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Resumo 

O presente estudo apresenta reflexão acerca da disciplina e aplicação das 

imunidades parlamentares formais concedidas para Congressistas. A imunidade 

formal determina o rito procedimental penal aplicado aos Congressistas. O artigo 53 

da Constituição Federal de 1988 disciplina o referido instituto. Atualmente, por conta 

de resultados de investigações policiais, o Poder Judiciário tem sido recorrentemente 

provocado a analisar a esfera de aplicação das imunidades formais. Em vários 

casos, o Judiciário tem realizado a flexibilização das imunidades e determinado a 

aplicação de eventuais consequências penais para Deputados e Senadores.  

 

Introdução  

O estudo analisa as disposições constitucionais que versam sobre as 

imunidades parlamentares formais e a interpretação hodierna concedida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) à temática. O trâmite penal adotado para 

recebimento de denúncia e julgamento de Congressistas é dotado de especificidade, 

desde a competência para julgar condicionada a prerrogativa de foro até a 

possibilidade de decretação de prisão.  

A imunidade parlamentar, em sua construção clássica, continha o intuito 

precípuo de conceder autonomia para livre atuação dos integrantes do Poder 

Legislativo a partir da garantiada continuidade do mandato político. Atualmente, 

devido ao envolvimento de parlamentares em grandes conluios fraudulentos, as 

imunidades podem caracterizar obstáculo para persecução penal de Congressistas 

e, consequentemente, proporcionar o desvioda finalidade do instituto. O Supremo 

Tribunal Federal, Corte competente para julgamento de membros do Poder 

Legislativo Federal, buscando manter a integridade do instituto, tem exposto novos 

parâmetros interpretativos para determinação de prisão de Congressistas.  

 

Objetivos 

 O objeto geral do estudo consiste em apresentar a atual jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal acerca das imunidades parlamentares. O estudo possui 

dois objetivos específicos, a saber: apresentar as disposições constitucionais 



relativas à imunidade formal dos parlamentares federais e indicar mudanças na 

interpretação das normas relativas às imunidades parlamentares formais.  

Metodologia 

 A metodologia empregada no desenvolvimento do estudo em comento será 

condicionada a análise de textos jurídicos (artigos e livros) que abordem a temática, 

além da leitura de decisões e acórdãos do STF.  

Desenvolvimento 

 A imunidade parlamentar formal, presente no artigo 53 da Constituição 

Federal, determina normas especiais ao processamento de ação penal contra 

Congressista. A persecução penal comum, em breve síntese, segue um caminho 

lógico-jurídico composto pela notitia criminis, inquérito policial, oferecimento da peça 

acusatória, recebimento da denúncia/queixa, citação, resposta e sentença. Sendo 

que, para a doutrina majoritária, somente se considera iniciado o processual penal a 

partir do recebimento da peça acusatória e determinação de citação do acusado.

 A persecução penal de Congressistas é dotada de especificidade e 

particularidades por conta das imunidades parlamentares. Desde a diplomação, ato 

anterior à posse no qual o Tribunal Superior Eleitoral declara a vitória de 

determinado candidato no pleito eleitoral, o STF detém competência para julgar 

Congressistas. Além da aplicação do foro privilegiado por prerrogativa de função, a 

Constituição Federal condiciona a prisão de Congressista ao flagrante de crime 

inafiançável. Com o recebimento da denúncia pelo Supremo, os autos são enviados 

para o Legislativo, que pode sustar o andamento da ação. 

 Atualmente, percebe-se que a jurisprudência do STF tem apresentado novos 

critérios interpretativos para a determinação da aplicação da imunidade processual, 

nesse sentido, o estudo recai sobre as decisões proferidas na Ação Cautelar (AC) 

4039 e Petição (Pet) 5243. Na Ação Cautelar 4039, que continha tramitação na 2ª 

Turma do STF e cuja relatoria foi realizada pelo ministro Teori Zavascki, condenou o 

então senador a prisão cautelar pela prática do crime previsto no artigo 2º,§1º da Lei 

12850/2013. Na Pet 5243, ação ajuizada pela Deputada Federal Maria do Rosário 

contra o Deputado Federal Jair Bolsonaro, sob relatoria do ministro Luiz Fux, que 

pede a condenação pelo crime de injúria cometido dentro da Casa Legislativa, foi 

recebida por unanimidade pela 1ª Turma do STF.  



Ambos os casos supracitados trazem especificidades interpretativas que 

comprovam a tendência de flexibilização da imunidade processual. O Supremo tem 

sinalizado que, conforme a própria premissa clássica do instituto, a imunidade recai 

sobre o dever do mandato político, ou seja, a aplicação é condicionada a atitude 

condizente com os valores democráticos e éticos relacionados ao mandato do Poder 

Legislativo. Mais do que isso, o STF apontou, nesses dois casos, que o instituto não 

é absoluto e que deve sofrer restrição quando o intuito do Congressista é burlar 

qualquer forma de persecução penal. 

Resultados Preliminares 

 A previsão constitucional das imunidades parlamentares formais não 

têmcaráter absoluto. A aplicação de qualquer imunidade depende de atuação 

parlamentar consoante com os valores democráticos do país. O escopo do instituto 

se pauta na autonomia e liberdade de atuação do Poder Legislativo, conforme o 

princípio da separação de poderes, e visa resguardar o mandato político de qualquer 

forma de constrangimento ilegal. As imunidades não devem servir como meio de 

escape de processos penais. O STF, em sua atual jurisprudência, em dois casos 

emblemáticos – Ação Cautelar 4039 e Pet 5243 –sinalizou que a interpretação das 

imunidades deve ser realizada de forma restritiva a fim de possibilitar a supremacia 

do interesse público e a integridade do instituto. 
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