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Congresso Nacional 

 

Estatuto dos Congressistas 

 

- Artigos da constituição que regulam: 

 

-> imunidades 

-> incompatibilidades 

-> perda do mandato 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidades do parlamentar 

- Conceito: 

“São prerrogativas, em face do direito comum, outorgadas pela 
Constituição aos membros do Congresso, para que estes possam ter 
bom desempenho de suas funções. 

As imunidades são garantias funcionais, normalmente divididas em 
material e formal, são admitidas nas Constituições para o livre 
desempenho do ofício dos membros do Poder Legislativo e para 
evitar desfalques na integração do respectivo quorum necessário 
para deliberação”(Alexandre de Morais) 

 



 
Congresso Nacional 

 

Histórico da imunidade parlamentar 
 

- Função democrática 

 

- Origem: Bill of Rights de 1689 

 

->Parágrafo 9º 

“que os discursos pronunciados nos debates do Parlamento não devem ser 
examinados senão por ele mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio algum” 

 

 



 
Congresso Nacional 

 

Histórico da imunidade parlamentar 
 

- Imunidades na Constituição dos EUA de 1787: 

“Artigo 1º  

(...) 

Seção 6 

Os Senadores e Representantes receberão, por seus serviços, remuneração 
estabelecida por lei e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos. Durante as sessões, e 
na ida ou regresso delas, não poderão ser presos, a não ser por traição, crime 
comum ou perturbação da ordem pública. Fora do recinto das Câmaras, não terão 
obrigação de responder a interpelações acerca de seus discursos ou debates.  

(...)” 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade material, real, substantiva ou inviolabilidade 

 

- Definição: 

 

“Implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou 
política do parlamentar por suas opiniões palavras e votos.” 
(Alexandre de Morais) 

 

 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade material, real ou substantiva 

 

- Previsão constitucional: 

 

“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 
votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)” 
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Congresso Nacional 

 

Imunidade material, real ou substantiva 

- Controvérsia sobre sua natureza jurídica  

-> Excludente de antijuridicidade 

-> Causa de isenção de pena 

-> Elemento caracterizador de ausência de justa causa 

 

- Encerrado o mandato o parlamentar não poderá ser 
responsabilizado pelo que fez durante sua vigência sob o manto da 
inviolabilidade. 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade material, real ou substantiva 

 

- Inviolabilidade absoluta da tribuna – responsabilidade apenas 
pelas regras regimentais da casa. 

 

- A imunidade material está relacionada ao exercício do mandato, 
ainda que fora do recinto, se o ato não tiver relação com o 
mandato o parlamentar é responsabilizável.(imunidade in officio e 
propter officium) 

 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade formal 

 

- Definição: 

 

“é o instituto que garante ao parlamentar a impossibilidade de ser ou 
permanecer preso ou, ainda, a possibilidade de sustação do 
andamento da ação penal por crimes praticados após a diplomação.” 
(Alexandre de Morais) 

 

 

 



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade formal relativa a impossibilidade de prisão 

- Previsão constitucional: 

 

“Art. 53.§ 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. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)” 
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Congresso Nacional 

 

Imunidade formal relativa a impossibilidade de prisão 

- Imunidade relativa a prisão se estende às prisões penais e 
processuais e inclusive a prisão civil. 

 

- Transitada em julgado a sentença condenatória o parlamentar 
poderá ser preso. Interpretação analógica do artigo 86 § 3º: 

“Art. 86. § 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas 
infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a 
prisão.” 

  



 
Congresso Nacional 

 

Imunidade formal relativa a sustação do processo 

 

“Art. 53. § 3º Recebida a denúncia contra o 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)” 
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