
IMUNIDADE E IMPUNIDADE

A discussão sobre a imunidade parlamentar passa primeiro pela
definição do conceito de interesse público e pelas implicações
legais e éticas do exercício parlamentar, colocando em cheque a
prerrogativa democrática que se transformou em privilégio
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elo instituto daimunidade
parlamentar, o cidadão
eleito para cumprir um
mandato no Poder

Legislativo ganha autonomia prati-
camente total para atuar, visando
realizar objetivos definidos em ter-
mos do papel de representação de	-....
interesses, que lhe é outorgado, na-	J jJJfJj
turalmente, pelo voto popular. No	 j\JJj J'jJ
exercício desse papel, o político,
em princípio, não pode sercerceado por quaisquer instrumentos
de natureza legal ou não legal que indivíduos ou grupos, eventu-
almente prejudicados em resultado de suas inciativas como
representante popular, pretendam utilizar contra ele. Em outras
palavras, a imunidade parlamentar é uma provisão incluída em
todas as Constituições democráticas,justamente para assegurar
a eficácia da representação e coibir a oposição desleal.

A partir dessa perspectiva, pode-se colocar a questão do
limite aceitável para a imunidade parlamentar.
Até que ponto deve o político eleito para o
mandato legislativo ser protegido das conse-

Silva
qüências legais e morais de seus atos? Até que

II	ponto pode ser ou não responsável perante as
leis que regulamentam aconvivência dos cida-

______________ dãos comuns? Considerando-se que o elemen-
to que distingue o político eleito dos cidadãos

comuns é o fato de aquele ter recebido, pela via das urnas, um
mandato de representação, é em função desse atributo que sua
responsabilidade perante as leis e perante a sociedade deve ser
avaliada. As prerrogativas do mandato colocam-se no plano
público da atuação do político. E justamente esse aspecto que
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confere o significado ético às suas ações e às conseqüências
delas.

A natureza do mandato do político eleito continua
sendo um tema polêmico nas democracias representativas.
Nestas, acabou prevalecendo a concepção do mandato
livre, ou seja, o eleitor delega ao eleito o direito de decidir,
a seu própriojuízo, acerca de questões variadas de que se
ocupará o Poder Legislativo na sua rotina deliberativa.
Portanto, o pressuposto ético da autonomia decisória do
representante que cumpre um mandato livre é o de seu
compromisso com o bem público como tal. Este se define,
genericamente, como sendo qualquer regulamentação da
convivência coletiva, que assegure o máximo de igualdade
de oportunidade no acesso a bens e a serviços socialmente
produzidos e o máximo de garantia de realização de direi-
tos individuais e coletivos. Nessa perspectiva, pode-se
concluir que o limite da autonomia do político eleito é dado
pelas exigências do que poderíamos chamar de espírito
público. Oconteúdo deste resulta tanto da própria dinâmi-
ca do conflito de interesses no plano formal da política
quanto de manifestações diversas da opinião pública.

O conteúdo do espírito público confunde-se, então,
com os interesses maiores de urna coletividade politica-
menteorganizada. Quais são esses interesses?O mais geral
refere-se ao próprio ordenamento da política, consideran-
do-se esta como a dimensão da regulamentação formal da
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convivência coletiva. Numa democracia, as instituições e as
práticas políticas devem ser construídas e funcionar de
modo a garantir que os diferentes segmentos sociais tenham
efetiva capacidade de interferir nas decisões que afeiam a
vida e as oportunidades de todos e de cada um. Mais
especificamente, a alocação de recursos públicos - todos
eles decorrentes da cobrança de impostos e taxas pagos
pelos assalariados e empresários —deveriam contribuir para
tornar a sociedade mais homogênea e igualitária, segundo
os padrões de qualidade de vida em sociedades modernas.
Segundo essa visão, as leis - incluída aí a lei que regulamen-
ta a feitura do orçamento dos governos - não poderiam ter
como efeito reforçar desigualdades sociais e regionais. O
objetivo maiorda política, conduzida pelo espírito público,
é promover a integração plena de toda a coletividade
nacional num sistema econômicoe social que não margina-
lize indivíduos e grupos.

E certo que o político eleito compromete-se com os
interesses específicos de seus eleitores. Mas o político
eleito não élobista, pois seu mandato vincula-se a institui-
ções encarregadas do governo de um todo complexo; quer
seja ele o município, o Estado ou a União. Esta complexi-
dade de interesses e de focos de conflitoj ustifica a natureza
livre do mandato recebido nas urnas. O político eleito,
mesmo o mais afinado com seu eleitorado, não tem como
ignoraras divergências que decorrem da própria pluralidade
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social, aqual se manifestaria política, através de demandas
e pressões colocadas por diferentes grupos de interesse. Nas
democracias, como conseqüência da pluralidade social, a
política pressupõe negociação e busca de acordos. Esses
devem resultar no máximo ganho possível para setores
sociais específicos, sem que, no entanto, as decisões toma-
das prejudiquem as oportunidades dos demais membros da
sociedade, incluída aí apossibilidade de melhoria da posi-
ção em que se achem.

Que conclusões podem ser daí tiradas que ajudem a
refletir sobre o tema do limite da imunidade parlamentar?
Em primeiro lugar, o reconhecimento de que o político
eleito torna-se uma figura pública e, como tal, responsável
tanto diante de seus eleitores quanto do conjunto maiorem
que se inserem eles, a saber, o município, o Estado ou a
União. Se as leis e o orçamento dos governos fossem feitos
para beneficiar interesses especí-
ficos, e nunca contemplassem as
necessidades decorrentes do ob-
jetivo maior de integrar coletivi-
dades econômicae culturalmente
heterogêneas, não haveria coesão
social possível. Nas democracias,
é pela via da política que se har-
monizam os interesses divergen-
tes de classe, região, religião e
etnia. As diferenças permanecem,
mas num contexto de leis e de
instituições que asseguram que ne-
nhurnadiscriminação seja perma-
nente ou funcione como forma de
exclusão de indivíduos e grupos
da política. E nesse plano que atua
o político - como intermediador
entre a sociedade e o Estado. Ele
deve usar todos os instrumentos
eficazes para levar os interesses
do seu eleitorado à arena política.
Mas, ao mesmo tempo, deve ser capaz de avaliar, no
confronto corri os demais interesses, qual é o grau de
realização possível das demandas que representa, tendo em
vista o objetivo maior, que é a instituição do bem público.

Evidentemente, numa tal perspectiva, o político eleito
jamais poderia transformar seu mandato em meio de obten-
ção de ganhos para si e para uma "panela". Como também
não poderia, sem maiores conseqüências, abandonar o
partido pelo qual fosse eleito e manter o mandato. Essa é a
segunda conclusão que se pode tirar da reflexão até aqui
desenvolvida. O mandato é parte do bem público, pois ele
é o meio de a sociedade ser levada em conta nas decisões
políticas tomadas entre dois momentos eleitorais. Nesse

sentido, o mandato é uma declaração de confiança do
eleitor que, ao votar neste ou naquele candidato, vê nele
uma pessoa em quem se pode confiar para participar do
processo de tomada de decisões que afetarão a vida de
todos e de cada um. Se, no exercício do mandato, o político
trai o próprio sentido originário da representação por
mandato livre—que é, afinal, a representação dos interesses
maiores da sociedade como um todo—ele deveria perder o
mandato. O instituto da imunidade parlamentar não teria
validade ética, nesse caso, mesmo quando estivesse prote-
gido por dispositivos legais.

Verifica-se, então, que há aspectos legais e éticos a
serem levados em conta quando se discute o limite da
imunidade parlamentar. Do ponto de vista legal, há que se
considerar a autonomia que o político eleito deve ter
assegurada para exercer, de fato, a função de representação

de interesses de seu eleitorado, ao
mesmo tempo em que atua para
garantir a integração e a coesão da
sociedade como um todo. Do pon-
to de vista ético, há que se reconhe-
cerque tal autonomia tem um limi-
te, a saber, o grau de compromisso
e de lealdade que liga o político
profissional ao bem público.

Note-se que não se trata aqui
de levar em conta as intenções do
político. São as ações e as iniciati-
vas do parlamentar, na rotina do
Legislativo, que indicam seu grau
de comprometimento com o bem
público. Nas democracias repre-
sentativas, esse comprometimento
pode ser avaliado tanto pelos pares
do político, nas próprias Casas
Legislativas, quanto pelo eleitora-
do através de manifestações diver-
sas da opinião pública. Quero po-

lítico seja julgado por seus pares, por falta de decoro
parlamentar, quer seja denunciado pela opinião pública, a
razão é fundamentalmente a mesma, ou seja, ele negou ou
traiu o princípio da representação quejustifica eticamente
o seu mandato.

Nesse sentido, verifica-seque tanto a outorga, quanto
a retirada da prerrogativa da imunidade parlamentar é uma
decisão eminentemente política, podendo basear-se pouco
em argumentos exclusivamentejurídicos ou procedimentais.
O que está em jogo no instituto da imunidade parlamentar
são valores éticos, que só se tornam vivos e reais nas
relações sociais e políticas, sendo dificilmente redutíveis a
disposições rigorosas do Direito Constitucional.

"O mandato é
parte do bem

público, pois ele
e  meio de a
sociedade ser

levada em conta
nas decisões

políticas tomadas
entre

dois momentos
eleitorais"
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