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Direito Constitucional
Seção V
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos.

TIPO DE IMUNIDADE

MATERIAL

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

Real
Imunidade
material

Substantiva
Freedom of speech
Civil
e

Inviolabilidade

Decorre

Penal

Por quaisquer

Opiniões

Prerrogativa

Palavras

Votos

Função parlamentar

Absoluta ou relativa?
Relativa. Exige conduta que tenha relação com exercício
do mandato parlamentar
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Prerrogativa de Foro
Momento

Órgão Julgador

Expedição do diploma

STF

§ 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.

TIPO DE IMUNIDADE

FORMAL

Imunidade processual
Imunidade
formal

Imunidade adjetiva
Freedom from arrest

§ 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.

Recebida a denúncia / Crime ocorrido após a diplomação
STF # Dará ciência à casa respectiva
Iniciativa
Partido político nela representado
Tipo de aprovação
M.A.
Sustação do processo
Até a decisão ﬁnal
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Imunidades

Art.29, VIII

( )

( )

( )

( )

x

Pres. da República

( )

Vereador

x

( )

Prefeito

( )

Governador

x

( )

Distritais

Deputados

Estaduais

( )

( )

x

( )

x
Senadores

( )

x

IF

x

IM

( )

Deputado Federal

x

( )

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

Pedido de sustação
Quem aprecia

Casa respectiva
Prazo

Improrrogável de 45 dias
Momento

Momento do seu recebimento pela mesa diretora
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§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

Sustação do processo
Consequência

Suspende a prescrição
Prazo

Enquanto durar o mandato

§ 6º 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.

Limitação ao Poder de Testemunhar

Não são obrigados,
mas também não estão impedidos.

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

Incorporação as Forças Armadas

Condição
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Prévia licença da casa respectiva.
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§ 8º As imunidades de Deputados ou 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 Nacional, que sejam incompatíveis com
a execução da medida.

Imunidade em período de Estado de Sítio
Tipo de aprovação

Subsiste
Suspensa

Mas poderão ser suspensas

Condição

Voto de 2/3 membros da casa respectiva

Considerações
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INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS
DOS PARLAMENTARES
As incompatibilidades e os impedimentos constituem vedações impostas aos congressistas.
Em outras palavras, dizem respeito às normas que impedem o congressista de exercer certas
ocupações ou de praticar certos atos cumulativamente com seu mandato. Elas poderão ser:

54, I, b

Diploma

54, II, b

Posse

Funcional

Negocial

Contratual

54, I, a
Diploma

Política

54, II, d

Posse

54, II, a

Posse

54, II, c

Posse

Proﬁssional
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Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I − desde a EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA:

a) FIRMAR ou MANTER CONTRATO com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;

Negocial

Observação: O Parlamentar poderá, entretanto, prestar serviço VOLUNTÁRIO às entidades
constantes da alínea a do inciso I do art. 54 da CF, o que pode ser uma forma de manter
atividades que lhe sejam convenientes, seja profissional, seja politicamente.

b) ACEITAR ou EXERCER CARGO, FUNÇÃO ou EMPREGO
REMUNERADO, inclusive os de que sejam demissíveis ad
nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

Funcional
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Observe atentamente quem são pessoas jurídicas de direito público interno bem como as
pessoas jurídicas de direito público externo.
II − DESDE A POSSE:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

Profissional

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no
inciso I, a;

Funcional

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a;

Profissional

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Política
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Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I − que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II − cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
VI − que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Perda do Mandato
Quem decide

CD ou SF
Tipo de aprovação

M.A.
Provocação

Respectiva mesa
ou

Partido político representado no CN

Assegurada

Ampla defesa
`

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados
ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de
partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
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III − que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias
da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV − que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V − quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

Perda do Mandato
Quem declara

Mesa da casa respectiva
Forma

Ofício

ou

Provocação

Legitimados

Qq de seus membros
Partido político representado no CN
Assegurada

Ampla defesa
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva,
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Perda de
mandato

Art. 55. Infringência incompatibilidade
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Cassação
de mandato

Extinção
de mandato

Art. 55 II – Quebra de decoro parlamentar
Art. 55 VI – Condenação criminal trans. julgado
Art. 55 III – Ausência na legislatura 1/3 sessões
Art. 55 VI – Perda direitos políticos
Art. 55 V – Decretação pela Justiça Eleitoral

www.acasadoconcurseiro.com.br

Direito Constitucional – Dos Deputados e dos Senadores (Art.053 a 056) – Prof. André Vieira

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno,
o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de
vantagens indevidas.

Fato / Caracterização
Quebra de decoro parlamentar: A
B

Casos deﬁnidos no RI
Abuso de prerrogativas

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do
mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que
tratam os §§ 2º e 3º.

Renúncia / Implicação
Não impedirá o prosseguimento do processo

1. CASSAÇÃO: Mediante processo próprio, nas hipóteses dos art. 55, I, II e VI, por voto secreto
da maioria absoluta;
2. EXTINÇÃO: Decurso da legislatura, morte, renúncia, desinteresse (ausência), perda ou
suspensão dos direitos políticos.

Competências para decidir sobre a perda do mandato
Autoridade

Perda do mandato

Comum

Deputado Federal

CD

STF

Senadores

SF

STF
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O art. 56, I se mostra uma exceção ao princípio da incompatibilidade.
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I − investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática
temporária;

Cuidado

Prefeitura de Capital

Secretário
de Estado

Ministro
de Estado

CMDC
Território

Governador
de Território

Secretário
de DF

Secretário
de Território

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do
mandato.
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II − licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por
sessão legislativa.

Licenciado
Por motivo de doença

Assunto particular

Bolso

Bolso

Remunerado

Sem remuneração

Prazo

Prazo

Indeterminado

Máximo 120 dias por SL

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

Convocação
Suplente no caso de vaga

Deverá ocorrer de forma imediata
Decorrência de encargo indicado no inciso I

Idem
Licença inferior a 120 dias

Não há necessidade de convocação
Licença superior a 120 dias

Deverá ocorrer de forma imediata
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§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem
mais de quinze meses para o término do mandato.

Suplente
Não havendo suplente e sendo o
prazo para o ﬁm do mandato
menor de 15 meses.

Não havendo suplente e sendo o
prazo para o ﬁm do mandato
maior de 15 meses.

Vaga aberta

Necessidade
de eleição

Considerações
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