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n 

o 
1. INTRODUÇÃO 

o 

A Imunidade Parlamentar é um assunto que veio à baila com os 

recentes e persistentes desmandos dos parlamentares que integram as Casas 
o 

Legislativas Federais nestes segundo semestre de 1997 e primeiro de 1998, 
como bem se vê na repercussão nacional do Caso Sérgio Naya, responsável 

(") 
pela construção do edifício Palace II no Rio de Janeiro, que sofreu 
desmoronamento parcial em sua estrutura. Diferentemente do` que se possa 

imaginar, a Imunidade Parlamentar é instituto bastante antigo surgido na 

Inglaterra dos Tudor e Stuart através do "13i11 of Rights" de 1689 como 

garantia dos parlamentares ao absolutismo do Rei. Na vigência da 
Constituição de 1964, o tema foi amplamente discutido por renomados 

juristas entre eles, sem ordem de excelência, Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, Rosah Russomano, Pontes de Miranda, Marcelo Caetano, Alcino Pinto 

Falcão, Pimenta Bueno, e entre os paraenses teve destaque o trabalho do Prof. 
Zeno Veloso (1980). No entanto, à época a discussão era outra. A 

Constituição de 1964, emendada em 1969, não determinava com muita 

claridade questões como a extensão das imunidades aos vereadores e 
o 

deputados estaduais, a prescrição nos crimes comuns, a decadência do direito 
de queixa, etc. Entretanto, o texto constitucional atual acaba em grande parte 
com essas discussões, mantendo algumas e impondo outras, as quais serão 
objeto deste trabalho. 

Não é novidade nenhuma falar que o Poder Legislativo atravessa, sem 
medo de errar, duas décadas de crescente descrédito perante a sociedade, 

n 
como as várias pesquisas de opinião demonstram Dentre as causas desse 

o 
O 
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r) 

descrédito pode-se diagnosticar o uso abusivo pelos parlamentares dos 

poderes e prerrogativas dos cargos que exercem, para acobertar atos 

corporativistas e de legalidade duvidosa. Não faltam exemplos do uso da 

máquina legislativa para beneficio próprio e de afins em concreto desrespeito 
(-) 

aos eleitores que lhes confiaram tamanha autoridade. Neste contexto, o 
cidadão mais apressado, e indignado, vê na Imunidade Parlamentar um 

Cl 

	

	 instituto totalmente protetor dos maus parlamentares que acaba por misturar o 
joio ao trigo, mantendo dentro do Poder Legislativo pessoas desmerecedoras 

(-) da função que ocupam. Assim, à menor discussão sobre o assunto conclui-se 

logo sobre a necessidade de acabar de vez com qualquer tipo de Imunidade 
Parlamentar, entendida como privilégio absurdamente incluso na 

o 
Constituição. 

Ocorre que a Imunidade Parlamentar é instituto de proteção do Poder 

o Legislativo, e, portanto, da própria Democracia. Pois, dá segurança e 
independência ao legislador de representar o povo sem temer qualquer tipo de 

represália contra seus atos quando no exercício do mandato a ele conferido. 

Mas também, é real a situação de que seu uso tem sido apenas para subtrair do 
julgamento do Poder Judiciário parlamentares mal intencionados, fato que 

vem dando azo a mudanças adaptadoras à situação atual do Brasil. 

Preservando, no instituto, o que ele tem de bom e retirando as mazelas e 

excessos. Mantendo-se o equilíbrio de Poderes e o Estado Democrático de 
Direito. Aliás, a intenção do trabalho é justamente essa : traçar um perfil da 

te) 

	

	 Imunidade Parlamentar como necessária ao Estado Democrático de Direito, 

mas determinar as mudanças necessárias na sua regulamentação com vista a 
o 

melhor servir à Democracia 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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n 
2. HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DOUTRINÁRIA 

n 
2.1. HISTÓRICO 

2.1.1. A ORIGEM INGLESA : BILL OF RIGHTS 

n 	 A Idade Moderna é a fase de transformações do sistema de produção 
feudal para o capitalista; em que toda a infra e superestrutura estatal e da 

sociedade foram afetadas, modificadas por medidas comerciais 
n 

(Mercantilismo), intelectuais (Humanismo e Renascentismo), religiosas 
r.) 	(Reforma e Contra-Reforma) e políticas (Absolutismo). 

O Absolutismo por cingir-se na própria estrutura estatal com a 
formação dos Estados nacionais, talvez, possa ser considerada a mais 

importante das transformações da Europa dos séculos XVI e XVII. A aliança 
entre burgueses e os Reis os potencializaram a concentrarem o poder político 

nas mãos dos monarcas e econômico nas dos burgueses. Nesta "aliança" os 

papéis foram divididos da seguinte forma : 
Aos monarcas impunha-se a organização e centralização do 

Estado e do poder, com diminuição gradual e contínua do 

poder dos senhores feudais, muito ajudado pela crise do _ 

feudalismo dos séculos XIV e XV e a elevação geral de 

preços. 
Aos burgueses impunha-se o fmanciamento dos exércitos 

nacionais, da estrutura governamental e dos empreendimentos 

mais arriscados, como as Grandes Navegações. 
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Neste contexto surgem vários doutrinadores pregando a 

organização estatal voltada a uma única pessoa com absolutos poderes com a 

inspiração divina. Dentre os maiores temos Nicolau Maquiavel com seu "O 

Príncipe", Thomas Hobbes autor do "Leviatã", Jean Bodin com a 
"República", Jacques Bossuet com "Política segundo a Sagrada Escritura" 

(todos os quais influenciaram posteriormente Montesquieu em sua teoria da 

Tripartição do Estado). 

Esta situação se estendeu durante os séculos XVI e XVII, sendo que foi 

na Inglaterra com a Revolução Gloriosa (1688) em que houve o primeiro 

conflito entre os ex-aliados : burguesia e monarcas. 

Com a subida dos Tudor e Stuart ao trono inglês, se instala um governo 

despótico em que o Parlamento', digno representante da nobreza (Câmara dos 
Lordes) e burguesia (Câmara dos Comuns), era constantemente desrespeitado, 

r. com  o monarca tomando as decisões isoladamente, criando o seu próprio 

exército sem a audiência dos parlamentares, influindo na eleição livre dos 

membros do Parlamento e, inclusive, com a dissolução do Parlamento nos 

onzes anos do Período da Tirania no reinado de Carlos I. 

Essa insatisfação gerou as revoluções Puritana e Gloriosa. Esta última 

de maior importância tanto histórica como para o próprio trabalho agora 
desenvolvido, por ser com ela que se destitui o rei Jaime II e se coloca no 
trono Guilherme III, príncipe de Orange, que ao assumir a coroa jura perante 

C; 

n 
n 

n 
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o Parlamento o respeito ao "Bill of Rights", primeiro documento de porte 

a realmente estabelecer a Imunidade Parlamentar como garantia 

constitucional. 

Em bem da verdade, a Imunidade surge na Inglaterra tempos antes, mas 

tão somente por Leis esparsas que não eram respeitadas pelo governantes e 

que se constituíam muito mais em instrumento demagógico do que uma 

garantia real dos legisladores. Mas, a subida ao poder da burguesia na 

Inglaterra deu ao "Bill of Rights" força suficiente para determinar que, in 

verbis : 

fi 
S '0 	

5 	l• <1  'Orng» lE[Ii: 
.1? 

in any CP41 1 , 1. ::  dr::P de 

Assim assume a Imunidade Parlamentar um papel importante, na 
transição do Ancient Regime ao Capitalismo nascente, estabelecendo à 

garantia de um Parlamento independente. Isto representava o acesso da 

Burguesia ao poder político do Estado. E com a profusão do Iluminismo e do 
"Espírito das Leis" de Montesquieu e, principalmente, a posterior Revolução 

em França, a Imunidade Parlamentar se impõe como o fundamento da 

Democracia do Estado, se espalhando pelo mundo e se perpetuando nas 
Constituições da Idade Moderna e Contemporânea. 

Criado por Henrique m no século XIII. 
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n 
Importante frisar, diferentemente do que se possa pensar, a 

Imunidade não é uma garantia exclusiva do Estado Capitalista. Ela surge 

e se apresenta como garantia da Democracia e do livre exercício do 

Legislativo sendo um dos contrapesos importantes do estado tripartido e, 
portanto, é encontrada também naqueles Estados de inspiração marxista. 
Inclusive são variados os exemplos de Imunidade Parlamentar presentes na 

n Constituição destes Estados, v. g., a Constituição da Romênia de 1965, da 

0") 	 (antiga) República Democrática Alemã de 1968, da Bulgária de 1971, da 

(antiga) URSS de 1977, da República Popular da China de 1982, de Cuba (art. 

81), etc. 
r 

n 
2.1.2. IMUNIDADE PARLAMENTAR NO BRASIL 

n 
n 
(^) 	 No Direito brasileiro o instituto surge "desde a Constituição do Império 

[de 1824] (arts. 26 e 27), passando pelas Constituições Republicanas de 1891 
(arts. 19 e 20), 1934 (arts. 31 e 32), 1937 (arts. 42 e 43), 1946 (arts. 44 e 45), 

1967 (art.34) e pela Emenda Constitucional de 1969 (art. 32)" 2  
n 

A Constituição do Império constituiu um avanço na política brasileira 
em termos de constituir e confirmar a independência do Brasil, centralizador, 

mas pelas contingências à época. Baseava-se em uma divisão do Estado em 
quatro Poderes (formulação quatripartida de Benjamin Constant) com a 
supremacia do Imperador aglutinador do Poder Moderador e Executivo. O 

importante, no entanto, é reafirmar que, mesmo nesta estrutura estatal já havia 
n 

n 
n 
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n 

(-) 

a idéia de Imunidade Parlamentar como uma garantia do Legislativo e 

que se perpetuou em todas as Constituições posteriores. 
(") 
(") 

Executando-se situações esporádicas no decorrer da história brasileira a 

Imunidade Parlamentar foi em essência respeitada nos governos de inspiração 

("") democrática. Obviamente não estamos aqui a dizer que na vigência do Estado 

Novo e do Regime Militar as Imunidades foram respeitadas porque não 
foram. Mas também é importante perceber que, mesmo não sendo respeitada 

em realidade, nenhum ditador, civil ou não, se atreveu, mesmo que para 
(-) 

travestir seu despotismo de legalidade, a denegar o instituto da Imunidade à 

letra constitucional. 
n 

	

(") 	 A Constituição de 1988 não foge à regra de inscrever em seus 
dispositivos a Imunidade Parlamentar regulando-a no art. 53 e parágrafos. 

	

H 	 Aliás, a "Constituição Cidadã" se comparada à anterior vem reabrir o espaço 

democrático tão amesquinhado no regime militar a  ampliando em parte as 
(") 

imunidades a outros membros do Legislativo e adicionando prerrogativas 

novas às preexistentes (assuntos que serão abordados posteriormente). 
n 
n 
(") A Imunidade Parlamentar é um instituto histórico de fortalecimento e 

garantia da Democracia do Estado. Ela se perpetua no tempo e no espaço, 
fl 

superando os mais diversos modos de se organizar o Estado, tomando as mais 
diversas formas e abrangência, mas sempre mantendo-se imutável no que tem 

	

(e) 	 2  Cf. Zeno Veloso, Imunidades Parlamentares, P ed., Belém, 1980, pag. 11. 
fl 	 3  Somente à nível de informação para o leitor, a • instabilidade do instituto era tão grande durante aqueles 

tormentosos anos que o art. 32 da Constituição anterior, que tratava sobre a imunidade parlamentar, foi 
modificado três vezes : a primeira pela própria EC n° 01/69 e posteriormente pelas EC n° 11/78 e 22/82. 

n 

n 
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n 
n 

de imprescindível : a seguridade da representação popular no Parlamento. 

O Brasil não se exclui à regra, porém o instituto tem sofrido deformações 

desde a promulgação da atual Carta Magna que está merecendo uma Emenda 

Constitucional que a reponha nos trilhos do Estado Democrático de Direito. 
n 
n 

2.2. IMUNIDADE PARLAMENTAR NOS E. U. A. E FRANÇA 

2.2.1. O "FREEDOM OF SPEECH" E O "FREEDOM FROM ARREST" 

n 
A colonização inglesa na América do Norte realmente apresentou 

aspectos singulares, pela liberdade com que os colonizadores tratavam de suas  

possessões no continente americano. As guerras no continente europeu, o 
mesmo tipo de produção agrícola e os problemas internos da Inglaterra 

levaram as colônias americanas a desenvolver um regime econômico próprio 
que acabou por constituir um sistema político-administrativo autônomo que já 

n 
não admitia mais a interferência da colonização. Assim, depois de lutas 

armadas em várias colônias, fora assinado em 1783 o Tratado de Paris 

reconhecendo a independência dos "Estados Unidos da América do Norte". 

A Constituição dos Estados Unidos da América foi elaborada em 1787 n 
depois de um conflito ideológico entre os Republicanos, a frente Thomas 

Jefferson, e os Federalistas, representados por Hamilton e Washington. 
Mesmo com a real independência conseguida pelos norte-americanos, a Carta 

Constitucional sofreu forte influência do constitucionalismo inglês, mesmo 

n 
n 
n 

n 
n 
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n 

porque a força da "descendência" histórica manteve a estrutura social 

dominada pelos aristocratas sulistas. 

Assim como sua fonte inspiradora, a Constituição Norte-Americana 

determina, em seu artigo primeiro, seção sexta, que, ipsis litteris : 

Pelo que se vê a Constituição Norte-Americana repete, pelo menos, na 

cláusula do livre exercício da palavra o English Bill of Rights, dando plena 

liberdade ao legislador4  de manifestar sua opinião dentro da Casa legislativa a 

qual pertença, não podendo ser questionado em nenhum outro lugar que não 
seja no próprio recinto do debate. Essa imunidade é a comparativamente mais 

importante que as demais, pois sem ela qualquer outra imunidade seria sem 

efeito e alcance. 

A cláusula de discurso ou debate foi posta para assegurar o equilíbrio 

dos Poderes de manifestarem suas opiniões e poderem deliberar sem qualquer 
intimidação ou ameaça do Poder Executivo. A cláusula protege o parlamentar 

4  E quando se fala em legislador, entenda-se o legislador de qualquer corpo legislativo independente da esfera 
federativa. 

n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 

n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 

n 

n 

n 
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n 
contra perseguições que diretamente colidam ou ameacem o processo 

legislativo. n 

Apesar da similitude aparente entre o instituto inglês e o americano, a 

constituição jurisprudencial baseada nos precedentes judiciais, digna do 
Common Law, lhes deu um singular, mas importante, diferença. O 
congressista em nenhum dos países poderá ser questionado ou processado 

pelas opiniões e palavras expressadas no recinto legislativo. Porém, como 

reagiriam as justiças de cada país no caso do congressista publicar o discurso 

contendo ofensa a terceiro ? 

O Direito inglês estende a imunidade do parlamentar no caso da 

publicação por ver nele apenas uma extensão da atividade administrativa, no 
qual o parlamentar publica seu discurso para ampliar aos eleitores sua opinião 

n 

	

	e posições adotadas no exercício do mandato legislativo. Já o Direito norte- 

americano analisa a questão sob outro enfoque. 

A história constitucional norte-americana tem especial interesse e 
respeito aos direitos individuais, mesmo porque a sua inspiração e ideais 

liberais se infiltram em todos os ramos do conhecimento. Sendo assim, o 
discurso realizado no recinto de debates da Casa Legislativa não oferece 

constrangimento a qualquer cidadão, ou se oferece, este não é superior, 
juridicamente valorando, à liberdade do Legislativo em discutir questões de 
interesse da União. Ocorre que a publicação do discurso coloca o legislador 

tão vulnerável a ser acionado em juízo como qualquer outro caso comum de 
n 

difamação, por exemplo. Isto porque, entende-se que nenhum homem deve 

n 
n 
n 
n 
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ser compelido a suportar ofensas a seu nome, se elas são feitas dentro do 

congresso a difamação se reveste das cores do debate, mas não há razão 

para que se ultrapasse as fronteiras daquele recinto atingindo o conhecimento 

dos cidadãos destruindo a reputação do ofendido. 

A Constituição Norte-Americana fala ainda na proibição de prisão do 

congressista. Proibição essa, também, resultante do constitucionalismo inglês 

e que é absolutamente indispensável para o justo exercício do poder 
legislativo em qualquer nação. O privilégio contra prisão é sustentado por 

Joseph Story nos seguintes termos : 

Realmente, não há comparação do prejuízo que o interesse público terá 

com a abstenção involuntária do legislador nas votações das leis se 
comparada à prisão do mesmo. Ora, a prisão, na realidade, representa uma 

proteção do Judiciário ao direito do indivíduo que requerendo a tutela 

jurisdicional a recebe através da prisão _do ofendido. Porém, não sendo 
definitiva a decisão, ou seja, não havendo o trânsito em julgado da matéria, 
pois se assim o fosse não era caso de imunidade e sim de perda de mandato, 

5  Cf. Joseph Story, Commentaries on the Constitution of The United States, Cambridge, Brown, Sthattuck 
and Company, 1833, § 857. 



TANCREDO KUBITSCHEK 
	 12 

não se pode privilegiar o interesse do indivíduo frente ao de uma 

coletividade (de eleitores). 

O "freedom from arrrest" determina que não se pode prender o 

parlamentar durante a sessão, nem no ir e vir da mesma. Logicamente a 

interpretação não é literal, isto é, não se quer aqui que se exclusive o direito 

apenas ao edifício legislativo e ao caminho que o parlamentar toma de sua 
residência a ele. A prerrogativa se inicia desde a aclamação da vitória na 

eleição até o último dia do seu mandato legislativo. 

A limitação do "freedom from arrest" está nos casos de traição, falta 

grave ou alteração da paz. As três expressões usadas no século XVIII podem 

ser substituídas por uma única : crime. Ora, do menor delito àquele de maior 

caráter ofensivo qualquer crime acarreta uma alteração da paz, isso sem 

mesmo se falar no dano à União da traição ou do que os contemporâneos de 

Washington chamaram de "felony". 

l, 
—,Iii  i i.ifriél iiièhül 	e perturbação 	‘3ti. (it 1 a 

, I. 
, 	d 

ca' 	 olaçoés , 	p I s letsiOs ttais-cptanto -41  s-naé natt 
LI 	r, 

iimum a e_ 	são -nãoinclut[ eltmo,iaten ene ao.emi 	 `ci 
L, 	1•' ,ii» ,,  

arar mento de antÕritfáaé 	poescusanse de depor përantegi 

etdosudin birtinni 
"ffl,  

tiquantwlaa. 

6  Cf. Edward S. Corwin, A Constituição Norte-Americana e seu Significado Atual, pag. 33-34, apud Sen. 
Pedro Simon, Justificativa à Proposta de Emenda Constituição n° 03/95, pag. 03. 
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n 
n 
n 

n 
o 

o 
o 

n 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

Como se apreende do excerto acima à época da promulgação da 

Constituição americana a prerrogativa se referia a prisão dívida, porém 

com a desconfiguração de tal tipo penal muito da intenção do legislador se 

perde, pois a inviolabilidade não aceita exceção quando se trata de 

cometimento, mesmo da mais insignificante 'alteração da paz'. 

Importante reforçar, para finalizar este ponto, que o imunidade da 
legislação norte-americana é única e exclusivamente voltada para a questão da 

prisão, enquanto não houver uma sentença transitada em julgado, já que em 

qualquer outro ato processual o legislador é igualado ao cidadão comum, 

respeitada os diferenciais impostos na legislação infra-constitucional. 

2.2.2. A IRRESPONSABILIDADE FRANCESA 

Bastante diferente dos sistemas adotados no constitucionalismo inglês e 

norte-americano, a Constituição Francesa de 28 de setembro de 1958 adota 

sistema de imunidades bem próximo do modelo brasileiro. Assim no seu art. 

26 determina a Constituição francesa da V República, verbum ad verbis : 

pode ser perse 
procurado ,  e do preso , detido ou julgado por ocasião 	 pin ões ou voto 
emitidos nc exercido de 	 funçõe 

Nenhum 	 do' T'arlameuto pode ser 	 em 	 ria criminal 
u correcional, de ietençãt ou qualquer outro ato privativo ou restritivo d 

ide sem a . artoriaçáo da Casa legislativa de que 

26 Nenhu e bro do P ento 
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Vejamos alínea por alínea do mandamento constitucional francês, 

começando mesmo pelo caput do artigo que institui a imunidade material, ou 

melhor, a inviolabilidade por votos e opiniões. 

A Constituição francesa nesse ponto segue a linha mundial e histórica 

de defesa do livre exercício da função legislativa, imunizando o próprio 

Poder, por intermédio de seus membros, contra pressões e/ou ameaças 

comumente provenientes do Executivo. Não há qualquer novidade aqui, a não 
ser o maior detalhamento do constituinte francês em especificar a não 

perseguição, procuração, retenção, perseguição, detenção e julgamento dos 

membros da Assembléia Nacional ou Senado. 

As outras alíneas tratam dos casos de imunidade processual. A segunda 

alínea, especificamente, concede proteção aos membros do Parlamento, nos 

processos criminais ou correcionais7, contra qualquer ato que lhes restrinja a 

E por construção lógica, só em termos criminais ou correcionais, excetuando-se dessa forma os casos de 
prisão civil. 
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n 
liberdade sem que haja prévia autorização para tal da própria Casa 

(-) 	 legislativa do qual faça parte. 8  O final da alínea enumera as exceções em 

(") 

	

	 dois únicos casos : crime ou delito flagrante e condenação definitiva. O 
primeiro pelo potencial ofensivo à sociedade e indubitável prática do típico 

r) penal e o segundo porque enseja o processo de perda do mandato do 

legislador 
n 
n 

Singular e confusa é a alínea terceira. Ela implicitamente permite a 

detenção ou a execução de ato privativo ou restritivo de liberdade durante a 

sessão legislativa nos casos de crime comum ! (tirando os casos do caput do 

artigo, i.e., de crimes por opiniões ou votos). 
n 
n 

Apesar de aparente confusão com a alínea anterior, os legisladores, 
(') realmente, podem ser, concedida a autorização de que trata a alínea 

precedente, presos durante a sessão legislativa. Isto porque a imunidade 
Cl parlamentar não é entendida na França como proteção ao recinto legislativo, 

mas como proteção ao Poder em si. Acrescente-se que a Assembléia apesar de 

poder requerer a suspensão da detenção, v. g., esta só terá validade "pour la 

durée de la session". 

A última alínea do artigo é regra de procedimento interno. Ela determina 

que as votações determinadas nas alíneas dois e três são feitas em sessão 

suplementar. 

n 
n 

8  Note-se importante diferença entre a imunidade francesa e a brasileira : não há necessidade de qualquer 
autorização por parte da Casa legislativa para a instauração de processo criminal ou cível contra o 

n 
n 
n 
n 
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r; 
n 

2.3. CONCEITUAÇÃO DOUTRINÁRIA 

2.3.1. IMUNIDADE MATERIAL OU INVIOLABILIDADE 
n 
n 

A imunidade material, também chamada de inviolabilidade, é a 

proteção constitucional do legislador quanto às "opiniões, palavras e votos" 
emitidos no exercício do mandato legislativo (art. 53 caput). O Deputado ou 

Senador que, da sua tribuna, faça discurso injurioso, difamatório ou, mesmo, 

calunioso não responde por seus atos em qualquer órgão público ou privado. 
Há desconfiguração do tipo penal e irresponsabilidade civil determinada por 

norma material constitucional. Vejamos com mais vagar a imunidade material 

e suas implicações. 

O Código Penal configura como crime a injúria, a difamação e a 

calúnia, pois acarreta grave ofensa a integridade moral da pessoa, 

r) 

	

	 determinando pena restritiva de liberdade ao ofensor. No caso específico dos 

mandatários de função legislativa a Constituição Federal lhes atribui 

n 
prerrogativa de não responderem por tais ofensas quando estiverem, e essa 
condição é importante frisar, no exercício de seu mandato legislativo. Aliás, a 

materialidade da norma constitucional é ampla para alcançar qualquer tipo, 

(e) penal e responsabilização civil. Não se fala nem em abertura de processo ou 

denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, aqui o caso é de simples 
inexistência de configuração legal seja penal seja civil. 9  A Inviolabilidade, 

parlamentar. 
9  "O membro do Congresso não pode ser demandado ou condenado no foro civil ou no foro criminal por 
palavras, opiniões o votos emitidos no exercício do mandato" Cf. Marcelo Caetano, Direito Constitucional 
Brasileiro, vol. II, pag. 183, apudZeno Veloso, ob. cit, pag. 12. 

n 

n 

n 
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n 

tratada no texto constitucional, atinge o crime no seu seio, é uma causa 

real de abolitio criminis. 

n 
Ao leitor mais apressado a instituição da imunidade parlamentar, tanto 

material quanto formal, como já disse anteriormente, parece odiosa por tratar 

desigualmente os mesmos cidadãos do Estado. Ocorre que a Democracia 

brasileira está assentada na técnica representativa em que, diferentemente da 

Grécia e Roma Antiga, são escolhidos, por sufrágio universal, alguns desses 

cidadãos para representarem a coletividade na função legislativa do Governo. 

Portanto, nesse aspecto eles são diferentes pois assumem o encargo de serem 

o condutor dos anseios da população, precisando de alguma segurança para 
n 

que possam cumprir seu papel com coragem e confiança. Se ao lutar pelos 

interesses de seus representados, que comumente encontram oposição, 
estivessem sujeitos a processos judiciais não se poderia forjar um parlamentar 
viril e combatente. 

A Constituição de 1988 seguiu a história constitucional nacional e 

mundial na garantia do freedom of speech ao parlamentar, deixando a 
n 

legitimidade das lutas travadas ao julgamento do povo, através das urnas. É 

verdade que esse julgamento posterior tem, por vezes, se mostrado falho, mas 

a solução não seria o fim das prerrogativas parlamentares e sim a difusão da 
consciência da cidadania eleitoral. 

n 

A imunidade material tem, no entanto, uma regra de contenção, ou seja, 
impede-se o julgamento do parlamentar em tribunal exterior, porém não se 
afasta a responsabilidade do Senador ou Deputado perante a própria Casa 

n 
n 

n 
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n 
f-N 

Legislativa a qual pertença, através de ação interna com efeito 

disciplinar10 . Este julgamento disciplinar é regido pelo Regimento Interno 

de cada Casa e pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, sendo que a 

sanção pode ir desde simples advertência a perda de mandato, em ambos os 

casos garantido a ampla defesa". 
n 
n 	 O tribunal político da Casa Legislativa para julgamento do parlamentar 

n tem procedimento próprio regulado pelo Código de Ética e Decoro 

Parlamentar que institui um Conselho, com o mesmo nome, formado por 

quinze membros da própria Casa encarregados de receber a defesa do 
acusado, proceder diligências e instrução probatória necessárias e, ao final, 

elaborar parecer concluindo pela procedência da representação ou seu 
arquivamento. No primeiro caso, e se a conclusão for pela perda do mandato, 

o parecer será primeiramente encaminhado à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania que elaborará novo parecer sobre os aspectos legais da 

decisão que, e só então, será votado no plenário da Casa por escrutínio secreto 

e maioria absoluta de votos 12 . Importa lembrar que o acusado tem garantida 

sua defesa em todas as fases do processo. 

Singular e merecedora de aplausos é a disposição do § 4° do artigo 55 
da Constituição Federa1 13, acrescentado pela Emenda Constitucional da 

10  "Art. 231 — No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e 
às comidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas" 
cf. Regimento Interno da Câmara dos Deputados — Resolução da Câmara dos Deputados n° 17/89. 
11  Vide art. 15 incisos II e BI e 16 do Código de Ética e Decoro Parlamentar — Resolução do Senado n° 20/93. 
12  O procedimento acima explicitado se refere à medida disciplinar mais séria : a perda de mandato; nos casos 
com menor poder ofensivo o processo é bem menos burocrático. 
13  Repetida, mutatis mutante, no art. 20 do Código de Ética e Decoro Parlamentar - Resolução do Senado n° n 	20/93. 
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Revisão n° 6/94, impedindo o parlamentar que, dando como certa sua 

condenação final, renuncie ao mandato (como tentou fazer o ex-
Presidente da República Sr. Fernando Collor de Mello) evitando os efeitos das 

sanções que ao final for condenado, principalmente a suspensão dos direitos 

políticos. 
O 

2.3.2. IMUNIDADE FORMAL 

O 
Talvez a melhor forma de se apresentar a imunidade formal seja 

estabelecendo sua diferença com a imunidade material, isto porque se 

confunde normalmente o leitor iniciante e didaticamente é um caminho para a 

explicação do instituto. 
o 
n 

A inviolabilidade é exercida pelo parlamentar quando da exteriorização 
de idéias através de opiniões, palavras e votos, no pleno exercício de sua 

O 
função legislativa, protegendo-o contra qualquer demanda judicial (apesar de 

se submeter ao Código de Ética e Decoro Parlamentar). A imunidade formal 
visa obstaculizar os processos criminais contra o parlamentar que, fora do 

exercício da função legislativa, venha a praticar tipos penais, independente de 
sua maior ou menor gravidade. 

O 

A diferença de objetivos exposta acima nos leva a outra mais; vejamos. 
n 

Por sua própria razão de ser a imunidade material excluí o crime, 
simplesmente desconfigurando o tipo penal, enquanto a imunidade tratada nos 
§§§ 1°, 2° e 3° do art. 53 CF/88, tem função dilatória sobre o curso da ação 
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O 

penal, se colocando como causa impeditiva de seu normal 

desenvolvimento. Aliás, justamente por não excluir o crime que a 

imunidade formal pode ser suspensa por decisão da Casa Legislativa, fato 

incompatível com a inviolabilidade. 
n 

Pelo que se vê a imunidade formal é a prerrogativa constitucional 

processual do parlamentar de não sofrer processo criminal, e tão-somente os 
criminais, nem prisão (salvo o caso de prisão em flagrante de crime 

inafiançável), sem prévia autorização (votação secreta por maioria absoluta) 

da Casa Legislativa a qual está ligado, desde sua diplomação até a 
inauguração da legislatura seguinte (se não haver reeleição do parlamentar 

C) 
para o mesmo mandato ou para outro em que subsista tal imunidade). 

A legitimidade do instituto se apoia na garantia de um Legislativo forte 

que, resguardando a integridade moral e legal de seus integrantes, reforça-se 
perante os outros Poderes do Estado. Aliás, a história registra um bom o 
exemplo de uso legítimo do instituto, quando o governo Costa e Silva pediu 

licença à Câmara dos Deputados para processar o então Deputado Márcio 

Moreira Alves, que não sendo concedida deu ensejo ao malsinado AI-5 e o 
fechamento do Congresso Nacional''. Apesar do triste final o fato histórico da 

negativa da licença, mostra como o Legislativo pode e deve se opor às 

arbitrariedades do Executivo, principalmente. Infelizmente, no entanto, 

O 
14  Por esta razão mesma se inseriu na Carta atual o § 7° do art. 53 que mantém as imunidades reguladas no 
artigo durante o estado de sítio, "só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 
Casa respectiva" e somente por atos praticados fora das paredes do Congresso Nacional e "que sejam 
incompatíveis com a execução da medida". Garante o legislador de 88 que ingerências ao livre exercício da 
democracia sejam de uma vez por todas banidas do ordenamento jurídico, deixando os "crimes contra a 
segurança nacional" aos livros de história. 

o 

o 

O 
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atualmente a imunidade formal se transformou muito mais em via de 

descrédito e de falência da justiça do que em alicerce forte do Estado 

C) 

	

	 Democrático de Direito. Acumulam-se os pedidos de licença nos escaninhos 

das Casas Legislativa acobertando parlamentares que deveriam ser 

te) 

	

	 submetidos ao julgamento judicial e responder, se for o caso, pelos atos por 
eles cometidos. A Imunidade Parlamentar é realmente um esteio da 

r 	independência do Poder Legislativo, porém alguns aspectos precisam de 
reforma, proposta inclusive que este trabalho levará a cabo em seu final. 

n 
n 

Em se falando em imunidade formal dois aspectos devem ser tratados 

mais detalhadamente, são eles os relativos à prisão e ao processo criminal. No 

primeiro caso o texto constitucional somente permite a prisão de parlamentar 

que tenha sido preso em flagrante delito e, mesmo assim, somente nos casos 
de crimes inafiançáveis (por força do art. 5, LXVI da CF/88). "No caso de 

r) 

	

	 flagrante (...), os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa 
respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria (absoluta) de seus 

n 

	

	membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa" (art. 

53 § 3° CF/88) (acréscimo nosso). 

O processo criminal está ligado diretamente a prévia licença da Casa 
Legislativa a que o parlamentar esteja ligado (§§ 1° e 3° do art. 53 CF/88). No 
caso de um processo criminal o STF deve apenas receber formalmente, sem 

no entanto emitir qualquer tipo de opinião e encaminhá-lo à Mesa Diretora da 
Casa Legislativa respectiva que o colocará em pauta para votação. Sendo 
concedida a licença o Egrégio Tribunal fará o processamento criminal nos 
termos legais normais, em sendo a resposta negativa somente lhe resta 

n 
n 
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n 
suspender o curso do processo por falta de condição de procedibilidade 

até que a causa processual impeditiva tenha fim, ou seja, até o final do 

mandato parlamentar. 
ri 

Ponto importante a se tratar que levou nomes importantes do mundo 

jurídico nacional a opiniões díspares, como Alcino Pinto Falcão, José Duarte 

e Zeno Veloso de um lado e Pontes de Miranda e Pedro Aleixo de outro, é o 

da prescrição em imunidade formal. A controvérsia residia no silêncio da 

Constituição anterior na questão de correr a prescrição normalmente ou ser 

suspensa durante o exercício legislativo. Muito se falou e escreveu sobre o 

assunto, porém a questão hoje está superada pelo § 2° do art. 53 da atual Carta 
Magna que respondeu satisfatoriamente os anseios da justiça, suspendendo a 

prescrição enquanto durar o mandato. 
n 

Outro ponto de discussão sobre a imunidade formal é a questão da 
decadência ou não da queixa-crime nos crimes de ação penal privada, nos 

casos de negativa de licença para a persecutio criminis. Isto porque alguns 

entendem que a Casa Legislativa, em não dando a autorização para o 
julgamento, a queixa-crime dirigida ao STF não poderia nem ser recebida e, 

portanto, o prazo decadencial estaria correndo normalmente. Acontece que, a 
melhor doutrina e a própria jurisprudência do STF, já superaram a questão 

demonstrando que a queixa-crime apresentada junto àquele Tribunal constitui 

efetivo exercício do direito do particular em demandar a tutela jurisdicional 
do Estado, em se desenvolvendo o processo por aceitação ou não do 
julgamento pelo Legislativo, a condição do exercício do direito está 

(e) 
plenamente satisfeita. 

n 
n 

n 
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2.3.3. 	OUTRAS PRERROGATIVAS 

n 
2.3.3.1. PRERROGATIVA DE FORO 

O atual texto constitucional do § 4° do artigo 53 é uma cópia da 

modificação feita na Emenda Constitucional n° 1/69 pela Emenda 
fl 

Constitucional n° 11/78, dando privilégio de foro aos Depütados e Senadores, 
sendo do Supremo Tribunal Federal a competência originária para tais 

julgamentos. 

Assim se determina devido à dignidade da função exercida pelos 

Deputados e Senadores na estrutura do Estado brasileiro outra prerrogativa 

(") aos membros do legislativo federal. O privilégio de foro (como é comumente 

chamado pela doutrina nacional") é garantia contra a banalização de 

processos contra os parlamentares federais. A vulgarização das lides contra 
esses cargos seria uma quebra no livre exercício do Poder Legislativo 

n 

	

	 atravancando a dialética legislativa e maculando a reputação das pessoas que 

ocupam tais funções. 

A escolha do Superior Tribunal Federal para o deslinde das acusações 
n contra Deputados e Senadores é justamente pela imparcialidade e isenção que 

a mais alta Corte de Justiça do país tem perante a opinião pública nacional 

que é interessada mediata do julgamento imparcial de seus legisladores. 

fl 
15  Data vênia, preferível seria o uso da expressão 'prerrogativa de foro' para abandonar de vez o senso 
comum de que a imunidade parlamentar constitui uma proteção desnecessária aos Deputados e Senadores. A 
Imunidade Parlamentar é, nos limites que serão propostos adiante, uma garantia, antes de tudo, do Estado 
Democrático de Direito. 

O 

o 

o 
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n 
Ademais, aquele Tribunal, mais que nenhum outro, tem a possibilidade 

de, segundo palavras de Langlais em 1854, recherche "si la démande est 

loyale, sincère, si ele n'est point un prétexte pour enveler un député à un 

siege"16 .  

A prerrogativa de foro admite três pontos de discussão a mais para que 

(") fique bem clara para o leitor : (i) o alcance da prerrogativa aos outros corpos 
legislativos da federação, (ii) a limitação ou não da prerrogativa nos processos 

civis e penais e (iii) a transferência do julgamento do processo do juízo 

original ao STF não invalida os atos processuais anteriores. 

e 
Quanto ao primeiro ponto, tomo como exemplos as Constituições dos 

Estados do Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cada Constituição repete, 

nos art. 95, 55 §1° e 14 § 4°, respectivamente, a respeito do legislador 

r) 	estadual ipsis litteris os termos utilizados na Constituição Federal adaptando a 

prerrogativa de foro do Deputado Estadual ao Tribunal de Justiça do Estado 
r" 

como órgão competente para receber a acusação. 
e 

Já no que se refere a vereança adotou o legislador constituinte estadual 

paraense, no art. 64, uma igualdade de regras, no que se refere a 
inviolabilidade e imunidades, dentre este e o Deputado Estadual'''. 
Atribuindo, dada à falta de um Tribunal ligado ao ente federativo municipal, 

prerrogativa de julgamento dos Vereadores ao mesmo Tribunal de Justiça do 
Estado. 

e 
16  Cf. Fernanda Dias Menezes de Almeida, Imunidades Parlamentares, Dissertação de Mestrado apresentada 
à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1979, nota 91, pag. 65. 

e 
e 
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O segundo ponto a ser levantado da interpretação restritiva ou 

dilatória da letra constitucional precisamente do art. 53, § 4° (que estabelece a 

prerrogativa de foro dos Deputados e Senadores) c/c com o 102, I, "b" e "d" 
(que estabelece algumas das competência originárias do Supremo Tribunal 

Federal). 

Ocorre que como o art. 102, no inciso e alíneas acima citados, trata 

quase que exclusivamente de matéria penal alguns intérpretes da Constituição 

tendem a creditar a prerrogativa de foro tão-somente em matéria penal; dentre 

eles José Afonso da Silva, in verbis : 

No entanto, data vênia, o próprio princípio constitucional das  

imunidades parlamentares não admite, por restrição ilógica, que a 
prerrogativa de foro se dê tão-somente nos processo criminais. Ora, a 

transferência do foro competente ao mais alto tribunal da nação, além de 

caracterizar um respeito ao equilíbrio dos poderes, também impõe um barreira 

para a banalização dos ataques contra parlamentares em processos, cíveis ou 
penais, que, na muita das vezes, tem juridicidade duvidosa. 

" Interessante notar que tanto a Constituição gaúcha quanto a paulista não tratam do assunto. 
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r) 

("") 	 Ademais, o termo 'julgamento' usado no § 4° do art. 53 impõe uma 

interpretação mais ampla da que fora dada anteriormente, incorporando os 

processos penais e civis 19 . Logo, não se pode entender que o legislador 

quando coloca julgamento no texto constitucional tenha querido restringir 

somente aos casos de delitos penais. A hermenêutica constitucional não 
n 

admite esse tipo de interpretação. 

Poderia, então, assaltar o leitor a dúvida do porquê o legislador 
constitucional ao atribuir a competência originária do Supremo Tribunal 

Federal apenas a atribuiu, em se tratando do Legislativo federal, à infrações 

penais ? 
(") 

Realmente, seria de se ponderar se pegássemos isoladamente a alínea 

"b" e a primeira parte da Porém, nesta última, segunda parte, temos o 

mandado de segurança e o habeas data, instrumentos eminentemente 

constitucionais que podem ou não ter caráter penal. Não há, como se vê 

restrição da Constituição ao julgamento apenas de questões penais perante o 
(") 
C'D 	 Supremo Tribunal Federal, a segurança da Democracia, e a lógica 

principiológica do instituto, estende a prerrogativa a todos os tipos de 
demanda. 

e 
Is  Cf. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 6° ed. rev. e amp., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1990, pag. 533. 
19  "Julgamento. S.m. 1. Ato de julgar. 2. Sentença, decisão. 3. Apreciação, exame. 4. Audiência (6)." a 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Dicionário Aurélio Fvrolar da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira ed., 1988, pag. 378. 
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n 
n 

Como ponto conclusivo desta parte, vejamos a reformulação do 

entendimento do STF nos casos em que o cidadão, investido no cargo de 

parlamentar, vê seu processo remetido, em razão da competência originária do 

art. 53 § 4° CF/88, àquela Egrégia Corte e nulificados os atos processuais 

anteriores. A atualização doutrinária levou o STF à revisão desse 

n 
entendimento negando o efeito nulificador àqueles atos, que, ao bem da 

verdade, apenas privilegiava o parlamentar em flagrante detrimento da parte 
contrária e da própria Justiça. Vejamos parte do despacho, de lavra do Exmo. 

Min. Celso de Mello, no INQ-961/SP publicado em 20/09/95 em que o juiz 

prevento remeteu ao STF o processo de sua competência devido à diplomação 

n 
	do indiciado no cargo de Deputado Federal : 

n 
"Os atos de oferecimento da denúncia, de recebimento da peça 

n acusatória e de efetivação da instrução probatória do processo penal em 

questão foram praticados, regularmente, perante a 3a Vara Criminal da Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em momento anterior ao da 

investidura de Fausto Miguel Martello no mandato de Deputado Federal. 
n 
n 

Esta observação mostra-se necessária pois, como se sabe, o Supremo 

Tribunal Federal, ao resolver Questão de Ordem suscitada no Inquérito 571-1, 
Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (DJU de 5/3/93), reformulou antiga 

orientação de sua jurisprudência (RTJ 110/1, Rel. Min. SYDNEY 

Fl 

	

	 SANCHES; RTJ 124/403, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; INQ-141, Rel. 
Min. SOARES MUfi0Z; INQ-342, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI), 

n 

	

	 que atribuía à diplomação superveniente do réu, como membro do 
Congresso Nacional, efeito nulificador dos atos processuais anteriormente 

n 

n 

n 
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n 
praticados, inclusive daqueles concernentes ao próprio recebimento da 

denúncia. 
n 
n 

A nova diretriz jurisprudencial firmada no tema por esta Suprema 

Corte, após acentuar que a diplomação do réu como Deputado Federal 
meramente opera o deslocamento, para o STF, da competência penal para a 

n persecutio criminis, deixou assentado que a superveniência daquele fato 

jurídico-eleitoral não mais tem o condão de afetar a integridade jurídica dos 

atos processuais, inclusive os de caráter decisório, cuja validade há de ser 

aferida com base no ordenamento positivo vigente à época de sua efetivação. 
Prestigiou- se, pois, no precedente ora referido, o postulado do tempus regit 

n actum." 

n 
2.4.3.2. ISENÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 

n 

A isenção ao serviço militar do parlamentar está inscrita no parágrafo 

sexto do artigo 53, porém o mesmo não requer maiores explicações do que 

seu próprio texto já nos dá. No entanto, algumas palavras devem ser ditas : 

n 
• sua principal implicação é de imunizar o congressista da 

n  obrigatoriedade do serviço militar (art. 143 caput). Podendo 

fazer sua requisição de dispensa baseado na diplomação a 

cargo eletivo, e; 

• o surgimento da imunidade, nos diz Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, "visa a impedir a repetição do que fez o Mal. 

n 
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n 

n 	Floriano, qual seja convocar nas férias para serviço ativo parlamentar 
oposicionista, a fim de que este 'aprendesse disciplina'"20 . 

2.4.3.3. DEVER DE TESTEMUNHAR 

2.4.3.3.1. A PROVA TESTEMUNHAL 

Antes que passemos ao estudo do texto constitucional referente a 

prerrogativa parlamentar de não obrigatoriedade de testemunhar, vejamos, à 

luz do processo civil, o que constitui o dever de testemunhar. 
n 

O Testemunho está inscrito no capítulo das provas do Código de 

Processo Civil por ser uma daquelas que o juiz pode se utilizar para a 

formação de seu Convencimento. O magistrado utilizará o testemunho para 
O 	 saber a realidade e sequência dos fatos presenciados por pessoa terceira aos 
n 

autos, que assim os testemunhando pode ser de ajuda para esclarecimento dos 
fatos controvertidos sobre determinado ponto da discussão. "A testemunha é 
uma pessoa distinta dos sujeitos processuais que, convidada na forma da lei, 

por ter conhecimento do fato ou ato controvertido entre as partes, depõe sobre 

este em juízo, para atestar a sua existência" 21  

20 Cl'. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional, 21° ed., São Paulo, Saraiva, 1994, 
(-) 	 pag. 155. 

21  a. Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2°  vol., 13. ed., São Paulo, 
1990, pag. 451. 

o 
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n 
n 

As obrigações de testemunhar que, a priori, obrigam todas as 

pessoas, subdividem-se em três espécies : a) a de comparecer em juízo; b) 

a de depor; c) a de dizer a verdade22 . 

O juiz quando achar conveniente ou a pedido da parte ou ex officio 

poderá intimar qualquer cidadão a comparecer a juízo para colaborar com os 

intuitos da Justiça, relatando o que sabe sobre a lide processual e sua próprias 
impressões e testemunho dos fatos ocorridos. Este é a obrigação da letra "a" 

do parágrafo anterior, que está intimamente ligada a letra "b", ou seja, não 
n 

basta a pessoa comparecer em juízo, ela tem que narrar os fatos ocorridos da 
forma que se lhes apresentaram. Obviamente, que a narração tem que se 
constituir apenas daquilo que realmente testemunhou, a realidade dos fatos 

n não pode ser comprometida por juízos de opinião sobre determinado fato 
ocorrido. Quanto mais real for o testemunho tão maior valor poderá o juiz 

conceder-lhe para formar seu convencimento. O dever de dizer a verdade é 

tão importante para a busca do Justo que o Código Penal impõe sanção àquele 

que faz afirmação falsa perante o juízo, ex vi art. 342 do Código Penal. 

n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 



r) 
TANCREDO KUBITSCHEK 	 31  

2.4.3.3.2. O § 5° DO ART. 53 CF/88 

A Constituição Federal de 1988 inova em seu § 5° do art. 53 quando 

(-) estabelece a não obrigação do testemunho parlamentar, nos limites do 

parágrafo. Ela novamente singulariza a posição do parlamentar perante do 
Direito, quando o escusa do dever de testemunhar, regra processual civil geral 

e irrestrita, inscrita explicitamente nos art. 339 c/c 341, I do Código de 
Processo Civil. O Dever de Testemunhar que aqui se excetua é, em realidade, 

outra forma 

de imunidade formal que a Constituição de 1988 confere ao legislador federal. 

Voltemos, então, ao texto do parágrafo para estudarmos as particularidades 
O 

deste novo instituto constitucional, vez que não há precedentes na história 
constitucional nacional. 

o 
o 

O parágrafo, na primeira parte, propõe a não obrigatoriedade da 
prestação testemunhal aos parlamentares dando discricionariedade ao 

C") 
legislador federal de comparecer em juízo se achar que é assim conveniente 

aos interesses públicos 23 . O legislador, portanto, não é obrigado a comparecer 
em juízo caso se convença da desnecessidade de sua presença ou do não 

atendimento do interesse público da exposição da sua figura perante o juízo, 
seja em que grau de Justiça se esteja falando. 

O juiz que queira ouvir o testemunho de um parlamentar federal deverá, 

O 	 não intimar, mas solicitar do legislador o colhimento do seu testemunho em 

22  Cf. Moacyr Amaral Santos, ob. cit., 2° vol., pag. 457 e ss. 

O 

o 
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n 

n 
dia, hora e local em que desejem ser inquiridas, fazendo juntar à 

solicitação cópia da peça em que são citadas como testemunha. Esse 

tratamento respeitoso deve-se entre os membros dos diversos Poderes e pelo 
direito daqueles, que o Direito processual português designou de "pessoas 

egrégias", de serem ouvidas onde desejarem, entre nós claramente adotado no 
artigo 411, especialmente incisos II e VI, do Código de Processo Civil. 

n 
Importante perceber-se que diferentemente de outras imunidades 

formais, não cabe na não obrigatoriedade do dever de testemunhar qualquer 

audiência da casa legislativa a que o parlamentar esteja ligado. Aqui a decisão 

é única e exclusiva daquele que exerce o mandato parlamentar federal. 

n 
C") 	 A não obrigatoriedade, no entanto, sofre limitações, determinadas 

explícita e exaustivamente no corpo do parágrafo. São elas em número de 

duas : 

I. No exercício do mandato : o legislador determina que não 
precisa testemunhar sobre as informações que em virtude do 

exercício do mandato receba ou, por ele, seja prestada. Assim, os 

(-) 

	

	 fatos vindo a seu conhecimento pela investigação de uma CPI, v. g., 
não são objetos obrigatórios de serem relatados perante o Judiciário. 

II. Informações recebidas por terceiros : o conteúdo de 
informações recebidas ou que eles tenham transmitidos provenientes 

23  Nossa opinião quanto ao dito interesse público da escusa do testemunho não será dada nesta parte do 
trabalho. Outro item cuidará das críticas cabíveis à regulação da matéria feita pela atual Constituição. 
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o 
o 
n 

ou para terceiros, respectivamente não são objeto de obrigatoriedade 

testemunhal. 

O alcance deste dispositivo as outras esferas do Poder Legislativo se dá 

diferentemente. Já que ao Deputado Federal é atribuída as mesmas garantias 
Cl de inviolabilidade e imunidade conferidas ao legislador federal por força do 

art. 27, § 1°, enquanto aos Vereadores não há alcance do instituto, porque o 
art. 29, VIII não lhes confere outra garantia que não a inviolabilidade ou 

imunidade material. 

o 

n 

o 
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3. AVALIAÇÃO DE ALGUNS PROJETOS DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

r) 
fl 

Iniciamos esta parte do trabalho pregando que as opiniões aqui 

apresentadas são eminentemente doutrinárias. Em nenhum momento se está 

preferindo ou preterindo partido político ou a pessoa do legislador. A crítica 
C\ se faz somente pela liberdade de opinião e publicidade que as propostas de 

mudança do aparato legal nacional constitucionalmente tem. As idéias aqui 

traçadas são em prol do Estado Democrático de Direito, do Poder Legislativo 

e, principalmente, da sociedade brasileira. 

3.1. EMENDA SUBSTITUTIVA À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

N° 34/95 — DEP. FEDERAL SEVERINO CAVALCANTI (PPB/PE) E 
r") 	 OUTROS 

A proposta do Exmo. Deputado Federal e seus pares modifica, em 

realidade o capa e o parágrafo primeiro do atual texto do artigo 53 da Carta 
(-) 	 Magna de 1988, reorganizando a ordem dos demais parágrafos e modificando 
O o terceiro para excluir a imunidade formal como se verá linhas abaixo. Por 

essa razão a crítica estará voltada unicamente às modificações propostas, 
mesmo se, na parte conclusiva do trabalho, apresentarem-se outras 

alterações, à vista do autor, necessárias. 
O 
O 

O capta do art. 53 abre louvada possibilidade de relativização da 
imunidade material, como aliás se tem pregado na jurisprudência norte- 

() americana, permitindo que o legislador seja julgado por suas opiniões, mas 

o 

O 
o 
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Ci 
Ci 

tão somente quando fora de vinculação daquelas com a função 

legislativa, já que por diversas vezes a disseminação de material ofensivo 
Ci fora dos limites do Congresso Nacional são desnecessários aos usos 

legislativos24 . Na proposta apresentada o julgamento da vinculação da 

opiniões, palavras e votos com a atividade parlamentar seria feita pela própria 

Ci Casa Legislativa a que pertença o legislador. O procedimento para o 
julgamento está no parágrafo primeiro : recebida a queixa-crime ou 
representação pelo Supremo Tribunal Federal, este poderia indeferir 

liminarmente a inicial do processo se concluir pela vinculação da prática do 

crime à manifestação do pensamento. Se outro for seu entendimento, 

encaminhará imediatamente o pedido de licença para a respectiva Casa, que 
C") 

ficará incumbida de estabelecer conclusivamente se há ou não a vinculação 

referida no caput do artigo. 

Ci 
Pelo que se vê, a quebra da imunidade material passaria por dois 

julgamentos, já que o STF não indeferindo liminarmente fará, ainda que 

precariamente, um julgamento do pedido. Procura o legislador aqui se 
Ci precaver quanto à possibilidade de um parlamentar sofrer processo civil ou 

criminal por opiniões, palavras e votos emitidos, uma vez que a chamada 

imunidade material é a base principal sobre a qual se assenta o instituto, e é 
nela que historicamente está a proteção do Legislativo contra falsas acusações 

de outros Poderes ou de inimigos políticos. Mais uma vez merece aplausos, 

neste ponto, a proposta de mudança apresentada. 

24  "Es bien notorio que la Ley Fundamental de Bonn estabelece de jure ciertos limites a la libertad de palabra 
de los representantes al afirmar que el artículo 46 de la Constitución, en el que se recoge el derecho a la 
inviolabilidad, 'no se aplica a las ofensas calumniosas' " (a. Inmunidad Parlamentaria y Estado de Partidos, 

n 	 Eloy Garcia, Ed. Tecnos : Madri —1989, pag 83, nota 44). 

n 

Ci 
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o 

3.1.1. AVALIAÇÃO 

n 
A proposta de modo geral é boa, pois introduz pontos defendidos tanto 

Cl 	 pela doutrina moderna como pela sociedade nacional, além de serem 

ratificados pelos sistemas constitucionais internacionais como : o fim da 
imunidade formal, a restrição à imunidade material (com a devida segurança 

jurídica e democrática) e a manutenção da prerrogativa de foro, do dever de 

testemunhar, da incorporação às forças armadas e da subsistência das 

imunidades durante o estado de sitio. 

Ocorre, entretanto, que com a eliminação da imunidade formal a 

licença para formação de culpa nos flagrantes de crimes inafiançáveis a que se 
(") 	 refere o § 4° da proposta fica sem sentido. Ora, flagrante de crime 
o n inafiançável não deve ser objeto de julgamento político pelo Legislativo, é 

indevida intromissão na competência do Judiciário, representada, no caso, 
pela figura do STF. Acrescente-se ao complicado § 4° a falta de determinação 

de um limite temporal para que a Casa Legislativa delibere sobre a licença ou 

não, como se tinha no § 2° do art. 32 da Emenda Constitucional n° 11/78. 
O 

3.2. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N °  610/98 - Do SENADO 

FEDERAL (PEC N° 02/95) 

A proposta agora estudada merece maior atenção do leitor por 
fl 	 apresentar várias modificações ao texto atual, já que é a unificação de várias 

idéias e propostas, principalmente, as dos Srs. Senadores Ronaldo Cunha 

O 
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C.) 
Lima, Pedro Simon, José Serra, entre outros. Ademais uma PEC 

normalmente é oferecida a discussão por apenas um legislador, mas esta 
especificamente é a proposta de um órgão legislativo federal como um todo, 

tendo sido encaminhada a Câmara Federal como proposta oficial do Senado 

da República. 
n 
n 

O texto da proposta traz o caput do art. 53 com a inclusão da expressão 
"civil e penalmente" para se referir à abrangência da inviolabilidade dos 

parlamentares, fato que, data vênia, se apresenta como um verdadeiro 

pleonasmo teórico, uma vez que a própria etimologia da palavra 
inviolabilidade impossibilita que se faça interpretação diversa e restritiva. A 

imunidade material do legislador, quando vinculada à função legislativa, o 
protege in totum independentemente de que matéria se argua no processo civil 
ou penal movido contra o legislador e, no caso da redação do texto 

constitucional, do acréscimo ou não da expressão antes referida. 
n 
n 

Passando ao § 1° vemos que a proposta retira do texto atual a expressão 
"nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa", retirando, 

n 
se analisado conjuntamente com o § 2°, parte da imunidade formal para 

(e) 	 permitir o recebimento da denúncia pelo STF. Isto porque o § 2° mantém a 

necessidade de solicitação da licença, tendo o porém de, aquela Corte, poder 

receber tanto a denúncia quanto a defesa preliminar para só então enviar ao 
Legislativo a solicitação. Atende o leitor para o final do § 2° que ressuscita o 

(-) 

	

	 também § 2° do art. 32 da EC n° 11/78, somente alargando o prazo de 
quarenta para cento e vinte dias, forçando o legislador a tomar uma decisão 



n 
("") 	 TANCREDO KUBITSCHEK 	 38 

n 
n 

relativamente rápida para que os fatos do processo não caiam no 

n 
	 esquecimento. 

(-) 	A proposta para o § 1° apresenta uma alternativa de redação (§ 1°-A), 

_ porém ela carrega em si um grave problema técnico, pois ao invés de proibir a 

prisão ela proíbe que os Deputados e Senadores sejam processados 

criminalmente. Se se proíbe o processamento criminal a imunidade formal se 

n mantém, acabando por antagonizar completamente com o texto do § 1°. A 

alternativa de redação termina por não ser uma proposta de redação, mas uma 

proposta piorada de manutenção do texto atual. 
n 

O § 3° é complementar ao disposto no § 2°, retirando a competência da 

Casa respectiva para resolver sobre a formação de culpa penal. Ou seja, a 

autoridade competente poderá livremente abrir o inquérito policial apurando 

n os fatos ocorridos. Com  esta peça prévia do processo criminal é que a 
denúncia será encaminhada ao STF para, depois de recebida a defesa 

preliminar, se requerer a licença de julgamento do parlamentar. No mais o 

n 
texto mantém-se igual. O § 3°-A também se liga ao § 2° e traz inovação ao 
direito atual. Ele consagra a independência de licença à abertura de inquérito 
para apuração da culpa de membro do Congresso Nacional; estabelece ainda 

que qualquer decisão na fase de inquérito deve ser dirimida pelo STF. 

O § 4°, último modificado pela proposta, somente vem reforçar que o 
julgamento de Deputados e Senadores somente poderão ser realizados 

perante o Supremo Tribunal Federal. O § 4°-A reforça, também, a 

n 

n 
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n 

competência originária do STF para o julgamento, porém utiliza redação 

desnecessariamente complicada; são muitas palavras para pouco dizer. 

Interessantíssima é a disposição do art. 2° da proposta que acrescenta 

um artigo aos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias transferindo 

os prazos e procedimentos estabelecidos no § 2° do art. 53 (já modificado 

obviamente) para todos os processos já em apreciação no Congresso 
Nacional. 

n 
n 

3.2.1. AVALIAÇÃO 
n 
n 

A proposta do Senado Federal é muito boa. Ela mostra, primeiramente, 
um reconhecimento do Legislativo da necessidade de modificação, de não se 

poder mais acobertar parlamentares indignos da função que exercem 

prejudicando imensamente a imagem do Poder como um todo e a própria 

Justiça. 
n 

n 	 A proposta apresenta um flexibilização da imunidade processual 

permitindo que a denúncia do Ministério Público, v. g., seja recebida pelo 

STF que solicitará licença a Casa Legislativa, no entanto este terá prazo para 
decidir, senão se reconhece o instituto da aceitação tácita. Ademais a inclusão 

de artigo a ADCT para que os efeitos da Emenda Constitucional sejam 
sentidos imediatamente é um compromisso do Legislativo de começar a rever 
sua posição enquanto representante popular e mediador dos conflitos sociais. 

Compromisso que, apesar de tardio, merece destaque e júbilo. 
n 

o 
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r) 

Apesar do avanço da proposta de modificação do instituto, algo 

ainda ficou no ar. A manutenção de resquícios da imunidade formal, ainda 

atravanca o livre processamento e julgamento da culpa ou não do parlamentar 
C) 

acusado. A resposta da Justiça deve ser a mais célere possível para que a 
passagem do tempo não acabe tomando a prestação jurisdicional injusta, e 

nisso o prazo de 120 dias estabelecido para a resposta do legislativo sobre a 

licença de instauração da ação penal é problemático. É bem verdade que é 

melhor que o texto atual, mas não o é, por exemplo, do que o texto da EC n° 

11/78 dos tempos do regime militar. 

Outro grande problema de manter o legislativo como casa julgadora de 

um parlamentar, desvirtuando-a de sua primordial função (apesar dos maiores 
subsídios fáticos e jurídicos que a remessa da denúncia e da defesa preliminar 
lhe proporcionará, ex vi § 2° 1° parte), ainda se manterá o corporativismo no 
julgamento, perdendo-se a oportunidade de resolver de vez esse vício 

legislativo. 

A proposta, também, retira o § 2° da atual CF referente a suspensão do 

prazo prescricional no caso de indeferimento do pedido de licença. Apesar da 
(") matéria já estar jurisprudencialmente superada, mas tendo em vista as quase 

infindáveis discussões doutrinárias sobre a suspensão ou não do prazo 

prescricional quando sob a égide da constituição anterior, seria de bom alvitre 
se manter o texto constitucional atual sobre o assunto. 

2 
2 

o 

o 
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C \ 	 4. CONCLUSÃO 

4.1. ASPECTOS PARA UMA REAVALIAÇÃO DA IMUNIDADE 

Uma reavaliação atual do instituto da Imunidade Parlamentar engloba, 

pelo menos, três aspectos que a evolução do Estado Democrático de Direito 

moderno impõe : a questão da independência e harmonia dos Poderes entre si, 

n a ratificação do entendimento de imunidade como garantia do Poder 

Legislativo e não do parlamentar e um "querelle de mots" entre imunidade e 

impunidade. Vejamos as três questões uma após a outra. 
n 

A formulação doutrinária da divisão de poderes de Montesquieu ainda 

baseia toda a estrutura democrática moderna25  e dá à Imunidade um suporte 
teórico suficiente para justificar sua inclusão nos textos constitucionais por 

duas razões básicas : (i) a de servir como mecanismo de defesa para que um 

poder não se engrandeça perante o Legislativo e o retire de suas funções 

legislativas originais26  (infelizmente o que se vê no Brasil presidencialista é 

uma super valorização do Executivo, apesar dos mecanismos de freios e 

n contrapesos estarem à disposição do Legislativo e do Judiciário) e (ii) para 

garantir a manutenção da necessária dialética legislativa entre os partidários 

'do governo e da oposição. Portanto, "el auténtico desafio com el que en el 

momento actual topa la inmunidad parlamentaria proviene no de la crisis de 

25  "... la exigencia de que el poder 'arrêt', frene o limite el poder, es, todavia hoy, consustancial com el 
Estado constitucional y, permanecerá inalterada hasta el día en que desaparezca de la tierra el último vestigio 
de esta forma de Estado." Cf. Eloy Garcia, ob. cit., pag. 93. 
26 “Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir faut que, pour la disposition  des choses, le pourvoir arrêt le 

n 	
pouvoir 	tout serait perdu si le même homme ou la principaux ou de nobles, ou du peuple, exarçaient ces 
trais pouvoirs" a. Montesquieu, L'Espirit des Lois, Livro XI, Cap, VI. 

o 
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(") 	 la teoria de la división de poderes, sino de las transformaciones 

operadas en la doctrina liberal clássica de la representación política" 27 .  
(") 

A Imunidade, desde seu surgimento, visa proteger o Legislativo contra 

a ofensiva de qualquer outro Poder constituído, atingindo os parlamentares 
apenas como elementos através dos quais a democracia representativa se 

processa28, logo apesar de, na prática, nem sempre se poder visualizar a 

Imunidade como garantia do Parlamento e não do parlamentário é preciso que 

se faça neste ponto um cristalinó entendimento. Isto porque a opinião pública, 

e até alguns legisladores, propuseram que se incluísse nas mudanças no 
instituto a possibilidade de renúncia do parlamentar à Imunidade 29 . Ocorre 

que, data vênia, esse tipo de entendimento transmuda completamente a raiz 

da idéia da proteção legislativa, pois transporta o núcleo de proteção ao 

parlamentar que poderá livremente aquiescer ou não com seu julgamento, 

enquanto no caso, v. g, de inviolabilidade de opiniões, palavras e votos nem 

se poderia pensar em qualquer tipo de julgamento. A irresponsabilité é do 

órgão não do indivíduo3° , como nos adverte Sampaio Dória : "Só se abre mão 

do que se tenha. Não sendo direito individual, a renúncia das imunidades que, 

por vezes, se anuncia, menos que gesto de elegância, é um gesto de coragem 

meio quixotesca". 

n 27  Cf. Eloy García, ob. cit., pag. 103. 
n 28  "O destinatário imediato do instituto é a própria câmara interessada e não o seu membro, mero 

beneficiário, mas beneficiário mediato" a. Alcino Pinto Falcão, Da Imunidade Parlamentar, P ed., Rio de O 	Janeiro, Revista Forense, 1955, pag. 15. 
n 29  "§ l °  (...) quando os autos serão remetidos à Casa respectiva para autorizar o julgamento, podendo o 

acusado renunciar a imunidade." a. Senador Ronaldo Cunha Lima (PMDB/PB), Proposta de Emenda à O 	Constituição n° 02/95. 
n 3°  Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários à Constituição Brasileira, vol. I, São Paulo, Saraiva, 

1977, pag. 189. n 31  a. Sampaio Dória, Direito Constitucional, 1° tomo, pag. 289. 
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A situação atual do Legislativo perante a opinião pública é de 
grande descrédito e os abusos das prerrogativas parlamentarias é a grande 

causadora desta visão do Congresso Nacional como um órgão de troca de 

favores, muitos "acertos" e pouco trabalho. Aproveitando-se dessa situação 

um bom número de parlamentares utilizam as imunidades para se proteger de 

processos criminais e civis que em nada se vinculam com a atividade 

parlamentar. Ocorrendo um desvio do sentido, de imunidade para 

impunidade, uma vez que os processos de pedido de licença se acumulam nos 

escaninhos das Casas Legislativas tornando suas soluções infindáveis e 
(*" 	 muitas das vezes se afastando do sentido de Justiça. 

n 
n 	É verdade que a inclusão do § 2° no atual texto constitucional 

paralisando o prazo prescricional resolveu, em parte, os problemas da 

imunidade processual, porém no caso de um homicídio, por exemplo, em que 

o acusado é seja um Senador, poder-se-á esperar oito anos para que o Senador 

deixe o cargo para só então recomeçar-se o procedimento criminal, isto se o 
(") parlamentar não se reeleger para qualquer cargo que admita a Imunidade. O 

pior é que quando o julgamento finalmente se realizar muitas testemunhas não 

se recordarão, com a riqueza de detalhes necessária, dos fatos acontecidos. 
n 

O "querelle des mots" entre imunidade e impunidade está mais presente 

(—) que nunca. E uma solução deve ser encontrada, por mais irônico que possa 
parecer, no seio da própria comunidade parlamentar, pois somente ela tem 
competência para promulgar uma Emenda à Constituição. Apesar do 

paradoxo os recém acontecidos fatos relativos à Imunidade Pallaiiierltar 

n 
n 
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O 

levaram o Congresso Nacional a lançar-se na resolução do problema, já 

se tendo, como anteriormente visto, aprovado uma proposta no Senado 

Federal e outra ainda na espera de votação na Casa de origem. 
O 

O 	 4.2. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E JUSTIFICATIVA32  
o 

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 

do § 3° do art. 60 da Constituição federal, promulgam a seguinte emenda ao 

texto constitucional : 

o 
Artigo 1°. O art. 53 da Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações : 

o 
"Art. 53. Os Deputado e Senadores são invioláveis por suas opiniões, 

palavras e votos que proferirem em estrita vinculação à atividade parlamentar. 
§ 1°. Desde a expedição do diploma, os membros do 

Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante 
de crime inaflançável. (") 

§ 2°. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos 

serão remetidos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a Câmara 

respectiva, para que resolva sobre a prisão. 
3°. O Supremo Tribunal Federal nos processos que 

questionarem a desvinculação à atividade parlamentar de 
o 
o 

O 
o 

o 
O 
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opiniões, palavras e votos, recebida a denúncia após defesa preliminar, 

solicitará à casa respectiva licença para instaurar ação penal. 
§ 4°. Se a Casa respectiva não se pronunciar sobre a 

solicitação, dentro de 120 (cento e vinte) dias a contar do 

recebimento, ter-se-á como concedida a licença. 
§ 5°. Deputados e Senadores somente serão submetidos a 

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

§ 6°. Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão 

do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

§ 7°. A incorporação, às Forças armadas, de Deputados e 

senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, 
dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

§ 8°. As imunidades de Deputados e Senadores subsistirão 
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o 

voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos 

de atos praticados fora do recinto do Congresso, que sejam 
incompatíveis com a execução da medida" 

Art. 2°. Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais 
transitórias o seguinte artigo : 

o 

o 	 32  A proposta aqui apresentada não pretende ser original em suas modificações, antes disso pretende ser uma 
compilação das partes interessantes das propostas em tramitação no Congresso Nacional. O pensamento do 
autor, portanto, está justamente na seleção dessas partes "aproveitáveis". 

O 
O 

O 
O 

C 
o 
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"Art. Nenhum pedido de licença para processar Deputado ou 

Senador, ainda que se encontre sob apreciação da respectiva Casa do 
Congresso Nacional, poderá ser excluído dos procedimentos e prazos 

estabelecidos nos parágrafos do art. 53 desta Constituição" 
r` 
r 

4.2.1. JUSTIFICATIVA 

n 
r") Os estudos levados a cabo neste despretensioso trabalho levam o 

autor à conclusão que a evolução da democracia moderna e a prática da 

Imunidade no Brasil nestes dez anos de Constituição promulgada necessitam 
de mudanças estruturais profundas, porém adequadas à manutenção do 

"pouvoir arrêt pouvoir". 
n 

Conclui-se, portanto, pela necessidade de eliminação da chamada 

Imunidade Formal que representou nesta década um verdadeiro escudo do 

legislador para evitar que fosse levado perante a Justiça, não cumprindo sua 
apregoada função de proteção do Legislativo. Aliás, a Imunidade Formal não 
é compatível com a origem inglesa teórica do "freedom of speech" e o 
"freedom of arrest", portanto, não se deve suportar muito mais que as 

prerrogativa parlamentares se transformem em privilégios parlamentares, nem 
que a Imunidade se transforme em impunidade. 

o 
Quanto à Imunidade Material modifica-se parcialmente para 

relativizá-la, opondo-se ao sentido absoluto que se vem sustentando nas 

Constituições brasileiras anteriores. A relativização que se deseja é apenas 

O 

o 
o 
o 
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c 
(-) 	 para manter a Inviolabilidade ligada tão-somente a emissão de opiniões, 
C-) 	 palavras e votos que realmente estejam vinculados à atividade 
r) 

parlamentar. Não se deve mais admitir contra-sensos de se utilizar a 

publicidade que um parlamentar normalmente tem perante a mídia particular e 
r 

pública para ferir a honra de outrem em situação totalmente adversa da fiinção 
fl 	 legislativa. 
r) 
fl 

Nestes termos propõem-se que o Supremo Tribunal Federal, foro de 

competência originária, somente pedirá licença para julgamento da Casa 

respectiva nos processos que questionem essa desvinculação, tendo o 
Parlamento prazo de 120 (cento e vinte dias) para decidir sobre a solicitação, 

o que, na extrapolação do prazo, será concedida licença tácita. 
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