza o parlamentar em face de qualquer 
resnonsabilidade: penal, civil, ou administrativa, e que perdura 
apÓs o ténnino do próprio mandato. cr.rormti- obra citada-
p. 385). 

Os abusos são freqüentes. A regra da inviolabilidade 
não é temperada pela existência de responsa~ili~~e . pessocl 
por falta grave. O Deput:1.do, na tribuna, poae mJurmr; c.a-
lulu. n r· a tin cir leviana...""nente pessoas estranhas ao Poder Legis-

a. ' b • • nlili 
lativo, que não poderão contestfi-lo de imediato; mc1ta_: '-
tarcs à desobediência. Só est.1.rá sujeito, para c.orreçao do:! 
excessos ou dos abusos, ao poder disciplinar previ.sto nos Re-
gimentos Internos. (Joseph Bart11élemy - obra citada .. -:- P· 
J c6) !\. ""órmula clássica à e Roycr-Colhrd - «La ~.r1bune 
~L).~J. , '''fd 
n'est responsabl0 que de Ia Chambre)>- ainda e prmc1p10 un :-
mental no govêrno representativo. (Cf. Ivrm-cel PT~!ot -. <~:Dr01t 
Parlementaire Français~ - (L-e 1\fandat Parlementaire) -
Les Cours de Droit - 1955-1956 - p. 103). . ~ nece~sa::o 
.ç·-a.,. tori~vi::.. que a invíoiaõiliàadc, como expnme o Drre1~o 
~L'" ·, ua. ' bili ii .. ssao · Constitucional Brasileiro, ou a irrespon...~ ' i!Zae, expre 
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preferida. no Direito Constitucional francês e italiano, está 
vinculada ao exercício do mandato ou das úmçõc-s Je;isb.tivns. 
E deve ser interpretada tendo em vista sua fictiic:~:uc primor-
dial, qual seja a. de assegurar a independência do Poder L-egis-
lativo e o livre exercício do mandato. Nilo se r~qucr, port['..nto, 
que o texto disponh[J., expressamente, sôbre as <<exc.rptions 
from tl1e privilegel>, a exemplo do que fêz a Constituiçii.o ncr~e
-americana, para afastar das imunidades os atos rcl2.cio::1::1dos 
com a «treason, fclony and b::.-each oi' il:e pe~!!?C)). A cláusda 
que subordina a inviolabilidade ao exe:rdcio do Ina11d:1to impõ~ 
acata.mento ao caráter teleológico da imunid3de. 1~ o q\:c s,::- ad-
mite na doutrina constitucion::>J, sem alcance necess~tri:nr.('nte 
vinculativo para as assembléias políticas, pois a mat&rin.. e::::ti cor:.-
clu.sivamente enL--egue ao <:pr.J.àente arbítrio do Parb.:;J.~::ntc:>. 
Duguit chegou a admitir, com exemplificação que a norma. 
constituicional da inviolabilidade não autoriza, que somente os 
atos praticados pelo Deputado ou Senador no exercício de su.u.s 
funções parlamentares escapam ao processo. Assim, não. s~ 
incluem no roi daquelas as infrações que cometer em re"Jr:.ião 
com seus eleitol"_;s, para prestar contas do exercício do marr<hto, 
ou as que decorrerem de cartazes, circulares ou cartas, por 
via da imprensa ou de outra forma. ( «Tmité de Droit Constitu-
tionneb - vol. 4.9 - p. 209}. Acreditamos que o exercício 
do ma1·1dato envolve tms atos, embora n5.o ::eja:n obrig-atórios 
no govêrno representativo. Por isso, êles s;: encontr::!..m abr::..n-
gidos pela inviolabilidade. Caso cor.tr2.rio, l't:cusarbrnos no 
parlam;:mtar a comrmicação necessária com a fonte ào próprio 
mandato. Tôdas as vêzes que êJ.~ se dirigir a eic.. para prest::.r 
contas do exercício do mandato, pessoalmente, ou atr<1Yé:5 de 
carta.zes, circulares ou cartas, estará praticando ato in·~rz:nte 
t>.o mandato. Melhor razão assiste ao Doyc;1 da 2c:.c-:.lid:.c\: da 
Direito de Bordeau..-.,;:, quando, no cxempl0 segui1:te. obsen·n. qc:ç, 

;'j , ' a inviolabilidade não ampara o Deputauo que se v::ue c.o :rr..:;..a-
d~to para provocar ou estimular greves nas cidades industriais. 
(Obra citada _. p. 209). A inviolabilidade não ampara o 
exercício de outros atividades, como a de jom3.1is~. (Cf. rtfarr:ê! 
Prelot-- «Droit Parlementaire Françaís:v - p. 104). Não 
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aco~"c1ta o <:t~·afic d'influc~lCe::>. (Cf. J. J .. :..fcrr:0.re - obra cib-
da - p. 711). O Parlamentar fica sujeito rr aplicação do -- ---
~J!eitc comum se o ato praticado não é mo_!i~,_çlo pelo exercício 
da função. Por exemplo, se êle estimula ou suscita uma greve,· 
ÕU public~ artigos caluniosos na imprensa. (Georges Burueau 
- obra citada - p. 487). A inviolabilidade não pode cobrir 
comportamento delituoso: corrupção por meio de voto, agressão 
que acompanha a manifestação do pensamento. (Pergolesi -
obra citada - p. · 332). A inYiÇJlabilidade preserva apenas os 
<1.tos de exercício das fun~ões parlamentares ou conexas com 
elas, e não os outros. É garantia da fm1ção e não é privilégio 
da pessoa. (Crosa- obra citada- p. 285). A inviolabilidade 
par1amentar não se estende ~ls publicações sediciosas. (Erslüne 
May- obra citada - p. 123) . O casuísmo, aliás, não é propício 
à fbmção do âmbito da inviolabilidade. O exemplo fornecido, 
sem maior exame de suas implicações, pode conduzir, apriorls-
ticamente, à mutilação da inviolabilidade e i>. frustração do insti-
tuto. P2.decem dêsse defeito algumas hipóteses figuradas nz. 
doutrina constitucional. (Duverger - obra citada p. 590.· 
:M:arccl· Prelot - dnst. Politiques et Droit Constifutionneh 
- p. 708. Roge-r Pinto- obra citada- p. 430. Gcorges Vedcl 
-. obra citada - p. 981/982). A interpretação teleolór;ica da 
im·iolabilidade, como das imunidades em geral, ajustando-se ao. 
fundamento e ao fim primordial dessas prerrogativas parla-
mentares, deve estar sempre presente no espírito do intérprete 
au do aplicador das imunidades aos casos concretos. 

A doutrina constitucional francesa e a italiana são geral-. 
mente invocadas para compreensão dos textos constitucionais 
brasileiros, a respeito de imtmidades. Não nos escasseia, na 
doutl'ina na jurisprudência e no Direito Parlamentar, visão 
::utônom~ do assunto. A referência ao Direito francês e ao 
Direito ilc'lliano é, de certo modo, determinada pela correspon-
dência e afinidade das nonnas constitucionais. O conteúdo 
amulo das imunidades, no Estatuto Fundamental, de 4 de ~a~ço 
de ~1848 (artigos 37, 45 e 51), na Constituição da Rc:_J:lbhca 
Italiana, de 27 de dezembro de 1947 (artigo GS}, na Lei Cons-
titucional francesa, de 16 de julho de 1875 (artigos 13 e 14) e 

i 

I 
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nas Constituições da República, de 27 de O ti tubro de 19-±6 
(llrtigos 21 e 22) e de 4 de outubro de 195S (artigo 2G), con-
corre para aproximar a interpretação das cláusulns constitu-
cionais sôbre prerrogativas parlamentares. 

Os exegetas das Constituições brasileiras não possuem 
concepção diversa da inviolabilidade. Coincidem 11a fixação de 
sua amplitude, na durac:ão indeterminada e na po::osibilidacle de 
limitações para atos estranhos ao exercício do manda to. (Cf. 
Carlos ?.raximiliano- <c:Comcnt!lrios à Constitniei"io D~:asikira:> 
- 1918- p. 293. Aurdino V~al- <(Teoria e Prática. ela Cons-
tituição Federal Brasileira» - p. 290). ·~:I\ o exercício do mar~
dato, diz o clássico João J~arbalho, no des,~mpl'n1l0 das funçõ~?s 
de rcpr:.:~scnt::mtes, c não só 110 recinto das s0s~~.ses, como nos 

'· trabalhos das Comissões, quer das regimentais, quer das exL·a-
ordinárias, fora mesmo das Cimaras, a serviços delas; é ist" 
o que resulta dos têrmos genéricos do artigo. Com efeito, este 
só não compreende as opiniões proferidas aEnnde e nouti'3. qu2.-
lidade que não a de represc;ntante da na(~ii.o, na de simples. 
cidlldão, pois êste está. sujeito à rc;sponsab!lidade por suas 
palavras e atos ofensivos ao direito alheio ou à ordem públicJ 
e por êles pode ser processado quem quer que seja, Deputado, 
Senador, ou não. Não há que atender, entii.o. a priviJ,?gio 'JU 

imunidade, desde que o ato não for praticado no c ar·[: te: r dr: 
~·epresentante, mas no de simples particular.'. ( «CO!lstituic;ão 
Federal Brasileira- Comentários::> - p. 94). Pontes de ::mr~-:.nG3. 
também distingue o ato funcional, no exercício do mawJato, que 
se encontra abroquelado pela itrdo!abHiuadr, e o <lto não fu."l-
cional, que se localiza além de sua proteção e.specífica. («Co 
mentá.rios à Constituição de 19·1G>' - vol. II - p. 407). 

A inviolabilidade é imunidade de fundo. ~\. or!:1i!i.o c o 
voto .12erdem qua lificaeão peu_al,_QllPl1_éJ~ .. n.rcf~'ri(l7:;s no cxer.:.·ício _ 

. do mandato l0rislativo._(Constit uição Federal de H1-1G, actigo 
44. Constituição do Estado de .:l!ínas Gcr~is, de 16 de julho 
de 1947, artigo 16). A improcess:tbilidade é imunidade de re}ê,·o 
processual. Aquela não é passível de susper;siío, enquanto a 
segunda pode ser levantada. A suspensão requer o conb.ccimento 
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do cto imputável ao membro do Poder Legislativo, para que a 
pré...-~'1. lice!!ç:L da Câmara rospectiva autorize a prisão ou o 
processo criminal. (Constitu!~,;ão Federal de 1946, artigo 45. 
Constituigiio do Estado de l\linas Gerais, de 14 de julho de 1947, 
'lrtigo 17). No caso de flagrante de crime inafiançável, a 
licença resolverá sôbre a prisão e caberá autorizar ou não a 

' ' fo:nr..ação de culpa. (Constituição Federal, artigo 45, parágrafo 
1. "· Constituição do Estado, artigo 17, parágrafo 1.?). A invio-
labilidade é perene na. duração e sempre protegerá as opiniões, 
as palavras e os votos proferidos no exercício do mandato. A 
Lrnprocessabilidade dispõe de duração certa, com início e tênno 
fb:ados na cláusula constitucional. (Constituic:ão Federal, artigo 
45. Constituição do Esb.do, artigo 17) :.s..A inviolabilidade abriga. 
~os funcionais. A improccssabilidade está no campo de atos 
estranhos ao exercício do mandato. Daí o requisito fonnal que -- . 

eh impõe. ~ necessa.no que a Câmara conheça tais atos, via de 
regra praticados forn do recinto parlamentar, e sem relação fun-
cional com o exercício do mandato, para que delibere sôbre o 
caso, deferi."ldo ou não a prévia licença, que sujeitará o repre. 
senta.nte;.,..,como qualquer outro cidadão, às regras do direito 
comum. 

4:. . ~u.Spensão {l~ imunidade processual. Critérios do 
Direito Pm:-l~nentar. 

A improcessabilidade não subtrai o parlamentar à inci-
dfncia do direito punitivo. Antes que tal ocorra, ou para qw~ 
assim possa ocorrer, o pedido de licen~a. préYia. converte o órgão 
legislativo em instância de cognição do fato imputado ao rc-[ 
presentante. A decisão legislativa, nos casos de improcessabi-
Jiãa.de, não está submetida a regras fixas e aprioristicas. Já 
se notou que os numerosos precedentes da prática parlamentar 
não conduzem, na verdade, à formulação de regra segura e 
invariável sôbre os critérios que devem determinar a concessão 
€' a denegação da. prévia licença. O critério não é normativo, 
mas político, dentro da iliscricicmniei!E.de das razões de conve-
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niência e de oportunidade. A camaradagem parlamentar, 2. qu(' 
se referiu Vedei, influi na apreciação dos casos concretos. 
Eugerrc Picrre assim condensou o comportamento típico do 
órgão legislativo, valendo-se de sua longa experi~ncia de Se~ 
cretá.rio Geral da Presidência da Câmara dos Deputados d~ 
França: 

«L'examen auquel la Chambre se liYre 1orsqu'el1e 
se trouve saisie d'une demande de poursuitcs est Im-
rement politique. Elle n'a pas à recherchcr si les gri,:fs 
allégués contre l'un de ses membres sont fonclés on 
non; ceei est l'oeuvre de la justicE>. La prérogative 
constitutionnelle n'est étn.blie que pour pcrmettre 2. 
la Chambre de savoir si la demande est inspir.Se par 
la passion politiquc, si elle a pour hut de ser-.:ír une 
vengcance é1ectora1e ou m1 intén}t de linrti en en1c-
va.nt un élu à son siege. Une demande oü l'on peut 
craindre de rencontrer ce caractere doit être impi-
toyablement repoussée». ( «Traité de Droit Politique 
ltlectorr,J et Parlementai.re» - p. 1. 085/1. 036). 

O pedido de licença deve ser leal e sincero,· de b.côrdo 
com as exigências que E. Pierre recolheu em p3-ssagem de 
discurso de Langiais, geralmente mencionadas nos trabalhos 
de Direito Parlamentar, verbis: 

«On doit rechercher seplement, dis1.it :..r. 
Langlais dans la séance du Corps Légis1atif du 3 
avril 1854, si la demande est Io;:2.le, sincere, si elh 
n'est point un pretexte pour enlever ua député à 
son siege. Telle est la mission de la Comis::ion, et 
ses investigations à ce point de n1e soat comme un 
premier degré d'instruction. Puis la Chambre d8c!a.c. 
Quand elle a la conviction que la pom-suit cst Ioyai<", 

' 1 ' • ' ' • t' et ne sert pas a üegms~~!' une pensee ae persccu 1011, 

clle accorde l'autorisation, ce qui ne s:gn:r!t· nuHe-
ment qu'ellc recon:a::üsse ou présnme l'existcnce uu 
délit, mais ce qui a pour effet de rendre à la justice 
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sa liberté d'action. Si, au contraíre, Ia pour.suite ne 
parait pas sincere, Ia Chambre refuse l'autorisntion, 
ce qui veut dire qu'en présence non de la justice, 
mais des passions politiques, elle entend que son 
indépenc1ance soit respectée». (E Pierre - obra 
citada- p. 1.086-1.087). 

Em face do pedido de licença, observou Dugnit, a Câmara, 
po.ra preservar sua independência, deve examinar se o pedido 
é Iral e sincero, ou se, ao contrário, obedece ao propósito de 
ofender a honra, a liberdade do representante, ou não se inspira 
em rancores pessoais e paLxões políticas. ( «Traité de Droit Cons-
titutionnel» - citado - p. 220). O motiYo político deve ser 
afastado da fundamentação do pedido de licença. (Cf. D. \V. S. 
J...itJ1lt>rda!c - «Le Parlement Français» - p. 108) . 

A ampla controvérsia que os pedidos de licença têm 
desencadeado no Direito Constitucional e nas práticas parla-
mentares demonstra que há duas posições fundamentais, pelo 
menos, sôbre a conduta que o órgão legislativo deve adotar 
nos casos concretos. A primeira, parte da idéia ele que a impro-
cessabilidade representa a derrogação ao princípio geral da 
igualdade dos cidadãos perante a lei e, por isso, eleve ser interpre-
tada restritivamente. A razão determinante dessa derrogação, 
que a justifica, é a necessidade de proteger os parlamentares 
contra processos inspirados em motivos políticos, como forma 
de intimidacão. O dever do Poder Legislativo é indagar, desde 
logo. se os ~recessos que motivaram o pedido de licença para 
processar não passam de processos simulados, inspirados nos 
sentimentos de rancor pessoal ou de paixão política, para atingir 
a independência do parlamentar. Se não forem idôneamente 
encontradas essas causas impeditivas, a licença deve ser con-
cedida. A presunção, no caso, é o deferimento da licença. O 
comnortamento político e real nem sempre se ::fina com o en-
temtlmento de que a presunçilo milita em favor da concessão da 
licença, se não forem apuradas as causas negativas. As práticas 
narlamentares não se exaurem no racionalismo dessa conduta 
lógica. D?-í a segunda posição, que inverte a conclusão, condu-
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zindo o raciocínio através de outras premissas. A imunid::dc, 
reconhece a segunda corrente, foi estabelecida p:1ra as:::egurar 
o livre exercício do mandato legislativo, e o parlamentar não deve 
ser afastado de seu mandato, salvo motivo ;;rr-.vc. Presume-se, 
portanto, que a licença deve ser recusada, exceto se motivos 
graves aconselharem sua concessão. Não basta yerificar se o 
processo obedece ao propósito de pressão ou a objetivos sir.::m-
lados. Ê necessário apurar ainda se razões positivas e precisas , 
não tornam imperiosa a medida, assim quando a acusação diri-
gida contra o parlamentar é tão séria e grave que p,Jssa com-
prometer a autoridade moral necessária ao exercíeio do mai:-
dato; quando o interêsse llÚblico reclama pronto esclarecimento 
sôbre fato ou negócio que provocou profunda f'moçfío, ou a 
ordem pública requer a repressão de crime atribuído ao parla-
mentar. Atendidos os pressupostos da kaltbde, da sinceridade 
e dos motivos graves do pedido, verificada a ausência de simu-
lação e do motivo político, a licença deve ser concedida. Prc-su-
me-se a sua recusa nos casos que não preencherem tais ccn-
dições. (Cf. Léon Duguit - obra citada - p. 223. ,J. Bar-
tltélemy - obra citada - p. 495. J. Laferriere - obra citada 
- p. 723). 

As Câmaras não concluem pela culpabilidade ou ino-
cência do parlamentar. O exame da matéria. po1· ocasião 
do pedido, tem por finalidade verificar se o vrocesso atende 
aos pressupostos que podem justificar a concessão da lic.:nça.. 
E a complexidade de tal inspeção não se cs;oL1 no aspecto 
político, no qual se deteve Pimenta. Bueno (<:Direito Público 
Brasileiro e Análise da .Constituição do Império~ . p .120), nem 
se reduz à apreciação da conveniência do procedimento, que 
mereceu destaque no comentário de I>onh's d!' }rira mia (obra 
citada, p. ·111). Ê certo que o órgão Icgislati,·o dispõe da com-
petência discricionária para conceder ou não a licença. ?-.Ias. 

, ao proceder num scntiào ou no outro, deve oferecer as razões 
dE; ~ua conduta, deduzindo os fundamentos jurídicos e políticos 
que inspiraram a decisão. O pedido de licença pode !1ão 
se ajustar ao enquadramento constitucional e legal, e a CâmJ.ra, 
ao recusá-lo por êsse transbordamento da normatividade exis-

~-------~~-~-
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tente, não pratica ato de simples conveniência, no domínio da 
oportunidade, mas profere juízo de legitimidade, exercendo, na 
qualidade de órgão do Estado, a irrecusável defesa da Consti-
tituição e da Lei. A Câmara, - conforme se lê em parecer do 
então Deputado Prado n:eiiy, em caso famoso do Direito Paria~ 
mcntar Brasileiro- para que possa resolver com conhecimento. 
de causa, tem a obrigação de verificar se, com base nos ele~ 
rnentos recolhidos e fornecidos pela acusação, há razões justi-
ficadas e leais para dar licença, ou .se, ao contrário, a imputação 
não resulta de instrução séria ou fundada, Há, pois, que com~ 
pulsar, apreciar, ponderar os elementos indiciários e probatórios 
já existentes. Há que estudar o inquérito e avaliar o mereci-
mento de suas peças. Só depois disso pesará a seriedade e o 
fundamento das razões para que consinta no trânsito da 
acusac:ão. (Diário do Congresso Nacional - Seção I - 10 de 
maio de 1957, p. 2. 723) . Em outra oportunidade, o eminente 
jurista ainda acrescentou, completando o pensamento anterior: 
«Com proceder dêste jeito, a Câmara não se arroga faculdade 
judicante, mas aprecia - ainda que limitadamente, ou seja, no 
camno de sua competência jurisdicional - se a instauração do 
pro;esso se concili; com as exigências da lei». (Diário do ConJ 
gresso Nacional- Seção I- de 17 de janeiro de 1959- p. 
347). A Câmara não pode ser indiferente à juridicidade do 
pedido de licença. Se êste não se enquadrar nas regras legais, 
a Cflrr.ara apontará a ilegalidade, e nesta fará residir a razão 
suficiente da recusa. Daí a justa ponderação do Deputado 
PPdro Aleixo, no parecer em que examinou o instituto das 
imunidades: «Mas, do ponto-de-vista jurídico, a licença não 
noderá ser concedida em qualquer dos casos do artigo 43, do 
Código de Processo Penal, isto é, se o úüo narrado-.evidente-
mente não constituir crime, se já estiver extinta a punihilida-~ 

. .-de, pei::>" prescrição ou por outra causa, se fôr manifesta a ile-
gitimidade da parte ou faltar condição exigida perale1 FaTa-o-

cxercício da ação penal. Nas hipóteses 1IguraâlrS lG.o-rttanif-esta 
é a inexistência de justa causa ou tão bradante é a nulidade 
absoluta, que o pedido de licença para processar, sôbre revelar 
falb. substan_cial de seriedade, já representa em si mesmo irri-
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tante atentado contra direitos, não mais do cong1·cssista, mas 
do simples cidadão.» (Pedro Ale h o - «<munidades Parl!lm.::n~ 
tares» - Edições da Revista Brasileira de Estudos Políticos -
p. 91). O pedido de licença para prender também atrai o rigo~ 
roso exame de sua conf'orrnidade aos preceitos jurídicos disci-
plinadores da prisão. 

5. A Iniciativa do Pedido de I...icen~a 

Em manifestações mais recentes do Direito Parlamen-
tar Brasileiro, na vigência da Constituição Federal de 19·:16, 
vem se registrando dissídio doutrinário a respeito da autori~ 
dade que dispõe de competência para solicitar licença auto~ 
rizadora da prisão ou do processo criminal de membro do Po-

. der Legislativo. 
A Constituição monárquica de 1824 proibia, no artigo 

27, a prisão de Senador ou Deputa.do por qualquer autorida-
de, salvo por ordem de sua respectiva Cámara, menos em fla-
grante delito de pena capital e, no artigo 28, impunha. ao Juiz, 
no caso de pronúncia, o dever de suspender o ltliedor proce~ 
dimento, a fim de dar conta à respectiva Câmara, a qual de~ 
~se o processo deve continuar, e o membro ser ou não 
suspenso do exercício de suas fun<,:õcs. A (;prisão em fl2.gran-
te delito de pena capitab não dependia de ordem da respeetiJ 
va Càmara. Pimenta Baeno, em seus comentários, auto~ 

. ..... . . , t ... . _..., r-. ,..... ·,.,; 1.-:~t:t"t') l''"rr. 1;_ !1Za a.rstinguir que, enl ae Cr1nlnauo casv, a l~.dc ... u, 1 """"' 1 "- u. .... ~ 
cença poderia ser ampla, de qu~lqucr autorid:ull', ,·assim, s;; 
um representante da nação fôr por qualquer modo indiciach 
de crime inafiançável, salvo o de pena capital. a autoridad~ 

que ~ser pr~~1der antes da formação da culpa pedirá :1 
respectiva Câmara autorização prévia e esta, à vista da re~ 
quisição, poderá concedê-la ou dencgá-1a, conforme julgar j..:s~ 
to e acertado». (Obra citada - p·. 119). ?\Ias, <;del;ois de 
culpa formada, seja ou não o crime inafiançável, po!s que isso 
é indiferente», só ao Juiz, isto é, à autoridade judiciáda, antes 
da prisão do representante da nação, caberia privativamente 
«dar parte à respectiva Câmara, para que esta resolva se o 

-- --·----------------:-
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processo deve ou não continuar, e no caso afirmativo, se o 
s-:u membro deve ou não ser suspenso de suas funçõeS>>. 
(Obra. citada - p. 120). A Constituição Federal d0 1891 
csddu o arbítrio da prisão em flagrante, que dispensava, no 
sistc,ma constitucional anterior, a audiência da respectiva. Câ.~ 
n:a1·a e d!spôs, com técnica mais ap:::·imoracla, que os Depu~ 
tados e os Senadores, desde que tiverem recebido o diploma 
até à nova eleição, não poderão ser presos, n~m processados 
criminalmente, sem pr0via licença de sua Cámara, salvo caso 
de flagrante em cl'ime inafiançáveL Neste caso, levado o 
proc:esso até pl·onúnci:.t, e::clusivc, a autoridade processante 
remeterá os autos à Câmara respectiva, para r<~soiver sôbre 
a procedência da acusação, se o acusado não optar pelo julga~ 
mento imediato. (Art. 20) . Sob a Constituição de 1891 
ficou assentado que a licença deve ser pedida <(por todo aquê-
le a quem cabe o direito de queixa ou denúncia». Portanto, 
o ofendido, o "Ministério Público, além do Juiz. Aurclino 
L•:al cita o Parecer do Senado Federai de 4 de julho de 1891, 
que firmou o precedente e no qual se disse, expressamente, 
que .u1e!1lmma razão juridica ou consideração de ordem pú-
blica milita para que se recuse ao ofendido o direito de im~ 
rctr·ar a Ucenc:a, ou seja o ofendido um particular, ou o Minis-
tério Público, que representa a sociedade, a quem cabe a ini-
ciativa da ::tção criminal, nos processos em que a sociedade é 
direta ou indiretamente interessada. O privilégio do Senador 
ou Deputado não fica comprometido, nem amesquinhado, por-
aue é o ofendido quem pede a licença para mover contra êle a 
dç:'i.o crüninal, ou o Juiz a quem compete fo:.-mar o processo; 
0 privilégio consiste em não ser processado ou prêso, sem 
pré--.;ia licença». (Obra citada - p. 302}. A Constituição 
Federal de ·1046, além de suprimir a opção pelo julgamento 
~1.,..,,H,., 4-..., aalnüt1do no texto de 1891. deterrcJnou, no caso de .1-J..i..'-'\..U(-"'l-V) -• .... ""' ' 

.r•~ c-,.-.• 1"-," L-'l"' ,,,.;"10 1.11"' fí<>ncável a 7'Cmessa dos autos, «dentro _•_.i.._;.. 0 .._cLl :,..._, t.V ......,..._.......... .. l.M.._ ......_ :3 ' -

de ouarenta e oito horas», à Câmara respectiv:r, para que re-
soh·; sôbre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa». 
( à ~t A r:: P" 1·a' ara f o 1. QJ' Contemplou o pedido de licença ...... .1 ..... ":t:tJ, -a.. .t) • ..... 

originário dt>. autoridade policial, no flagrante de crime ín:.v 
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fiançável. :Manteve, como em 1891, a predeterminação do 
prazo ele duração da improcessabilidade e a indeclinável pn'-
via liCCil!.:a da respectiva Càmara, rara prj:3ão c procrsso cri~ 
minai dos membros do Congresso Nacional. (Art. 45J. A 
Constituição do Estado (Art. 17 e parúgrafo 15) repl-at1uziu 
a regra da Constituição Federal, para consa;rar a improcessa~ 
bilidade do Deputado Estadual, com as mesmas caracter;sti-
cas, mas perseverou na impropriedade da Constituic;:ío Fede-
ral de 1891, facultando a renúncia da imunidade, indepC!ld•.:n~ 
temente de deliberação da Assembléia Legislati\'a, para ju.1;a-
mento imediato. (Art. 17, parágrafo 2.~). A im11niclade r~.;lo 
é direito público subjetivo do Deputado. Ê situ::u:5 o objeti'-·a ..._,... 
que visa a proteção do mandato e a preservação do. indepen~ ., r 
dência do Poder L€gislativo. Não deve ser objetG de renl:n-

. cia, com eficácia jurídica. ..-!-
Quando se discutiu o Projeto de Resolução 11.~ 115-57, 

da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu-
tados, os Deputados Milton Campos e Prado I\:eHy suscitaram 
·a L,competência. do :i\Iinistério Público, então rem·esentado 
pelo Procurador Geral ela J nstiçn. ~1ilitar, p~ r a soliC'it3 r li-
cença a fim de processar crimin~;Jmcnte mcr~1bro da Câr:wra 
dos Deputados. Houve invocação de prrc<:'denü•, constituído 
por decisão unânime da própria Comissão de Cor1stituiçi"io e 
Justiça, de 20 de abril de 19f:A, aprovando parecer do Depu~ 
tado Rondou Pacheco, no qual se sustentava que a solicita.~ão, 
para ser objeto de apreciação, deveria pro1~·Janar do Poda 
,Judiciário. Lembrou-se, em 1957, que o Ministério Público f: 
parte e, sobretudo quando se trata. de um Procurador G<:>ra!, 
agente de imediata confiança elo executivo, nflo é êle o incE~ 
cado para se dirigir à Câmara, pedindo a iicen(:a. antes de 
apresentar ao Juiz a den{mcia; que ao Juiz compete rect>kr 
a dcnú.'1cia, e deverá rejeitá~Ia <:il!ando o fato néTl·ado e>i-
dentemente não constituir crime, além de outras hipóteses 

' previstas no artigo 42, do Código ele Proresso Penal; que 11iio 
cabe ao renresentante do :Ministério Público se antecipar. pe~ 
dindo a lice~ça, quando nem denúncia existe e a autoridade judi~ 
ciária não abriu o processo pelo _respectivo recebimento; que: 
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não é justo nem lógico que se provoque o pronunciamento da 
Cámara (em regra trabalhoso) para, em seguida, oferecida a 
denúncia, debmr o Juiz de recebê-la; que muito tempo se terá. 
perdido, em desprestígio da corporação legislativa, cujo pronun-
ciamento se tornará inútil; que o certo, o razoável, o jurídico 
e o lógico é apresentar o Ministério Público a denúncia ou o 
particular a queixa; que o Juiz pode rejeitá-la por motivos pre-
vistos em lei, mas, se a tiver de receber para mover o processo, e 
se verificar que ela envolve um Deputado ou Senador, solici-
tará licença à respectiva Câmara; que se considere ainda, na 
justa observação de l\Ianzini, não constituir a autorização da 
Câmara condição de perseguibilidaàe, mas de proccssabilidade; 
que exigir a licença para denúncia, quando a Constituição só a 
reclama para o processo que depende de ato de recebimento do 
Juiz, será ampliar a imunidade, estendendo-a a um ato até 
onde não vai o privilégio. (Cf. Parecer Deputado Milton Campos, 
na parte da «Incompetência do Procurador». Diário do Con-
gresso Nacional - Seção I - de 10 de maio de 1957 - p. 
2. 718). As preliminares de incompetência do Ministério Público, 
em geral, e do Procurador Geral da Justiça 1filitar, em par-
ticular para solicitar direL.1.mente à Câmara licença para pro-
cessar Deputado, foi rejeitada, na Comissão de Constituição e 
Jl.lstiça, por quinze contra dez e por dezesseis contra nove votos, 
respectivamente. A votação majoritária, no seio da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, passou a 
admitir o pedido de licença emanado do 1\linistério Público. Não 
se contesta a competência da autolidade policial, no caso de 
tlngrante de crime inafíanGávcl, que decorre de expressa auto-
rização constitucional. (Art. 45, parágrafo 1:?, da Constituição 
Federal). O Deputado Pedro r11cb.:o, tendo em vista precedeu~ 
tes parlamentares e fundamentos extraídos do sistema jurídico 
brasileiro, no parecer já citado, sustenta que a Câmara não 
deve deixar de conhecer pedido para processar congressista 
quando formclado: a) pelo M:inistério Público, nos crimes de 
ação pública; b) pelo ofendido ou por quem te.n...~a qualidade 
para representá-lo ou sucedê-lo, na ação privada; c) pela 
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autorida_de policial, no caso de prisão em flagrante por cl'im·~ 
inafian~ávcl; d) por qualquer dos órgãos do Poder Judici:'trio, 
competente para o processo ou para o prossc;uimento dêste. 
(Cf. Diário do Congresso Nacional - Seção I - de 28 de 
outubro de 1959 - p. 7. 810). 

6. Princípio da cspr-cialização da licença 

A concessão de licença para processar submete o membro 
do Poder Legislativo às regras do direito comum. ;,r,,s, pa.r:1. 
atalhar qualquer compreensão exorbitante, com possível lesão 
ao próprio instituto da imunidade, o Direito F:u·!~m,.n:a1· firmou 
a regra da especialização da licença, segmHlo a qud a u.utori-
zação para processar é válida para a incriminac;ão que motiyou 
o pedido de licença, ou ainda para impntac:ão conexa fundada. 
na identidade dos fatos submetidos ao conhecimento do órgão 
legislativo. Se a instrução revelar fatos novos. stJ.scctívcis de 
qualificação criminal diversa, sem conexão com cs fatos origi-
nàriamente descritos no peclido de licew:a: se fôr nccc:ssf-1·:o 
incriminar o parlamentar com fundamento nos fatos novos, 
que atraem qualificação criminal típica, impõe-se o encaminha-
mento de nôvo pedido de autorização ao órgão legislaLh·o. A 
autorização para processar tem alcance limibdo e a suspens~o 
da imunidade está vinculada aos fatos particulares que moti-
varam o pedido de licença. ( Cf. Eugei!C ri erre - «"T!·aité de 
Droit Politique, Electoral et Parlementaire), - p. 1. 093. ,Tulien 
l,afcrriere - «Manuel de Droit Constitutionneh -- p. 7:22. 
Pontes de l\riranda - ,~comentários à Constituit:ão de 1D1G:.-
- tomo II - p. 411-412). 

Sem alterar os fatos expostos no pedido de lkcnc;a, pode 
a jurisdição penal modificar a qurrlific~c;:ão jmídicJ. dos fato.:;, 
e com fundamento nos mesmos, identificar infração penai não 
prcvi:3ta no ped!do? A questão ora formulada desencadeou 
VÍ\'a controvérsia no Direito Pax·1amenbr Fra::1cês e repercutiu 
em julgamento da Côrtc de Cassa\ÜO, o qual, todaYia, n~o in-
gressou no ponto central do dissídio. Ê o caso dos r;arhrr:Gn-
tares malgaxes. (Cf. Roger Pinto - obra citadn. - p. 43:?. 



l 
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Jia>ccl Prélot- <:Droit Parlementaire» - obra citada - p. 
11S/11S. G Vedei - «Cours de Droit Constitutionnel» -- p. 
573). 

O Procurador Geral junto à Côrte de Apelação de Mada-
gastar, atualmente República Malgaxe, solicitou à Assembléia 
N2.cional e ao Conselho da República, em abril de 1947, licença 
para processar três Deputados e três Senadores, por crime 
contra a segurança interna do Estado, «prévue et punie par les 
articles 91 et suivants du Code Pénah. A licença foi concedida. 
Após demorada instrução, o Procurador Geral completou, à 
Yista de fatos novos, a qualificação criminal e os acusados, 
além do crime relativo à segurança interna do Estado, passaram, 
também, a responder por outros crimes. O acréscimo acar~ 
retaYa conseqüência fundamental: o crime contra a seg'lrança 
interna do Estado era punido com· pena de detenção, enquanto 
a pena de morte se impunha aos demais crimes. Os parlamen-
tares e outros acusados foram snbmetidos à Côrte Criminal de 
Tar;anarivo, que os condenou, de acôrdo com a qualificat:;ão final 
do Procurador Geral da República. A modificação da qualifica~ 
ção jurídica primitiva, para a qual se concedeu a licença, pro-

·-vocou reações Imediatas no Parlamento francês, pois se enten-
dia ferido o princípio da especializac;ão da licença. A Comissão 
de imunidades Parlamentares, da Assembléia Nacional, aprovou, 
por unanimidade, proposição na qual se recordava o alcance da 
licença concedida, que se ateve à única qualificação mencionada 
no nedído do Procurador Geral de Madagascar. A Côrte de 
~as~ação, quando examinou o caso, deixou, todavia, de ingres-
sar no alegado desvio de qualificação criminal, com infringência 
d::<. regra da especialização, para anotar, apenas, no domínio da 
~munidade, que a Assembléia Nacional não requereu a posterior 
suspensão dos processos instaurados. A decisão judicial con~ 
ccrreu para acentuar a resistência parlamentar. E sob a in~ 
fluência desfavorável do pronunciamento da Côrte, a Assem-
bléia Nacional votou proposição de lei, estatuindo que, dora-
vante, tôda suspensão de imunidade parlamentar será limitada 
aos fatos narrados no peàido de licença, e êsses fatos não po-
c1.3!"ão conduzir a uma qualificação diferente daquela contida na 
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licença. 'l,ôda qualificação nova imporá nôvo pcdi(~O de licença 
à Assembléia Nacional, ao Conselho da. República e à .. A.ssc::n-
bléia. da União Francesa, conforme o caso. O Conselho da Re-
pública procurou atenuar a extensão que a Assembléia conferiu 
ao princípio da especialização da licença. Ali preponderou o 
entendimento de que a autorização é certamente limitada aos 
fatos motivadores do pedido,_ mas a qualificação jurídica dos 
i'atos narrados não é tarefa elo órgão legislativo, e sim matéria 
ela alçada elo Ministério Público ou do Judiciário. Portanto, ;;, 
especialização se refere aos fatos e não à qualific.a;;-ão jurídica 
dos fatos. O fato nôvo, determinante de outra infração e, conse-
qiientemente, de penalidade típica, é que ÍI1fporá o nôvo pedid•) 
de licença. O mesmo não se dá, quando, com base nos fatos 
conhecidos pelo Poder Legislativo, e constantes do pedido d'3 
licença, a qualificação jurídica ulterior vier, com irrccusável 
propriedade, justificar pena típica não mencionada expressa-
mente no pedido de licença, embora já inerente aos fatos nar-
rados. A Lei francesa de 31 de julho de 1953, que transformou 
em regra legal o princípio parlamentar da especialização da 
licença, sufragou a tese mais comedida do Conselho da Repú-
blica, dentro da tradic;ão elo Direito Parlamentar. A suspensão 
da imunidade parlamentar, diz o texto, é limitadn. aos fatos 
abrangidos pela autorização da Assembléia Nacional, do Con~ 
selho da República ou da Assembléia da União Francesa. 

Rolam1 Drago, a propósito do amplo deb~ te s:.lscitado, 
na França, pelo caso dos parlamentares m::tigaxes, recordou 

d ~1 .,..~ ~ • '<;: I afirmação de Hans ].{dsen, no estu o soore .Ls~~t:'HCla e . a or 
da Dcmoc:rnda, considerando a impr-occssabilidade parlamt.'ntar 
uma instituição superada. No reginw parbmdar, di?. o fu!1dador 
da Escola de Viena, a improccssabilidade é desnecessária, pois 
o Govêrno, submetido ao contrôle do P,arlamento e depend0nte 
dê!e, não pode afastar um Deputado, sem correr o risco da res-
ponsabilidade política. Por outro lado, como instn1raento de 
proteção à rrJnoria, a improcessabilidade é muito relativa, uma 
vez que o voto exprimirá a vontade majoritária. Como se vi::, 
o instituto estaria superado no regime parlamentar, e não 110:.3 
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demais, segundo Hclsen. E, no regime parlamentar, r:.ão se 
trata, pràpríamente, de superação, e sim de maior contenção do 
próprio Govêrno perante o Parlamento. A responsabilidade 
política não remove a imunidade. Ao contrário, vem reforçá-la, 
pois naquele regime a iniciativa para processar membro do Par-
hmento deve, também, se ajustar à regra básica do sistema. 
O raciocínio de I{clsen acabaria conduzindo a um acentuado 
reforçamento político da imunidade, e até a possível c sempre 
censurada transformação da imunidade em impunidade. Rolaml 
Drago não impugnou, com tais fundamentos, a contestável 
afirmação de I\:elsen.· Preferiu dizer que, no regime par!amen-
tar, deu-se evolução contrária a afirmativa de l(clsen. Com 
efeito, a tese tradicional sôbre a conduta das Câmaras sempre 
Sllstentou que, em face do pedido de licença para processar, 
deve o órgão legislativo limitar-se ao exame de sua lcahlmlc e 
SPrir>dm1c. A C8w.ara não julga o fundamento do pedido, para 
dizer se êle é juridicamente procedente ou improcedente. Por 
isso, tendo em mira o famoso caso registrado na IV.'l- República 
Francesa, e sob a impressão do procedimento adotado inicial-
mente pela Assembléia Nacional, Rolam1 Drago nêle identificou 
recente evolução no tratamento da improcessabilidade, pois, 
apreciando a mudança da qualificação jurídica do pedido, a 
Assembléia francesa abandonou o princípio tradicional, para 
exercer atividade de índole judiciária. (Cf. «L'évolution recente 
de la notion tl'inviolabilité>> parlcmcntnire» - Rcvue du Droit 
Puhlic et de la Science Poli tique - tomo 65 -1949 - p. 
364/66). E nesta mudança de concepção distinguiu uma ati-
tude que pretende colocar os deputados acima das leis, confe-
rindo-lhes verdadeira imunidade de jnrisdiç:ão. 

A improcessabilidade não é princípio caduco, como 
admitiu I{elsen, e nem a evolução recente no seu tratamento 
parlamentar se conduz dentro da perspectiva singular do estudo 
de Rohmd Drago. Êle é anterior à lei franeesa de 1953 e 
nesta o princípio da especialização da licença não foge à linha 
do Di::'eito Parlamentar. Trab-se de especialização quanto 
aos fatos que motivaram o pedido de licença. E se triunfasse 
a concepção da qualificação jurídica quanto aos fatos, como 
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pro2tcndeu originilriamcnte a Assembléia l'\acioi1al Francesa. 
caberia ponderar que essa não é a regra ger.cralizaõa. A re;;r-a 
excepcional teria encontrado episódica aplicação no Direito 
Parlamentar da IV República Francesa. 

7. As imunicbdes de...; lkpuüH1os E~.;Ü'.~1uals. Imunidades 
e autoridades federais. Jurispnül(oncia. c doutrina. Immli(bdes 
e autonomi!1. 

As Constituições dos Estados-membros, desde o período 
inaugural da República Federal, vêm consagrando as imuni-
dades que protegem o exercício do mandato legi~lativo esta-
dual. Assim procederam, no fcdera.1ismo constitucional de 
1891, as Constituições da Bahia, de 2 de julho de 1891 (arti-
gos 13 e 14), do Rio de Janeiro, de 0 de abril de 1SP~ ~<:rtigos 

13 e 14), de São Paulo, de 1,1 de julho de 1891 (artigos 9 e 
10), do Paraná, de 4 de junho de 1891 (artigos 21 e 22), de 
Santa Catarina, de 25 de maio de 1910 (artigos 20 e 21), de 
1\li.nas Gerais, de 15 de junho de 1891 ( arJgos 16 e 17), de 
Goiás. de 1.9 de junho de 1891 (artigos 59 e 60), de :.\íato 
Grosso, (artigo 10, parágrafos 1.9 , 2.9 e 3.9), entre outras, 
reproduzindo, de modo geral, a técnica adotada nr,. Constitciçã.o 
Federal para consagração n01mativa das imunidades. O ins-
tituto ingressou no domínio da autonomia constitucional do 
Estado-membro, mediante decisão de seu constituinte origi-
nário. E para caracterizar êsse tratamento autônomo, alguns 
Estados não se limitaram a reproduzir ou a imitar, no seu orde-
namento constitucional, o dispositivo padrão da Constitui<;â.o 
Federal. As Constituições do Espírito Snato, de 2 à.e m2.io de 
1892 (artigo 45) e do Rio Grande do Sul~ de 14 de julho C:e 
1891 (artigo 41) deram adesão parcial ao instituto da imuni-
dade. A primeira só acolheu a in-doiabiiidade e a s<:gunda pre-
feriu a imunhla.(le proc(•ssual, sem qualquer r.:;fcrênch à pr<:r-
rogativa excluída. A Constituição d6 Santa C:üarirw. adnútiu, 
contrariando a compreensão dominante, que a inviobbJ.l:b.de 
poderia cessar nos casos de injúria e de imputação caluniosa 
à vida privada. (Artigo 20 - I-ID). Foram or:ig'.:nalid.ades 
dentro do exercício dos podêres reservados e do inerente poJcr 
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de auto-organização do Estado~membro, os quais adquiriram 
considerável amplitude durante a Primeira República.. 

A restauração da autonomia constitucional do Estado~ 
membro, com a vigência da Constituição Federal de 1946 e das 
sucessivas Constituições Estaduais, permitiu que o consti~ 
tuinte estadual, na organização do Poder Legislativo, reite~ 
rasse o princípio das imunidades dos Deputados estaduais. 
Está êle inserido, sem discrepfmcia, nas Constituições de Ala-
goas, de 9 de julho de 194 7 (artigo 29 e parágrafo único), do 
.t\.mazonas, de 14 de julho de 1947 (artigos 14 e 15, parágrafos 
1.0 e 2.'-'), G.a :Gahh!, de 2 de agôsto de 1947 (artigo 8.'', pará-
grafos 1.Q e 2.Q), do Ceará, de 23 de junho de 1947 (artigo 10, 
parágrafos 1."', 2.9 e 3.Q), do Espírito Santo, de 26 de julho de 
1947 (artigo 7.'~, parágrafos 1.9. 2.Q e 3.9), de Goiás, de 20 de 
julho de 1947 (artigos 9 - 10 e parágrafo único), da Guana· 
bara, de 27 de março de 1961 (artigos 13 e 14, parágrafo úni~ 
co), do ltlaranhão, de 28 de julho de 1947 (artigos 19 e 20, 
parágrafo único), de l\Iat{) Grosso, de 11 de julho de 1947 
(artigo 9.<.>,. parágrafos 1.<.> e 2.9 ), de :Minas Gerais, de 14 de 
julho de 1947 (artigos 16 e 17, parágrafos 1.9 - 2.9 e 3.9

), 

do Pará, de 8 de julho de 1947 (artigos 11 e 12 e parágrafo 
único), da Paraíba, de 11 de junho de 19·17 (artigos 18 e 19, 
parárrrafos 1.9 e 2.ç), do Paraná, de 12 de julho de 1947 (ar-
tigos"' 10 e 11, parágrafo único), de Pernambuco, de 25 de julho 
àe 1947 (artigos 14 e 15, parágrafo único), do Piauí, de 22 
de agôsto de 19,17 (artigos 30 e 31, parágrafo único), do Rio 
Grande do Nort-e, de 25 de novembro de 1947 (artigos 11 e 13, 
parágrafos V' e 2. ''), do Rio Grande do Sul, de 8 de julho_ de 
19·±7 (artigos 26 e 27, parágrafo único), do Rio de Janeiro, 
de 20 de junho de 1947 (artigos 9.9 e 10 e parágrafo único), ~e 
Santa Cat~rina, de 23 de julho de 1947 (artigos 9.'1 e 10, para-
grafos 1.Q e 2.Q), de São Paulo, de 9 de julho de ~~·17 (artigos 
11 e 12, narágrafo único), de Sergipe, de 16 de JUlho de 1947 
(artigos 2± e 25, parágrafo único). Os dispositivos sôbre imu-
rJdades, nas Constituições Estaduais, dispõem da natureza de 
normas autônomas, isto é, decorrem de uma decisão do cons-
tituinte estadual, na área da auto-organização que lhe reservou 
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a Constituição Federal. Não se conümdem, portanto, com 
as normas de r(•produção, que identificam os textos ou regTa.3 
da Constituição Federal que foram transplantados para as Cons-
tituições Estaduais. Na tarefa de transplantação normativa, 
que é imposta pelas normas preordcnadoras da Constituição 
Federal, o constituinte estadual exerce ath·idacle passiva. de 
mera recepção. No tocante às normas autonomas, não oco::-r<:: 
vinculação obrigatória entre Constituição F'ederal e Consti-
tuição Estadual. Todavia, há normas autônomas que exprimem 
tr:tbalho de imitação e de cópia de texto da Constituição Fe-
deral, que é assim inscrito na Constituição Estadur.l pela atrs.-
ção exercida por técnica federal mais aprimorada na definição 
ou disciplina de determinado instituto constituciom..l. ~ c que 
ocorre, por exemplo, com as imunidades. A redação adr:>tada 
na Constituição Federal, para discipliná-las no seu amplo con-
teúdo, foi imitada e copiada nas Constituições Estaduais, a 
fim de que o instituto seja aplicado dentro de finalidades idê!l-
ticas. Mas, não obstante a g1meralizada imitação normativa, 
determinadas Constituições introduziram notas típicas, para 
justificar a decisão autônoma. As Constituições de Alagoas, 
Ceará e Sergipe só admitem licença para manutenção àa prisão 
e formação de culpa, no caso de flagnmte de crime inafia-:1çá· 
vel, pelo voto de dois terços dos membros da A~scmbl<':·ia Legis-
lativa. As Constituições da Bahia, Ceará, Piauí, :mnas Gt'rais 
e Sergipe estenderam a imunidade processual ao suplrnf.e 1me-
diato, e a de Pernambuco aos três supicni~s imediatos ào De-
putado em exercício. As Constituições de ::ni:las G('rais, "!rio 
Grande do Norte e Santa Catarina dispensam a deliberação 
da Assembléia, se o Deputado pr~so em flagrante optar pelo 
julgamento imediato, reedita:1do a censurada permissão da 
Constitni<:ão Féde1·al c~c l9Q1. A Ccnstitui~ão do :'\!:·r~m:1:i.o r,::ve-
la critérios que deverão orientar a conduta da A~sembléia, !la 

hipótese de prisão em flagrante do Deputado. A Constituição 
d~ 1\I:!.to G:rosso torna explícito que a imiolabilid::de n&.o pode 
acarretar responsabilidade civil ou crinúnal. A Constituição 
do Rio Grande do Sul esclarece, para dissipar arbitrariedades, 
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que, sem prévia licença, salvo em flagrante de crime inafian-
çável, os deputados não poderão ser detidos nem presos. 
~ O reconhecimento das imunidades aos deputados ésta-

duais não ficou no domínio do Poder Constituinte Estadual. O 
Supremo Tribunal Federal, intérprete conclusivo da Consti-
tuição Federal, expressamente reconheceu a legitimidade cons-
titucional daquelas imunidades. Não há divergência jurispru-
dencial que possa subsistir após a palavra oracular do Tribunal 
d:t Federação. Se, no tocante à admissibilidade das prerroga-
tivas para os membros do Poder Legislativo Estadual, o enten-
djmento é tranqüilo, o mesmo não ocorre a respeito de sua 
oponibilidade às autoridades federais. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, depois de vacilação ocasional, fir-
mou-se na interpretação de que as imunidades dos deputados 
estaduais, válidas dentro da jurisdição estadual e para auto-
:ridades locais, não podem ser invocadas perante autoridades 
federais. (Cf. Aurelino Leal - «Teoria e Prática da Consti---__,... tuição Federah>- p. 306. Eduardo Espínola - «Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil» - vol. 1.<~- p. 298/299. Pedro 
A!cLxo - «<munidades Parlamentares» p. 105/107. Thcnús· 
tocles Brandão Cavalcanti - « Constituição Federal Comen-
tada»- vol. TI- p. 39/40. Alcino Pinto Falcão- «Da Imu-
nidade Parlamentar»- p. 89/91). A decisão de 9 de julho 
de 1926, proferida no Recurso Criminal n. <? 552, originário da 

· Paraíba, do qual foi Relator o Ministro Heitor de Souz!t, é fonte 
do precedente que recusa eficácia às imunidades est..'lduais 
perante autoridades federais. Na fundamentação do acórdão se 
disse, de forma peremptória: «Atendendo que as imunidades 
em favor dos Deputados Estaduais, legítimas e justificá.veis 
para assegurar ao Poder Legislativo, de que são êles represen-
tantes, a indcpendênci:l n.:ce~~sária e indispensável em face dos 
demais Podêres- Executivo e Judiciário- de modo a garantir 
D harmonia e independência entre êsses três podêres estaduais, 
não podem, mesmo quando expressas e insofismáveis, restringir 
ou paralisar a ação da justiça federal» . (Arquivo Judiciário -
vo1. 2 - p. 414). A jurisprudência restritiva não se linütou ao 
período de vigência da Constituição Federal de 1891, para aten-
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der peculiaridades da organização judiciária da {>roca. o a~ 
~cr~to da Constituü;ão Federal de 19·16 não modificou a linha 
JUrisprudencial fixada anteriormente, que, ao contrário, recebeu 
exp_r:ssa reiteração. No julgamento do habeas eoqnh n.• 2P.SGG, 
venficado em 27 de agôsto de 19·17, o Supremo Trihmal Fede-
ral, através dos votos vitoriosos dos Ministros IWwiro da Costa 
(Relator), Edgar Costa, Orozin;bo Nonato, I.afawtt~· de An-
~rad~ e Laudo de Camargo, Sllstentou que ,a ir~·adir:.ção das 
rmumdades dos Deputados às Assembléias Estach:ais é re;;tr'ita 
aos _limites. territoriais do Estado, em relação ~ts autoridades 
locais· As Imtmidades não alcançam as autorichdes federais 
Fo~a ~ê:se dile~a, estaria ferido o princípio da ConstituiGão qu~ 
atnbm as autondades federais competência em tôda a União. 
Os direito~ .e pod~res desta, inscritos em cláusula expr.:ssa da 
Carta Pohbca, se exercem sem contrastes pelos órgãos comne-
tentes. Essa diferenciação é inerente à. índole do regime fede~ 
rativo». (;_l~quivo ~m~ieiário - vol. LX.:'C\:V - lfl4S _ p. 
481) · O M1mstro R1be1ro da Costa, em seu voto, deixou claro 
que «S~ o acusado é um Deputado Estadual, pode o processar 
a ~~stlça Feder~l e, bem assim o julgar, sem dependência de 
prc~r~: c_onsult~ a Casa Legislativa a qne pPrtenc:a)>. (Arquivo 
JuílicJano - citado- p. 484). O halwas-corpus, que se inde-
feriu contra os votos dos Ministros Hnluwmann Guimarães e 
Aníbal Freire, fôra requerido em benefício de Deputado à As~ 
c:.embléia Legislativa do Estado de ',1inas Ge,·ais I"tr" nrot- "'; 

~ ,i,_(; .. ' __ , <..... t-'• t:';:,t..!-

lo .e.m face do mandado de prisão expedido por órgãos da Justiça 
M1htar Federal. A Sú1fULA DA JlJRISPRUDSI'\CIA PRE~ 
DOMINANTE DO SUPREl\10 TRIBUNAL FEDERAL consa-
grou os precedentes, em seu enunciado n.Q 3.0. <:A imunidade 
cor..cedida a Deputados Estaduais é restrita à Justic::t dos Esta~ 
dos». E, recentemente, no 1Ia1H'as-corpns n.~ ·11. fJOG. orig-inário 
de Goiás, requerido em favor de Deputados à Assembl·~in.~Lf.'ds
la~iva daquele Estado, o :Ministro Hahnemann Guim~rães, ~ão 
obstante recordar que, juntamente com o Ministro Aníbal Freire, 
sempre esposou o entendimento segundo o qual todos que exer~ 
cem a função legislativa, em qualquer órbita federal. estadual 
ou municipal, têm imunidade contra a prisão, votav~ negando 
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1 
a ordem, de acôrdo com a SúMULA n.? 3 (Re,·ist:t 'I'rlmestrai de 

\. Jurispmdência. - vol. 32 - abril 10G5 - p. ,:106). 

..,.--- É na doutrina que se localizam as divergências opostas à 
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, em 

\ matélia de aplicação das imunidades dos Deputados Estaduais 
! perante autoridades federais. A posição doutrinária não re-
. colhe, todavia, a unanimidade dos pronunciamentos. Há dis::>ídios 

doutrinários a respeito da extensão das imunidades dos Depu~ 
tados Estaduais. E há também silêncios que não permitem 
extrair opiniões conclusivas. Aurelino Leal, Tllemistocles 
Brandão Cavalcanti e Eduardo Espinola, em seus comentários, 
expõem o assunto, aludem às decisões do Supremo Tribunal Fe~ 
d8raL mas não se manifestam doutrinàriamente. Aristides 
nmton se limita a dizer que as imunidades estaduais «não se 
entendem, nem respeitadas podem ser em território de outros 
Estados'>, sem referência ao problema de su3. oposic;ão às auto-
ridades federais. P<'dro All'ixo já se inclina pela interpretação 
restrita, no mmo daJurispÍ'i~rlência predominante, aduzindo 
<,que somente em relação às autoridades dos J<::s;tados e dentro 
d . +. + .+, . os Iespecdvos ~ern._orws gozam os representantes de seu povo, 
nas respectivas Assembléias, da improcessabilidade em ações 
criminais, sem prévia licença das Cámaras de que são membros». 
( «<munidades Parlamentares". _Edições c13. Revista Brasileira 

i de Estudos Políticos- p. 107). A conch!são do eminente par-
--···lamentar e professor não envolve a inviolabilidade, pois «as 

opiniões, pahwras e votos proferidos ou manifestados no exer-
cício do mandato preva1ecem erga onmrs>>. (Obra citada - p. 
107). AIC'lno Pinto Falc:ío perfilha, ~em resen'as, a interpre-
tação restritiva, como se lê na segninte p~ssager'-l de sua con~ 
ceituada monografia: «0 que não parece possível é que tais 
imunidades estaduais, sôbre as quais silencia a Constituição 
Federal, possam valer perante o Executivo e o Judiciário da 
Fedéração. ~~<?. po_dem,_pois, s~r aduzidas na Justiça E1eitorn,J, 
nem na Justiça l\íilitar, que são fedenl.is c não estaduais. E não 
podem val;;;r, também, frente às autoridades dos demais Esta-
dos>'. (Obra citada - p. 104:). A conclusão do referido autor, 

\ 
l 

i 
l : 
l 
l 
! 
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além de se fundar na jurisprudência consolidada do Supremo 
Tribunal Federal, também busca subsídios no direitc· federal 
estrangeiro, como o argentino e o alemão, nos quais as innmi-
dades estaduais só vinculam as autoridades e os Tribunais do 
Estado ou Província. (Obra citada - p. 41 e p. .60). Pinto 
Ferreira. diverge da jurisprudência, que não está, no seu enten-
der, com «a boa doutrina)> e reflete "uma iGtcrpn::t2cÇão C:csa-
ccrtada do nosso federalismo,· pretendendo-se por vêz:2s 1:1:1a 
superioridade absurda das autork!adcs federais sôbre as auto~ 
ridades estaduais>.'. («As Imunidades Parlamentares~- _ p. 
Z5/26). Car!os ::naximiEano tanüJém dissente t:a interm:etacão 
restritiva, para admitir que, <;pelo menos dentro das ;.a~as .do 
Estado que representam>.' devem os membros das Asscrr:b~c;:as 
Regionais <:ficar livres de consh·aw:rimc11to" 110" I'''rte d" ""LO b ....., - "- ~ ~"" 1.'C· co, u.l -

ridades, administr3.ü,;as ou judiciárias, do país,~. ( c;('omentá-
:::ios à Constituição Brasileira~> - \'ol. II - p. 57). 

A interim~taç:ão restritiva das imunidades dc·s Deputados 
Estaduais, que está amparada pela ,Jnri~.pn:dt~neia Pn'dnmi~ 

nante do Tribunal da FedenH;ão - \·oz e int.(rprett~ da Consti. 
tuição - exibe o imenso prestígio do Supremo Tribun::!l Fedê-
ral. No domínio da função judiciária só êle pcderá r~vê-b. e 
tcdos os demais órg-ãos judiciários do '13Ís p,,.,!·-Ltr"'lmL""""'' "'" ;,1 ~ '"' ' 1~ · •- • '"' <.J.. "' ._,..L .... ._.._.. .Li. -

clinarão diante dacmela interpretaci"io ''11C1''aP'o "t'h-=;c:;.crlte 
ela fôr. Não desconhecendo a eficácia do ,pr~~~.~~nt;. ·;~~~' obs-
táculos que dificultam sua transposir;ão. é possh·el. sem fa:~ar 
ao apréço devido às decisões d? Supremo Tribunal Federal, 
fixar, neste parecer, os fundamentos de nosso disscntimc:1to 
doutrinário. 

As imunidades parlamentares constituem p:·ü:cípio cc;;s-
titucional de organizacão nolítica s;ão ;,.,,~ 1·-:::,-,;,,.,.;;;,\.,..;~ ~ 0 e··c.---- ..L. • ..._ • .._ .l .. t.._-0. ........ ,_ v.t..o.,_(.,. ,._.~...:::_. ~ ,.•:..t:.l.-

cício do mandato legislativo, à protec:ão
1 

do -Pode~· L{·~·ishti','O 
ç • -e ~o ..:uncwnamento do govêmo rcpresentn.tivo. Xo Est:ldo Fe-

deral Brasileiro, dotado de estruhP'0 com1)1""''' e "êT'"l"' : .. '1o """n .&. .C~ ; .t •"-'~~a• L _,.._.., ll\_ L L.lt 

duplo ordenamento jurídico, com fonte primária .na. Constitui~ 
ção Federal e na resn1 ectíva Constituíca-o E"'t~c"ra1 ·os 1·,.,1.,,_:-'a --" LJ .. <..4 .to\_ .. , <..... l.l. \.&.o.J.J.t1 ' .... 

dEos parlamentares não se fazem objeto àe tratamento unitário, 

\ 
\ 
t 
' 



36-

jsto é, de um só ordenamento. A partir da Constituição Federal 
ele 1SD1 e das Constituições Estaduais da Primeira República, 
as imunidades vêm, sistemàticamente, recebendo dupla cansa~ 
gração normativa: unm, na Constituição Federal, para os 
membros do Congresso Nacional, por decisão do constituinte 
federal e, :1 outra, na Constituição do Estado, para os membros 
do Poder Legislativo Estadual, por decisão autônoma do cons-
tituinte estadual. As imunidades dos congressistas integram 
a organização de poder federal, na área da competência da 
União, e as imunidades dos Deputados Estaduais é tema da 
or~:1nização de poder estadual, na órbita da competência reser~ 
·•.;ada ao. Estado-membro. A Constituição Federal é o foco de 
distribuição das competências à União e aos Estados-membros. 
Ela não incluiu nos podêres enumerados da União a organiza~ 
ção do Poder Legislativo Estadual, e essa competência igual-
mente não deflui dos podêres impllcitamente contidos nos po-
ãêres expressos da União. É matéria dos potlêrcs r~serva{1os, 
que a Constituição Federal atribuiu aos Estados-mcmbron, e na 
organização do Poder Legislativo Estadual o constituinte só en-
contra limites nos princípios estabelecidos e nos podêres que 
1he foram vedados, implícita ou explicitamente pela Constituição 
Fedeml. {Artigo 18 e parágrafo 1.~). São princípios csta1Jele-
f'idcs, entre outros, os princípios constitucionais enumerados, 
previstos no artigo 7.9, VII- da Constituição Federal. Corres-
-ponà.em êles às decisões fundamentais que o constituinte fede-
ral adotou, para, sem prejuízo da natural diversidade admitida 
na forma ele Estado, preservar o cerne que confere homogenei-
dade à estrutura repubiieana-íederal e representativa, adotada, 
originàriamente, com o caráter de escolha global, pela Consti-
tuição Federal. (Artigo V'). As imunidades dos Deputados 
estaduais integram a tarefa autônoma de organização do Poder 
Legislativo do Estado-membro. É matéria dos podêres reser~ 
vados. No seu exercicio, o constituinte estadual se inspirou na 
definição do texto constitucional federal. Elaborou verdadeira 
norma de imit..'lção. As imunidades estaduais abrangem, como 
na Constituição Federai, a inviolabilidade e a improcessabili-
dade, com alcance correspondente. As notas originais porvBn~ 
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der-ai, Lei Federal, Constituição Estadual, Lei Estadual- presu~ 
me .:r obs::rv~1ncia de foco irradiadm· de competências, que se en-
contra na Constituição Feder<1.l, pois se a lei feueral infringir 
a competência atribuída ao Estado, ela será tão inconstitucio~ 
nal como a norma estauual que violar a competência federal. 
A I..Ri federal não pode re\'er ou modificar a Constituição Fe-
deral e essa impossibilidade formal e material requer o trata~ 
me::1to rígido da repartição de competências. As immlidades 
dos Deputados Estaduais, decorrendo do exercício de compe~ 
tência constitucional do Estado-niembro, sem afronta aos prin~ 
cípios da Constituição Federal são, portant6, oponíveis às auto-
rid::u1es ft>derais. A jurisdição federal não ficará paralisada. 
Cumpre-lhe, tão somente, como é de rigor no domínio d~s ~~
>.'idades, proceder de acôrdo com os ditames da Constltmç~o 
::=stadual, isto é, promover o pedido de pré·\'ia licenç:a, se for 
0 caso, para prisão ou processo criminal de Deputado Estadual. 
A Assembléia Legislativa, dentro da jurisdição estadual e para 
atos praticados no respectivo Estado, decidirá a respeito, no 
uso de competência regular. E se êsse é o procedimento, à l~z 
do Direito Constitucional, convém ponderar que, se a Consb~ 
tuição Estadual fôsse omissa, no tocante às imunidades, c~bcria, 
nelo menos, uma comunicação da autoridade federal aquele . 
~rcrão nor re!:!ra de corl~si..'1. O que não se justifica é, na pre- \ o ' I:' o . 1 . 
senca da regra das imunidades. disnensar-se me ~~~ 
da~ortesia, para autorizar conduta. direta da auto_:id~de fec:er~ 
~om flacrrante ofensa à autonomia e à independcnc1a do orgao c.~. o<-... - • .c 
legislativo estadual. Essa conduta nao parece dispor de_ ... un~ 
d~mento constitucional, como assinalamos, e envol\'e mamfes~ 
ameaca ao livre exercício do mandato legislativo. Basta cons1~ 
derar- a extensão dos podêres federais e a ple~ot·a .de rec_ur~os 
que podem ser mobilizados naquela áren, ~ara :nflmr ~a orb1ta 
estadual. Admitida a inaplicabilidade das 1mu.'Udades uos Depu-
tados Estaduais às autoridades federais, a ação federal nos ~s
tados encontraria outro poderoso instrumento de pressao, 
através do qual seria possível silenciar vozes dis~~r~antes, nes~ 
ta ou naquela corrente política, a juízo de converuenc1a~ mm::en-
tâneas. É claro que a segurança de todos repousa na 1sençao e 

-- ::::J -
na neutralidade da autoridade judiciári:::., mas o Juiz, n:1. ativa-
dado jurisdicional, deve agir mediante provocação de part.:~ inte-
ressada, e por êssc impulso inerente à funçiio podl'ria ~cer le-
vado a inquietar, freqi.ientemente, membros das Assembléias 
Legislativas Estaduais, despidos da proteção tutelar das L.lluni-
dacles. Considere-se, ainda, que o princípio ela inaplicabilidade 
é amplo. Refere-se tanto à imunidade material ou inviolabili-
dade, como à imunidade processual ou improccssabilidade. As 
palavras, os votos e as opiniões dos Deputados ficariam, a juízo 
de autoridade federal, sujeitas à imputação criminal, anulando 
o sentido da própria inviolabilidade. A destruição das im:J.lÜ-
dades, por via oblíqua, não contemplada em regra constitucional 
expressa, afet..1.ria irremediàYelmente a 1ndep•::>nc!ê·ncia do Poder 
Legislativo, a forma republicana. representativa e comprome-
teria, nas relaç0es entre órgãos do Estado Federal, o princípio 
commn da independência e da harmonia dos Podêres. A oponi-
bilidade das imunidades dos Deputados Estaduais às a::J.tori-
dades federais decorre do sistema constitucional federal. E 
ademais essa exigência não afetará o regular comportamento 
da autoridade federal. _A improcessabilidade não é princípio 
absoluto. É regra. de natureza formal que, para sc1· removid~. 
recTarríã o .emprêgõae-formalidacl0espeCíflca, qual seja o peâ.id6 · 
àe prevmliêenc:a dü·1g1do aÕÕl'g'floTe~1§TilfíV0.-B-eEi-neces:=rm:r-' 
·para. que~através do conliecimento do ~~~a Assembléia Le-
gislativa verifique a lealdade, a seriedade, os graves motivos, 
os fatos alegados, a ausência de motivo político, e delib-ere sôbre 
o pedido de licença. 

8. Rf'volU<:.ão~ Ord('lll Juritlica e Poder Constihrir..ti' 
Originfirio. Ato Institucional, Imunidades, Direitos 
Politicos e l\!mulato L<~gislatin'. Os poderes ex-
traordinários. 

O jurista, na observação de Levy-Brulll, devota conhe-
cida aversão ao fenômeno revolucionário, e sua hostilid3.de 
chega ao ponto de procurar suprimir da linguagem jurídica a 
palavra revolução. Recorda o mestre. francês curioso pro~ 
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cesso de escamoteação verbal, utilizado nas obras francesas de 
Direito, assim nos Cursos e nos Manuais, para evitar o emprêgo 
do nome impugnado. Um jl~rista astucioso, do qual a história 
não guarda o nome, encontrou a fórmula salvadora, para aten-
der aos escrúpulos conservadores da classe. A Revolução fran-
cesa, dizia êle, não passa de uma transição, de passagem entre 
o antigo direito monárquico e o nôvo direito burguês. Por isso, 
a revolução é um período intermediário, e nas obras jurídicas 
ficará dissimulada por êsse manto protetor. (Cf. Remi Levy~ 
Bruhl _ «Le concept juridique de revolutiolb> - In dntro-
duction a l'étude du Droit Comparé» - Recuei! d'études en 
l'honneur d'Edo:mrd Lambert- vol. ill- 1938- p. 250). 
Não obstante reservas daquela natureza, prevalece generalizado 
entendimento sôbre o alcance do ato revolucionário. A revolução 
envolve transformação rápida- quase sempre violenta, brusca 
e dramática, - para impor nova organização jurídica. Não é, 
como a :reforma, produto de conquista lenta, gradual, pacífica 
e paulatina. O seu aparecimento rompe a pauta da normativi-
dade anterior. E o compromisso mais profundo da Revolução, 
que atinge os fundamentos da ordem jurídica, impede que ela 
se identifique com o golpe <l!" Estado, geralmente voltado para 
a substituição de uma equipe governamental por outra. ARe-
volução cria ou impõe ordem jurídica nova. Daí, a inelutá.vei 
relação entre Revolução, fenômeno de Poder, e o Direito, fun-
damento da validade do poder. A aproximação entre Revolução 
e Direito, que é dado da história política. acabou influindo na 
revisão do tratamento dispensado pelos juristas ao fenômeno 
revoludonário. A repulsa, que afastava do Direito qualquer 
1nterêsse pelo ato revolucionário, está sendo substituída pela 
introdução do fenômeno r-evolucionário no campo jurídico. -m 
justamente o contrário da conduta pregressa, que encontrou 
decidido apoio no positivismo juridico. Para os corifeu.H da 
Escola, o ato primitivo, responsável pelo aparecimento do Poder 
Constituinte originário e, portanto, d2~ própria Constituição, não 
deveria ser investigado pelo jurista, por se tratar de tema me~ 
ta.jurídico. Não há lugar, no Direito Público, para capítulo re-
servado ao estudo da teoria jurídica dos golpes de Estado, das 
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revoluções e seus efeito:>. Todavia, se o capílalo a:r:d:<. nf.o ;;;: 
locn.lizou no Direito Público, é irrccu:oúwl o intL'r-:::-:.~c cp:·~ nl"·!'~ 
se empreslit às implicações jurídicas do fen(miêno rc\·oh:do:Ji-
rio. Existe conceito de revoluGão, à luz de crit<~rio jurídico, se-
segundo o qual revolução é a quebra de um ordenamento 
jurídico e a instauração de ordenamento r..ôvc·, at-"'2-
vés de procedimento não prc>isto no on!('TI:l'1H:nto <>..ntt:rior. 
A revolução é fato normatim criador do Direito. (C[. ?\'Eu·io A. 
Cattanco ~IL concetto di rivo1uzione neBa scit:'nza del Di::ittc•-,. 
-.- 1960 - p. 44). Georges l~urdrau rciYirrdica para o jur::sta 
o estudo da :revolução, pois ela não. poderia é'cr· <:nc:<-:-:té:l cc:no 
simples fato. :f'; o ponto de pari.ida do crdcnar~-:.ento jm·ídico e 
realiza a substituição de uma idéia de Direito por outrG.. (Cf . 

. «Tr:lité de Science Politique:t- - vol m - n ~;<:>~ e l1':l;:;) 
a l - u-'-' ~~ ..... v • 

Tomou-se generalizado o entendimento de 0,._., ., r.,.~·0-1ur=1r; ;,. 
1U..\... '-- _.,_,. ...... ~u.~ '-

fonte de nôvo Direito. (Cf. Tiodrigucz Arias Busfu.m.:mte _ 
«Ciencia y Filosofia del Dcrccho» (Filosofia, Derecho, F...evo-
lución) - p. 692;'603) - 'rilhdm Sa<H'r _c Filosofia Juridica 
y Sociall> - p. 217 - Lin~es Qnintana- .::Tratado de la Cien-
cia dei Derecho Constitudonal Argentino y Comnarado:> - -.;oL 
VI- p. 559). A mudanç:a de um regime por outro e, conse-
qüentemente, a transformação de ordenar:1entos, já se encon~ 
trava referida na teoria aristotélica das revoluções. (Cf. -::Polí-
tica.~ - Li>rro \11I (V) - 1). 

A relação entre Revolução e Direito se torra imrerioS<?.. 
na área do poder constituinte originário. O fC>rmuli',àor- inici~1 
da Constitu.ição do Estado provém, iria de regTa, de evento ;:mor-
mal, mais ou menos intenso. A freqüôncia do fe!lÔ::i1~no re:o-
1ucionirio, na ir.cu.pção daquele poder, que o próprio Carr~ de 
I'tf.::tlbcrg anotou,. apesar de sua resistência ao esüido iur:dico 
do pod.;r constituinte originário, (Cf: <:Contribution à h i"h.éo-
rie Générale de l'Etab - vol. II - Réimpr<::ssion photon:éca-
nique - p. 495) autorizou :\bmice Rauriou a susü:ni:a!" 0 ca-
ráter revolucionário da operação constituinte nos Estados 
modernos. 
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A Constituição emerge de Direito Revolucionário. ( «Prin-
cipias de Derecho Público y Constitucionab- Edição espanho-
la- p. 310). 

Os Atos Institucionais, de 1964 e de 1965, invocaram a 
legitimidade decorrente da decisão revolucionária e afirma-
ram-se como atos de Poder Constituinte Originário. 

O Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, sem embargo 
da dimensão de Poder Constituinte Originário, não ab rogou a 
Constituição Federal de 1946, hem as Constituições Estaduais 
e respectivas Emendas. Manteve expressamente os textos cons-
titucionais anteriores, para nêles introduzir derrogações par~ 
cra1s. E foi nesse âmbito da modificação parcial que se exer-
citou o Poder Constiüúnte originário. Os textos do primeiro 
Ato Institucional formaram uma pequena Constituição, de du~ 
ração previamente fixada no tempo. (Art. 11). Sua elaboração 
refletiu duplo propósito: o exercício do Poder Constituinte, que 
é inerente à Revolução vitoriosa e a institucionalização do pro~ 
cesso revolucionário. O Poder Constituinte explicitou os temas 
que, no momento, atendiam aos objetivos da Revolução, para 
convertê-los em nonnas dotadas de eficácia constitucional. A 
plenitude do poder revolucionário encontrou autolimitação na 
normathiJade decorrente do Poder Constituinte originário. A 
área do arbítrio remanesceu nos atos insuscetíveis de aprecia~ 
ção judicial, conforme determinou o texto do Ato outorgado. 
(A..rtigo 7.'~, parágrafo 4.41, e 10) . As imunidades dos membros 
do Conrrresso Nacional e das Assembléias Legislativas Esta-
duais n~o constituíram objeto de expressa derrogação. Conti-
nuaram mantidas nas respectivas Constituições, sem qualquer 
modificação no seu alcance e duração. As imtmidades não re-
ceberam limitação para reduzir a um só tipo o seu campo de 
incidência, nem sofreram temporária suspensão na sua vigê.ncia, 
a exemplo do que ocorreu com as garantias constitucionais o~ 
]errais de '\italiciedade e estabilidade. (Art 7. '~). O 1üo Insb-
t;cional preferiu alcançar o exercício do próprio mandato 1:~ 
eJ.sla.tivo. Manteve as imu.."'lidades, mas, através da suspensao 
~os direitos políticos e da cassação de mandatos legislativos 
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federais e estaduais, poderia cxtir:~r o IT'''T'•1<'+o r(,,;..,1_,~;v0 

subtraindo o parlame:ltar ;l prn~·~(;~~ especti;:~ ·;l;l~ i;.l~;l~~~.,_-,;.:s: 
que pressupõe o exercício dc1 m~:ndato. O C•Y!'1g"!'t-:~_;:sta e o D·~
putado Estadual, com direitos p.:;líücos susp<';1sos ou com o 
mandato cassado, não poderiam invocar o princípio d.~~s im:;r..i-
dades, inaplicável a quem ha•·i2. perdido. anteriormente, a titu-
laridade do mandato legislati\·o. 

O Ato Institucional n.9 2, de 27 de outubro de 1%5. que 
também invocou a titularidade do Poder Constituinte or-iginirio, 
se desprendeu da institucionalizr,ção objcti\-:1t1a no A~o a?:tcrior. 
para, readquirida a independi:·ncia da decisão constituinte, afir-
mar, sobretudo, o pr011Ósito de preservar a continuidade da 
Revolução. O confronto do preâmbulo dos referidos Atos deixa 
transparecer um conflito de cone<'lK}.o revolucionát~a. ou, pelo 
menos, a superposi(;ão de objctiv,•s, que se foram concretizando 
Clistintamente na sucessão do h•mpo revolucionário. O Ato de 
abril de 19G4, sem prejuízo da ênfase que colocou !10 primado 
do Poder Constituinte, cuidou, desde logo, em conter a pleni-
tude daquele Poder, institucionaL:ando a Revo!udio. como riêle 
se disse. O Ato de outubro de 1%5 introduz rcs~~'..lva na auto-
limitação anterior e, ~e não rejeita a institucionalizac2.o com'.) 
objetivo da outorga constituinte, a ela acrescenta, ~m igual 
intensidade, a presen·ação da continuidade da Re,·o!ucão.~ ~"'~ 
extensão do Ato Institucional n:·· 2 forma vh·o contra~tc com 
o Ato anterior. A matéria constit\:.inte se al;:;. r~ou consic!.e-
ràvelmente, para abranger setores a!lterionncnt~~ pc-up:::.dos. 
Os podêres extraordinários do Presidente da República recebe-
ram apreciável acréscimo nas competências nO\·as para decre-
tar, autônomamente, o estaco de sítio, por largo períoco (a1"iigo 
13); suspender direitos políticos e cassar mandatos leg~s1ativos 
até o têrmo da vigência do Ato Institucional (a "t. 15) : decretar 
<" fazer cumprir a intervenção federal. visando as;::eg-urm: a 
execucão da lei federal c 1Jrcvcnir ou" renri"ll·l • .., ,;,,J,, .• ~l-"':;0 (1 ·~ -• .L .._, 1. .o.&.t, Lo. .__ 4V ~ ._ ~(.c. t ... l. 

o_rdem (artigo 17 - I e II); baixar Atos Complementares e 
Decretos-leis sôbee matéria de segurança nacional (a1tigo 30); 
decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias 
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, e legislar mediante 
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Decretos-leis, no recesso parlamentar. O Ato Institucional n.~> 
2, embo:ra te:r..ha operado derrogações parciais mais amplas, 
manteve a Constituição Ft~deral de 1946, as Constituições Esta-
duais e respectivas Emendas. Não alterou, iliretamente, o 
instituto das imunidades parlamentares, como fêz com as ga-
rantias constitucionais ou legais de vita.liciedade, inamovibili-
dade e estabilidade (artigo 14 e parágrafo único). Ampliou, P. 
certo, a competência da Justiça. "1lilitar, cujo fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos expressos em lei, para repressão 
de crimes contra a segurança nacional ou as instituições mili-
ta.res, e a cuja jurisdição ficaram cometidos, na forma da legis-
lação processual, o processo e julgamento dos crimes previstos 
na ui n." 1.802, de 5 de janeiro de 1953. A ampliação de com-
petência afetará as imunidn.des dos Depubdos Estaduais en-
quanto subsistente fôr a jurisprudência predominante que não 
consagra a oponibilidade das imunidades estaduais às auto-
ridades federais, como são as da Justiça Militar Federal. O 
recesso parlamentar, não envolvendo suspensão da Constitui-
cão, mas, exclusivamente, do período legislativo, ou da ativir 
dade legislativa, não deverá afetar o gôzo das immúdades dos 
membros do Congresso Nacional e das Assembléias Legisla-
tivas Estaduais. A inviolabilidade continuará protegendo, 
durante o recesso, as opiniões, as palavras e votos proferidos 
no exercício do mandato. A improcessabilidade, que se ini-
cia com a e.."'{pedição do diploma e se prolonga até a inaugu-
1-:tção da legislatura seguinte, dependerá, para ser suspens~, 
da prévia licen~a da Cimara respectiva, observado o procedi-
mento distinto no caso de flagrante de crime inafiançável. A 
improcessabilidade não se encontra limitada à duração d~ 
sessões legislativas. N2-o é êste, como vimos, o sístema consti-
tucional brasileiro. Se nêl·~ estivesse consagra.da a linútação, 
_ imnrocessabilidade apena.c; durante as sessões - o recesso, 
que s~pende, ou mesmo assinala o fim da sessã~ :egi~lativa 
.em curso, permitiria a processabilidade, sem prcvra hcen?~· 
Contudo, no Direito Constitucional Brasileiro, a improcessam-
lidade não se acha exposta. a tais interrupções, c o têrmo cons-
titucional de sua duração torna necessária a audiência da res-

pectiva CfLmara, para fins de licença. Ocnrrer;(!o rt'cc:~sc', isL:> 
é, não se achando a Ci.nw.ra em funcioJ::Hilc'?;to. !".:.'rá i;:,_::sr't.:''l-
sável aguardar o nrommciamcntl) do ó'·:~::c_) Cl'...,,,1,J •.. -.• ,, .. ,.,.,.. 

J.. ... ,.,(~ ~ j (<-~·•'--4 ... ....-'..·~·~ .. .._..._ 

a atividade legislativa. O . .'>.to Institucicn:tl n:· 2 r:e:·.c!'iu, 
como o anterior, alcançar o j:-;an;J:tto lc,..,:i:;l;:t:,·o, c nãP, estri-
tamente, as imunidades parbmcntan:s. Xo interêssc de pre-
servar e consolidar a ne,·olm:ii.o, diz o arti;:;o 15, o Presidente 
da Repúblic:l, ouvido o Conscl:w ele c::,,Zlll"""C"' ,~:••·:c,..,~l • c:am )..,-o < ... ~ .<.... .... ,_.,..._, • .. ,~.<-t. .. , e._~ .. .~. 

as linútações previstas na Constituição, lJcdcrá suspender 03 
direitos políticos de quai!'quer cidacli'ios, pelo prazo de 10 (c'iez) 
anos e cassar mandatos legislativos feder:1is, est:1durris e mu-
nicipais. Trata-se de ato excluído da apreciação juJ.icia1. (Al·ti-
go 19-I). Embora temr)Qrária a cotrll)Ct~nci.-. ') 1·.-·~;·'"'ci·,i 0 (.... l: .._ ..... '"-.. ~ .... .. ....... , 
Ato Institucional 11.'1 2 não lhe deu pra::o esp~cb! e autÔ!lOI!lO 

de duração. Ela disporá de prazo de vigência idC:r:.tico ao do 
~to Ins~itucional (artigo 33), sendo superior, no tempo, ao 
termo fixado no Ato Institucional de 9 de abril, para exer-
cício de competência equivalente (Arti""o "'.tO 'l",...;"'.,...,-,-·0 l·.111·co) . o , 1 C...a.V..·--. ... (..:.. t • 

A extinção do mandato legisb.tivo, em ','irtude ele sus•)ensão 
d d" "t l' . i os rre1 os po ltrcos ou de cassação, não permitirá a invocàcão 
das imunidades parlamentares, pois estas presu...'11em o ex~r
cício do mandato. 

9. Inqul-rito l'olici:ti-::n:litar. A invt•sti~:H_>~o auto-
rizada pelo Ato Institueion:ll. InqlH··~ito policial 
e processo crir:1!nal. Indi<:'iaílo (' dt'nuneíado. 
Atos instr-uUirio-. e abs proe.·s~;uais. Inqlll.-;rito, 
processo e prineípio da prl-via lieen,~a. 

O Inquérito Po!icial-~Elitar é ato IJrplj,·,, 1 ir1 ··~ (1 0 r;>·r~,--0 • ·~~ -• ~vLc~~. 

núlitar, e identifica, na lcgi~bcüo resPectiva 1.m1 rp·oce~1 :T•'~>"to 
sumário, no qual serão O~\·ido~ o ind{ciado. ~J ~~éJ~c;ido ~·~;~~e
m_un~as. ~Ie se encerra por relatório, após o térrr..Jino das dili-

, '"·''1C""S e 'la J'"C"l o C"~'l · ., - ' l · · ·· o'-· JG. • • • ...... ' .•• ~..:, ll'-~:;luO c o lllC}Ucr·to I"' l'"r·tr. ,-.-·"'n-1· • <. -o. 1 ~'-'"' -''l \.V "--·~!-''- .:::> '"' 

h_va, prestará informação sôbre os fatos, mencionando local, 
dia e hora em que ocorreram, com indicacão das nro\·as 
colrJdas. Na parte conclusiva, o relatório a;redará 0~ valor 
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das provas, declarando se há falta a punir ou crime, e neste 
caso, se militar ou não, com pronunciamento justificado sôbre 
a conveniência da prisão preventiva, quando esta se fizer ne-
cessária. A autoridade judiciária que fôr reputada competente 
receberá os autos do inquérito, para instauração do processo 
criminal e húcio da ação penal, na forma da lei. O Ato Insti-
tucional, de 9 de abril de 1964, previu duas formas de investi-
gação. A investigação sumária, para apurar responsabilidade 
de servidores públicos, de modo geral, militares ou civis, desde 
que tenham tentado contra a segurança do País, o regime 
democrático e a probidade da administração pública (Art. 7.Q, 
parágrafos l.Q - 2.Q - 3.~ e 4:.Q). A instauração autônoma de 
inquéritos e processos visando à apuração de responsa1)ilidade 
pela prática de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a 
ordem política e social, ou de atos de guerra revolucionária, 
que poderiam ser intentados individual ou coletivamente. (Art. 
8.Q). O Decreto n.? 53.897, de 27 de abril de 1964, deferiu a 
uma Comissão Geral de Investigações, extinta posteriormente, 
a incumbência de promover a investigação sumária, prevista 
no artigo 7:~ Ato do Comando Supremo da Revolução, de 14: 
de abril de 1964, empregando terminologia da legislação pro-
cessual militar, mas sem aludir, explicitamente, à Justiça :1li-
litar, entregou aos encarregados do inquéritos e processos a 
apuração da responsabilidade pelos crimes e atos mencionados 
no artigo 8.<~ do Ato Institucional. 

o indiciado é categoria do inquérito policial, enquanto 
O denunciado surcre com a instauração da ação penal. O Có-

o - 1 dicro de Processo PcnaU;itua o L.1quérito policial e a açao pena 
n: parte dedicada ao processo em geral. (Artigo~ 4.q/23 e 
24/62). A instrução criminal, que depende do receb1ment~ ~a 
quei.x:a ou da denúncia, é parte do processo co~um. A pr1sao 
em flagrante e a decretação da prisão preventiva podem ocor~ 
rer na fase do inquérito policial. (Artigos 10 - 301 e 311 do 
Códicro de Processo Penal). Observadas as peculiaridades da 
legislação processual brasileira, para a audiência ~a. Câma,:a 
respectiva, nos casos de prisão ou de processo crurunal, nao 

---·-- - ~·--
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so~r~ objeção, em princípio, o início do inqu~ri:..o 1.,:~:c:::J, e a 
pratica dos atos inerentes, de natureza instrut0ri<~ ,m pream-
bular, quando nêle eventualmente envolvido r:;.._';c:L·:·L• U.o Con-
gresso ou do Poder Legishtivo. A préçi·• Jie,"lc·o ~· r('e1.,,11 ..,,,., 
excetuado no caso de flar-rrante de crir::e :,.~:~~~'" .. ,.::,;· p·'.:ra,., 

'-' .. "-- _..__...__.,__ .:.-~:::. ...... ""'\...... ... , .......... 
efeitos de prisão ou processo criminal. O ü:._{:.tC:·i:o policici é 
~rocesso prelimin~r ou preparatório da 2Ç:Í·) lJC!I<ll. Aind3. não 
e processo erimin::>J, mas a prévia 1iccr1'"1 "" f·,,,, "l··~""1bw--r· 

• .),<~~ .. .r.~l.. < ................ ~- v-:. ... .1..~;. a 
do inquérito policial, Doderá ocorrer co•co,-. , ' .-,o.:--:·oi·,".,. .::::" 1·0

-,. 
... ' ~ ... ~ ..... , ~--<...- .1. ----"~ •• _ ....... vu, ...... v .. 

ca~o de _cabimento de prisão preventiva., a ~c·~· ci.:crctad<~ pelo 
Jmz, apos a liccnca concedida l\Jo u·'I'I'n""'" .,J;o···J.r· l·"r•· ·"-"'" 

_. e .,.._ .. .?.....,. .i. !.........,. <••'-.;::, i L "-'" '\,. o...l..._......., 

fonnalidade pode, eventualmente, demorar os :firs d::;, vrisão 
preventiva. Ê exigência de ordem constitucional e c;mnre 
a~atá-la. E, quanto à qualificação dada no inqné:·ito, j.i d;~i
dm o Supremo Tribu..11al Federal, no julgameuto d2~ Ez"'chimacão 
manifestada no Habeas-Corpus n. Q 42 .lOS, originár!o de Per-
n.~mb~co, ~u~ «pouco importa o rótulo que a autoridade poli-
CJal ou autondade polic;al ·1·t '- , ·.. -

~ -mJ 1 ar ae a quallllCat;ao da. vessoa 
que comparece n·•ra presta,. d I - , . ~ , . .~. ""- .. ec araçoes ou aenonnento. Po-
dera chan'a-lo i.J:Hlici,do ' · , · -r · . ~ ' poaera cnama-lo t~skmur;..ha. Ao 
emet_er os autos a autori<hde competente nar<> l a t , , - ~ ju gamen to, a 

'u onaaae policial ou nolicial-mill'f "r, no ~"U 
.., 1.-G .. _,.. re1atório

1 
dirá qual a posicão que cs-:a pe~so~ . , 

• ·• - .o do ou v lUa ocup:1 no processo: se e testemunha ou se é Í''lii·c:., .• , . ,.. • 
d t ~ '' .c.J.Oz., <=J.!C3. <lo Clitcrio u-'in P~,,~; en e d C · - · v ~ ~ ~"'·-.. a onussao de Inquérito ou do Dele"a·•o ,1-. p·,';c,·-quuhrica ...,.,,, ,.~.; uL !"' 

. '1 ' ' ~ a. pe~s_oa fiUt' l'·~rante t':'le comparece. Pooe aw:üifi-
ca- a con .. o lncliciado ou Po ~... ",:r· .: · • 
O .· c"" qlk.1J_!(;.l-la corno tes+e'"''U1h, · que c::c deve •"-er n · · · ~ "" ...... }. 
-·-~---~-=---·-·--~'·L· . n, Inauento OU"I'r'o &lo. -,1v ,, 1 do Poder lc.m-] -t.-;···· ;· ··:~.··-·--L---~. . e e. uver menlGro 

• --!.''o•"' a no, e u 1us~ar nre\·hm"n'"' 10 "1 ,. b 
p~r!l in qui~~ ;:. A-~-:--:--~-::~-~. --~--<.~J..,.~ ... _ts ... ___ c,-:_' ~a e ora~ 

« "' ' llÇ'.:S?· prc1b1çao de sub me' r>~ ~ nrvc""l;··:::. L • 1: ~ 0 _. ...... ..,__..~,. u. t.:ul-r"t: 71· O Y-,t~ ... ,..--

0 ...:>enador ou Depntado c:: 1 . ..,. • . _ ~ , ... · ~ 1>-•-« 
diz . ' ~a •o ~uLonzaç~w ca resm:ctiva C:l-

mara, OrPstc l:mwHctti, em interl)F't"f''"o aJ."""t· . , •t c . . ~ '';'• .....,r;a\el :lO Di-
rei o onstitucwnai Brasileiro, não deve c::er en•Pn-1: ,., 
vcdaro;'10 p · · · · ~ ~- .u.c.,. con1o ' ,.... ara nuciar mvestiO'ações a n'speito d . . 
P . . . . . "' 1 ~ o cnme 1mputado 

Ols Isto eqmvalena negar a possibilidaàe do . . ' 
did · •t · d · · • nrop'Lo pe-? ~ erwr e licença, por fclta. de motiv"'c~o~ (Cf-
tuzioru di n· "tt p . "'-- . !.. -::Isti-

ln o ubblico» -Partes ll :-IV- pág. 388). 
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Foi dêsse teor o princípio que se sustentou na discussão do 
Projeto de Resolução n.Q 115, de 1957, que envolvia pedido de 
licença para processar criminalmente a membro da Câmara 
dos Deputados. A própria corrente minoritária, através de 
autorizados pronunciamentos, e sem prejuízo da firme resis-
tência à iniciativa do 1linistério Público Federal, entendeu que 

;"-- imunidade deve permanecer na área da processabili<;l_ade, s~ 
abranger atos anteri~. Invocou-se, para delimitar o campo 
próprio da improcessabilidade, a lição de l\lanzini segundo a 
qual a autorização não constitui condição de perseguibilidade, 
mas apenas de prosseguibilitlade da ação penal. É claro que 
a interpretação pressupõe a conduta legal e razoável na fase do 
inquérito, sem autorizar, como é óbvio, procedimento arbitrá-
rio e caprichoso que possa embaraçar o livre exercício do man-
dato e a independência do Poder Legislativo. 

10. Conclusões. 

Em face dos fundamentos expostos, assim respondo aos 
itens da consulta formulada pela Egrégia Assembléia Legis-
lativa do Estado: 

I. O Ato Institucional n.9 2, de 27 de outubro de 1965, 
não criou restrições específicas às imunidades dos membros do 
Poder Legislativo federal ou estadual. Não restringiU, em norma 
expressa, o alcance das imunidades, nem suspendeu sua vigên ... 
cia. Preferiu alcançar, de forma direta., o exercício do manda-
to legislativo, facultando ao Presidente da República, ouvido 

0 
Conselho de Segurança Nacional, a suspender os direitos .. 

políticos de quaisquer êidadãos pelo prazo de 10 (dez) anos 
e cassar mandatos legislath;os federais, est.:.'l.duais e muni.ci~ 
pais. As imunidades pressupõem o exercício do mandato legis-
lativo e a perda da titularidade do mandato impedirá, por~ 
tanto, a invocação das imunidades parlamentares, para pro~ 
tecão de ex-membro do Poder Legislativo em face do ato de 
s~~pensão dos direitos políticos ou de cassação. de man~~to. 
Se as L-rnunidades desaparecerem, como garantia espec1f1ca, 
por extinção do mandato, a partir da prática daquele ato, a 
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inviolabilidade protegerá SCP.1prc <!S opÍ:li•3-:s. :'c.> r :J:: \·:-::::> C C S 

votos proferidos durante o exercício do n::,:l ::-.tG. O , . .:,y::;) 
parlamentar, autorizado no Ato Inl-'titucio:la.l n.1 2. n~o sus-
penderá as imunidades dos men1bros elo Poder L':.'é..~?iath·o. :\o 
Direito Constitucional Brasileiro a ,'1·,....,(':; 0 c'·,~L ;",.,~;-~-",e-~ ... , ................. , ~.:._.:') ,. .... .._..._.._ ... \_ . ..._ .. ,_. ~ 

não se limita ao período C.a c:c"'·~r.o le,..,.;<:1ati\·~ O ~-~c"""., C'"" •- ,_..._ ~ .&. t"-"""- o( "' (...-w ,.l-._ .\..._..._i_J. ,!..4\; 

pode interromper a sessão le;-islativ2.. em cur;::o, n:io :::-us>:·e;à.e 
as imunidades, cuja duração é superior ao reríodo dt.: cr.da 
sessão, nos têrmos da Constituição Federal '" da Con.stitukão 
Estadual. J 

TI. O Ato Institucional, de 9 de abril de 1%·!. admi-
tiu a instauração autônoma de inq11é,..,,·~o-:.. e . _,,, _ processos par:t 
apuração da responsabilitbde pela pd.tica de crim~ cüntra o 

·Estado ou seu patrimônio e a ordem ro1ítica e soc;al, ou de 
atos de guerra revolucionária. Confiou-se aos encarreg-ados 
de inquéritos e proces,.-;os a incumbência de apt1rar a rcsn,onsa-
~ilidade pelos referidos atos c crimes. O Ato Institucio;1al n.~ 

, de 27 de outubro de 10G:J, admite qt:e o fôro e"íwcia1 da 
Justiça Militar poderá estender-se aos civis. nos casos . ex-
pressos em lei, para re;-.n'ss~o <'e cr;mes cont•·" a c::c!!l'r2nf'~ 

nacional ou as instituic.ões mi1it~res .. e .ai~r;a. ~ . .,f' (_,;.1-tl.~ ;":."1,: ; • (. _,ll ~.... ., .. ll...i\.Jo.C ·~ 

Justiça Especial. na forma da lt>~islacão, o pr·oct>sso e iuls:-a-
mento dos crimes nrevistos r" T "1. n ~ 1 C:O'> de ~ d · ··~ ·; Ç\- • , '" ~'-= • J .. ~ '-• ;:> e J8.uClrO 
L 03, que defme os crimes contra o Estado c 2.. ordem volítíca 
s~ci~L Anteriormente, a Jt:stic:a ?\Iilitar dislnm:ut de ~cnme
tencia restl·ita, e o proC'e::;so e ju1gamento dos crimes nfio .in-
cluídos na sua compC'tência . er:1m exr.r~'::-sanwnte cc..,'"i" <los à 
Justiç:a ordinária (ui n.'1 1. 80~ de 5 (~C l·a,,C':l'O c1c -~ ,(1~:;-

• , 4 .... (_ •• 4 '· _._..._ t.}~J 1 ar-
tigo 42 e ~ar~grafo {mico). O Ato Institucional n.~ 2 ampliou 
a corr:petencia drt Justiça ::-.rilitar, que se tomou jurisdiç3.o 
exclusiva para o processo e julg2.mento dos crimes cor:.t-:11 0 
Estado e a ordem política e social. Ec:se .,larcramnnto nr-. ·- • • ""' u < ~ ............ ·~ ...... \'1era 

' re~:.rcutl~ no parlamentar indiciado em Inqc:érito P~licial-
2\rmta~- . .é.. que a ui de Segurança do Estado ~:ltoriza ao Juiz 
ex offJCIO, a _requerimento fundamentado do I.Ünistério Públic~ 
ou de autondade policial, a decretar a prisão preventiva do 
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indiciado, ou determinar a sua permanência em local necessá~ 
rio à elucidação dos fatos a apurar. Se o indiciado fôr membro 
do Congresso Nacional, a prisão preventiva dependerá de prévia 
licença da respectiva Câmara, e sem o deferimento da autori~ 

zac,ão ela não poderá ser decretada. Todavia, diversa se apre~ 
sentará a situac;ão do Deputado Estadual. O Juiz que dispõe 
de competência exclusiva 11ara decretar a prisão 1m~ventiva, 
nos casos da Lei n.Q 1. 802, é, por determinac;ão do Ato Insti~ 

tucional, autoridade federal, pois é órgão da Justir;a Militar 
Federal. Não poderá decretá-la, como se admitia na legisla-
c;ão anterior ao Ato Institucional n.Q 2, 11ara os casos não de~ 

feridos à Justic;a :Militar, o Juiz da Justic;a ordinária. A imu-
nidade concedida a Deputados estaduais é rc~strila à JustiGn 
do Estac1o, como diz o enunciado n.Q 3, da Súmula da Jurispru-
dência Predominante <lo Supremo Tribunal Fe<lcra.l. Não 
é oponível à Justiça Federal, e para esta torna-se dis~ 

pensável a solicitação de prévia licenc;a de prisão ou processo 
criminal de Deputado Estadual. A jurisprudência a respeito 
surgiu na Primeira Re11ühlica, sob a vigência da ConstituiGão 
Federal de 1891, e não se alterou, como se frisou, no período 
da ConstituiGão Federal de HHG. Ingressou, a. final, no domínio 
eminente da Jurisprudência Predominante do Supremo Tri~ 
bnnal Federal e a consagraGão jurisprudencial precede no Ato 
Institucional n.~ 2. Assim, não tendo a outorga constitucional 
alterado ou modificado ns imunidades parlamentares, no seu 
alcance e conteúdo, pois e1::ls remanesceram nas partes manti-
das das Constituições F'ederal c Estuduais, a verdade é qua 
a concentração, na Justh~a Militar Federal, da competência 
11ara, na forma da legblac:~o, processar c ju1~ar os crimes pre~ 
vistos na Lei n.ç 1.802, de G <1e :janeiro de 19fí3, veio afetar o 
gôzo das imunid;tdCB est~u1naht, que cc\lern di:mto <b. Justi\~:t 
Federal, nos têrmos da jurisprudência predominante. Rcs~ 
salvo o disscntimento doutrinário já manifestado, pois enten-
do que as imunidades dos Deputados Estaduais decorrem do 
regular exercício dos podêrcs reservados, integram o poder de 
auto-ora-anizacão do Estado-membro e não se acham ved:ulas, b 

implícita ou explicitamente, pelos princípios estabelecidos na 
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Constituic;ão Federal. A oponihilidade das imunidades do~, De-
putaclos Estaduais às autoridades federais, amplamente, ou às 
autoridades judiciúrias federais, ele forma cspccífiea, é regra 
do sistema constitucional federal, e cumpre 0b.servP..-la para 
fins ele pris:"io ou de proces::;o r.rirninal. As imunidades foram 
criadas para proteger o livre 0::r:rcício do mandato e aEscgurar 
a indepcndDncia do Poder Legislai ivo. A comprecnsiio dôsse 
fim primordial niio dc\"e ser fraf..'lll('ntada, para .só admitir, no 
tocante aos Dc·putaclos E~taduais. a oponibillcbde às autori~ 
dac1cs estaduais, c consrqiiente desaparecimento das imuni-
dades perante as autoricbdc:.; federais. 1-::s;;:e seccioname:nto 
das imunidades estaduais só seria juridicamente admi:-:sivel se 
assim dispusesse a Conslitui\ão Federal. ~fas, como assim ch 
Dão fêz, a mutilação. das imunidade.c; parlamentares, ~a via 
da. interprctaçiio, nfío se comp~~rlC'crc: com o fim do ir.st.iluto c 
fere, data vcnia, a estrutura dual dÓ ~istema federal. O ato 
praticado pelo Deputado Estadual, dentro do território do res-
pectivo Estado, está abroquelado pela regra constitucinnal das 
imunidades. 

ill. Se o denunciado à .Tusti\a 1\filiíar Federal fôr De~ 
putndo Estadual. a inr.taurac:i'io da ac:iio rcn:1l 011 do prCC('SSO 

c:im~na}, peJo ri'C<'hinwnto da denúncia, não dPpC'nder{\ da r•ré-
Vla licença, eon~;oante se fixou na jnrisprudênda predominante 
do Supremo Trihunnl Federal. A rcgr.1. dn improccssabilidade 
não será oponÍ\·el à. autorid:H1(' fed<'I~!I. e o Juiz ficará dispE:n-
sado de solicitar a prévia licenc:n ao Poder Le;risln.tivo Esta-
dual. Registro, todavia, o meu disscntimento doutrinftrio com 
; interpretaçilo acolhida na. Jurisprudêneh Predominante, con-. 
1 orme. fundarnentos <lcSl'nvolvirlc:; no parecer c reproduzidos, 
rcsunudamrmte, no item anlcdo:·. 

Ê o que me parece, sal·:o melhor juízo. 

Belo Horizonte, 18 de maio de 1966. 
(a) Raul Machado Horta, Professor Catedrático de 

Direito Constitucional da Faculdade de Direito da 
Universidade Federa.! de Minas Gerais. 
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