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RESUMO: Compreender a existência do instituto da imunidade parlamentar no Estado 
Democrático de Direito e a sua finalidade no âmbito jurídico - partindo de um marco 
histórico – e esclarecer as doutrinas e conceitos sobre o tema. Assim, a pesquisa pretende 
desmistificar a concepção sobre a inviolabilidade parlamentar.  
 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca encontrar na bibliografia disponível o conceito 
inicial da noção de imunidade parlamentar, identificando o seu desenvolvimento ao longo da 
Idade Antiga, ou seja, República Romana, até o período Moderno. Além disso, se pretende 
analisar longo do processo os principais autores que contribuiram para a efetiva reflexão a 
respeito da sua função no Estado de Direito. Por fim, esta pesquisa buscará perquirir as 
implicações que esse conceito trouxe para o Estado Democrático de Direito. 
 
OBJETIVO: Compreender as perrogativas alcançadas pela imunidade para o livre exercício 
da atividade parlamentar.  
 
MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, isto é, um 
estudo atráves de leituras paulatinas e que, na medida em que as informações se acumulam, 
organizam os campos das ideias objetivamente. Todo material que será utilizado durante a 
pesquisa, advém de livros de jurisconsultos, nomes renomados para excelência científica, 
palestras e aulas introdutórias. O método tem por próposito auxiliar o entendimento da 
imunidade parlamentar de forma mais clara aos propósitos deste trabalho. Pretendemos 
descrever em primeiro lugar um breve contexto histórico-social sobre o tema e, em segundo 
lugar, considerá-lo na perspectiva de como a doutrina a configura.   
 
DENVOLVIMENTO: A formação da figura parlamentar teve início na Idade Antiga, com 
a retirada da plebe romana para o Monte Avenino em 494 a.C. Posteriormente, na Idade 
Média, as influências do iluminismo interferiaram na atuação do governo ao limitar o poder 
Estatal.  

Ademais, a Magna Carta fez surgir na sociedade em 1215 na Inglaterra a repartição 
dos poderes no Estado. Desta forma, o instituto das prerrogativas parlamentares tornou-se 
dois tipos: material e formal. No período do Brasil Império em 1824, a inviolabilidade já se 
apresentava no ordenamento jurídico com a primeira constituição.  

Ao que tange a norma positivada, isto é, a constituição política do império do Brazil: 
 
Art. 27. Nenhum Senador ou Deputado, durante a sua deputação, pode ser preso por 
autoridade alguma, salvo por ordem de sua respectiva Câmara, menos em flagrante 
delito de pena capital. (Ribeiro & Gandra, 1992, p. 2618) 

 
Desta forma, compreende-se que a inviolabilidade trata sobre a conduta do 

parlamentar enquanto exerce seu cargo legislativo. Por conseguinte, o texto constitucional de 
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1891 modifica a concepção quanto ao conteúdo formal que está relacionado com a 
prerrogativa de foro privilegiado e os processos de prisão. 1 

Por conseguinte, a Constituição de 1998 institui que: 
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 

    § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos 
a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

    § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos 
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto 
da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

    § 3º Recebida a denúncia contra Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a 
diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus 
membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. 

    § 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. 

    § 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

Portanto, quanto à prisão, a regra geral é que nenhum parlamentar federal poderá ser 
preso por razões cíveis e penais.  

Caso ocorra a exceção, isto é, o flagrante de crime inafiançável, os autos serão 
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Câmara respectiva, para que, através do voto da 
maioria absoluta, autorizem ou não a prisão do membro (art.53, § §1º e 3º). 

A respeito do processo, José Afonso da Silva afirma que “o congressista não poderá 
ser processado criminalmente sem prévia licença de sua Casa” (2001, p.536), portanto, a 
denúncia ao Supremo Tribunal Federal não será de imediato, necessita-se solicitar à Câmara a 
licença para o processo.   

Após a deliberação e a Câmara autorizar o processo, este seguirá os trâmites e os 
termos processuais legais. Se for indeferida a autorização, não ocorrerá o processo e também 
não correrá o prazo prescricional do crime enquanto durar o mandato (art.53, §§ 1º e 2º). 

A prerrogativa de foro existe desde a expedição da diplomação, ou seja, a partir de um 
documento que garanta a eleição regular do candidato. Os deputados e senadores federais 
serão submetidos a julgamento perante o STF por infrações penais em dois casos: delitos 
cometidos antes do exercício parlamentar e durante a função. (art.53, §4º). 

RESULTADOS: Tem-se por resultado esperado o esclarecimento quanto à importância da 
imunidade parlamentar ao Estado Democrático de Direito. Para tanto, fora realizada pesquisa 
de campo que demonstra dados relevantes para a compreensão do instituto.  
 
 

                                                           
1 O comentário feito pelo autor sobre a prerrogativa de foro está presente em todas as constituições 
brasileiras, tais como: 1824, 1891,1934,1937,1946,1967 e 1969.  
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Figura 1. De 64 entrevistados, 24 disseram sim e 40 não.          Figura 2. De 64 entrevistados, 21 disseram sim e 

43 não. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente trabalho atingiu seu objetivo na medida em que 
abordou a temática e conclui que para entendimento da imunidade parlamentar, é necessário 
prévio conhecimento do poder legislativo. Alhures mencionar que o instituto da insenção do 
serviço militar e a limitação do dever de testemunhar não eram parte integrantes do objetivo 
do trabalho. 
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