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IMUNIDADE E IMPUNIDADE

No debate sobre as imunidades, uma corrente defende que,
longe de se constituírem privilégios pessoais, estes instrumentos
têm um sentido político-institucional relevante, já que estão
relacionados com o livre exercício da representação popular

PRINCÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA

Júlio César dos Santos Esteves é titular
da Secretaria de Suporte Temático e
Processual da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais

28 RE\STA 10 LEGISLATIVO

T

em sido da tradição constituci-
onal brasileira, desde a Carta
Política Imperial, a previsão_________

de garantias especiais aos parlamen-
tares: garantias que, como salienta
Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
"são dadas aos parlamentares em
prol do Legislativo "(Comentários
à Constituição Brasileira - Emenda

''	' L\iI	1 r	jConstitucional n°1,de 17/10/69. 1 0	rP.J....JJIii JJrk.
vol., Saraiva, 1972, p214).

O exame do tema percorre comumente o caminho que
conduz, num primeiro momento, à constatação de certa contro-
vérsia sobre a natureza das imunidades. Encontram-se, de um
lado, aqueles que, buscando esteio no princípio da igualdade,

consideram as imunidades como privilégios
iiiauiiiisiveis e incompatíveis com o regime
republicano. Em outro flanco, os que não ad-
mitem a identificação das imunidades como
privilégio ou distinção pessoal, considerando-
as, antes, condição indispensável à proteção do
Poder Legislativo e à existência do sistema

representativo.
Não será difícil perceber que a razão assiste à segunda e

majoritária corrente.
É inegável que as imunidades, longe de se constituírem

privilégios pessoais, têm um sentido político-institucional grave
e relevante, já que estão intimamente relacionadas como livre
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exercício da representação popular. As imunidades não se
situam, como observa o eminente professor Raul Macha-
do Horta, na órbita dos direitos subjetivos. Não se tratando
de privilégios e decorrentes que são de uma situação
objetiva, encontram-se - assevera o referido autor - no
domínio dojus commune (cf. "Imunidades Parlamenta-
res" in "Revista de Informação Legislativa"-
Jul/dez, 1967).

Tal situação objetiva consiste em que a representação
popular deve estar necessariamente livre de peias, desem-
baraçada de restrições que possam comprometer sua inde-
pendência e, consequentemente, a própria soberania po-
pular.

Fica claro, pois, que as imunidades não configuram
mero favor ou privilégio individual, senão atributo do
Poder Legislativo, como um todo, e não individualmente
do parlamentar. Pertencem originariamente não aoindiví-
duo, representante do povo, mas sim ao Poder que o
parlamentar integra. A propó-

	

sito, assinalou o então Sena-	1144 repidor Paulo Brossard: "Nin-

	

guém ignora que a imunidade	p op ulai
é prerrogativa conferida à

	

Câmara e reflexamenre a seus	 livre
membros". Exatamente por
esse seu caráter institucional,

	

têm-se entendido as imunida-	 restri
des como pessoalmente indis-
poníveis. Ausente o poder pes-
soaI de disposição, conclui-se

	

que não assiste ao parlamentar	CO!?'? rd
	o direito de renunciar àquela	jndepei

prestaçãoj uríd ica.

	

As imunidades encontram	própria
sua disciplina no art. 53 da
Constituição da República,
que reza:

"Art. 53— Os Deputados e
Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos.

§ 1°— Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável, nem processados crimi-
nalmente, sem prévia licença de sua Casa.

§ 2' - O indeferimento do pedido de licença ou a
ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto
durar o mandato.

§ 3°—No caso de flagrante de crime inafiançável, os
autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à
Casa respectiva para que, pelo voto secreto da ,naioria de
seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a
formação de culpa.

§ 4°— Os Deputados e Senadores serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 5°— Os Deputados e Senadores não serão obriga-
dos a testemunhar sobre informações recebidas ou pres-
tadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informa-
ções.

§ 6°—A incorporação às Forças Armadas de Depu-
tados e Senadores, embora militares e ainda em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 7° - As imunidades de Depurados ou Senadores
subsistirão durante o estado de sírio, só podendo ser
suspensas median (co voto de do is terços dos membros (la

Casa respectiva, nos ca-
sosdeatospraticadosforae	açao	;, recinto do Congresso,

'e ve estar	que sejam incompatíveisincompatíveis
-	 com a execução da medi-'pelas,	da.»

açada de nientares, previstas no ci-

es que	tado artigo como prerro-
gativa do parlamento,
constituem princípio cons-

i e ter sua	tit tic i ona lexpressamente
estendido

rência e a	Estaduais, pelo comando
do art.27 do Estatuto Fun-oberania	damental. Estampa a

lar"	Constituição do Estado,
pois, em seu art.56, relati-
vamente ao Deputado
Estadual, as mesmas re-

gras sobre imunidade da matriz federal.
Identifica-se, desde logo, no tratamento constitucio-

nal, a possibilidade de classificação das imunidades em
duas espécies distintas.

A primeira é a que se contém no caputdo retrotranscrito
art. 53.Trata-se da imunidade material, ou ainda, como
preferem alguns, da inviolabilidade, pela qual se exclui a
qualificação criminal quanto às opiniões, às palavras e aos
votos dos parlamentares.
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A exclusão da criminalidade nesses casos consiste, nas
palavras de José Afonso da Silva, em que "o fato típico
deixa de constituir crime, porque a norma constitucional
afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal"
(op.cit.p.460).

A Constituição de 5 de outubro de 1988 inovou ao
dispor sobre a regra da inviolabilidade parlamentar de
forma a torná-la mais ampla.

É que, diferentemente do texto anterior, não se inseriu
na nova Constituição a ressalva contida no art.32 da
Emenda Constitucional n° 1/69,0 que equivale adizerque
não mais se tem como excepcionada da inviolabilidade a
hipótese de crime contra a honra.

Por outro lado, o dispositivo constitucional anterior
fazia referência ao exercício do mandato para efeito de
incidência da imunidade material, do que decorria oenten-
dimento segundo o qual a proteção só se mostrava aplicá-
vel na hipótese de opiniões,
palavras e votos emitidos
no desempenho dos miste-
res parlamentares.

A vigente Constituiçio,
dispondo sobre a imunida-
de material, preservou,
como já se mostrou a regra
de que "os Deputados e Se-
nadores são invioláveis por
suas opiniões, palavras e vo-
tos", sem expressarnente
correlacioná-los com o de-
sempenho do mandato.

O novo tratamento, em
uma primeira análise, pare-
ceu autorizar o entendi men-
todequea imunidade mate-
rial recebera considerável
alargamento, para estabele-
cerque congressistas e Deputados Estaduais passassem a
ser considerados absolutamente imunes quanto à expres-
são de pensamento. Mencione-se, aqui, o despacho do
eminente Desembargador Freitas Barbosa, do egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado, publicado em 8110188, no
"Diário do Judiciário", logo após a promulgação da nova
Constituição, no sentido de que "a Constituição vigente
acolheu o princípio da imunidade parlamentar absolu-
ta em tema de manifestação de opinião"

A posição do Supremo Tribunal Federal é, todavia,
refratária ao entendimento de que a imunidadematerial seja
absolutamente incondicionada..

Com efeito, decidiu o pretório excelso que "imunidade
parlamentar material só protege o congressista nos atos,
palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do ofício
congressual" (Inquérito n° 510. in "Revista de Direito
Administrativo"n° 183,p. 107).

Destaque-se do julgado o seguinte trecho do voto do
relator, Ministro Celso de Melio:

"Isso, no entanto, não significa que a imunidade
material, hoje, em face do texto constitucional vigente,
tenha se elastecido a tal ponto que abranja e proteja o
congressista na prática de atos quaisquer, ainda que
desvinculados do exercício do ofício congressual. É
evidente que somente serão passíveis dessa tutela
institucional, dessa especial proteção jurídico-

institucional, os atos cuja
prática seja, em verdade,
imputável ao exercício do
mandato legislativo, ha-
vendo, pois, que se identi-
ficar a necessária existên-
cia de um nexo de causali-
dade entre a prática do
ato e o exercício da ativi-
dade legislativa".

Pela prática de outros
crimes, não relacionados
com a emissão de opiniões,
palavras e votos e aos quais
a imunidade material é
inaplicável, não poderão os
parlamentares ser presos,
salvo em flagrante de crime
inafiançável, nem processa-
dos criminalmente, sem pré-

via licença de sua Casa, como determinamos arts.53, § 10

e 56, § 1 0, respectivamente, das atuais Constituições da
República e do Estado.

Cuida-se aqui da imunidade propriamente dita, aquela
que torna improcessável o Deputado, sendo, pois, na lição
de Raul Machado Horta, de relevo processual. E essa
segunda espécie de imunidade que se denomina formal e de
que decorre a improcessabi 1 idade do parlamentar, salvo se
concedida, pela Casa de que seja membro, licença para

"As imunidades
pertencem

originariamente não
ao indivíduo,

representante do povo,
mas sim ao
Poder que o

parlamentar integra,
tendo assim um caráter

mais institucional"
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esse fim, o que o tomará sujeito às regras do direito comum.
No caso do Deputado Estadual, cujo foro especial de

julgamento é o Tribunal deiustiçado Estado (aa56, 4°, da
Constituição Estadual), a licença será solicitada por aquela
Corte, que só receberá a denúncia, caso a deliberação da
Assembléia Legislativa resulte na concessão dela.

A decisão da Casa Legislativa envolverá o exame de
todas as regras da acusação e deve voltar-se principalmen-
te para o aspecto da sinceridade do pedido. A apreciação
será, portanto, livre e ampla, devendo os membros do Poder
estar atentos aos propósitos da solicitação. Como ensina
ainda o professor Raul Machado Horta, cabe-lhes "inda-
gar, desde logo, se os processos que motivaram o pedido
de licença para processar não passam de processos simu-
lados, inspirados nos sentimentos de rancor pessoal OU de
paixão política para atingir a independência do parla-
mentar. Se não forem idoneamente encontradas essas
causas impeditivas a licença deve ser concedida"
(ob.cit.p.5 1).

Nada impede - ao con-
trário, tudo aconselha—que
a matéria seja examinada
sob todos os ângulos, que
incluem, como afirmou o Se-
nadorArgemiro Figueiredo,
"os aspectos moral, soci-
al e político" além do "mé-
rito da denúncia" à vista
dos elementos que a instru-
em ("Imunidades Parla-
mentares", in "Revista de
Informação Legislativa" -
junho/ 1965,p. 15).

Convém que se registre
ter a Assembléia de Minas
denegado recentemente a
concessão de licença para
processar Deputado solicitada pelo Tribunal deJustiça, por
entenderque se tratava de hipótese de imunidade material,
de cuja disponibilidade não cabe à Assembléia sequer
cogitar, sob pena de ofensa à Constituição.

Denegada a licença, estará suspensa a prescrição do
delito enquanto durar o mandato, o que significa que o
Deputado poderá ser chamado ao processo, de acordo com
as regras comuns, após a expiração do mandato.

A imunidade envolve ainda a vedação de que o paria-

mentar, salvo em flagrante de crime inafiançável, seja
preso desde aexpedição do diploma até o final do mandato.

Verificada a prisão do parlamentar pela ocorrência da
única hipótese em que isto se mostra possível, qual seja, a
de flagrante de crime inafiançável, caberá também ao
parlamento resolver sobre a prisão e autorizar ou não a
formação de culpa, ou a instrução criminal.

A disciplina constitucional das imunidades tem como
novidade, inserida no novo Diploma, a previsão de que o
parlamentar não está obrigado a testemunhar sobre infor-
mações recebidas ou prestadas em função do exercício do
mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele
receberam informação (arts.53, 5°, da Constituição Fede-
ral, e 56, § 5°, da Constituição Estadual).

Trata-se de uma limitação ao dever de testemunhar,
que, no entanto, subsiste para o parlamentar, quando não se
trate de testemunho relacionado com o exercício do man-
dato, nas hipóteses constitucionais mencionadas: nada im-

pedindo, poroutro lado, queo
representante popular opte
por testemunhar, deixando de
fazer uso de sua prerrogati-
va.

Em qualquer caso, o Se-
nador, o Deputado Federal e
o Deputado Estadual, bem
como outras autoridades, nos
termos dos arts.221 doCódi-
go de Processo Penal e 411
do Código de Processo Civil,
não serão intimados como
qualquer testemunha. Seu de-
poimento far-se-á mediante
prévio ajuste com o Juiz acer-
ca do dia, do local e da hora.
Tem sido da tradição do Le-
gislativo mineiro ocompare-

cimento do Deputado a Juízo para ser ouvido.
Diga-se, à guisa de conclusão, após esse breve exame

do instituto, tal como previsto em nosso ordenamento
jurídico, que as imunidades parlamentares buscam funda-
mento no princípio de independência de funcionamento e
exercício do Poder Legislativo. Consubstanciam as imuni-
dades numaopção de natureza política, com sede constitu-
cional, pertinente ao parlamento, sendo aplicáveis aos
membros desse apenas de modo consectário e indireto.

"A imunidade
parlamentar
material só
protege o

congressista nos
atos, palavras,

opiniões e votos
proferidos no

exercício do ofício
congressual"
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