
11/10/2017 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.526 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

REQTE.(S) :PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
ADV.(A/S) :RICARDO MARTINS JÚNIOR 
REQTE.(S) :PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC 
ADV.(A/S) :ALESSANDRO MARTELLO PANNO 
REQTE.(S) :SOLIDARIEDADE 
ADV.(A/S) :TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA 
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

CONSTITUCIONAL E  PROCESSO  PENAL.  INAPLICABILIDADE 
DE PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ARTIGO 312 DO CPP AOS 
PARLAMENTARES  FEDERAIS  QUE,  DESDE  A  EXPEDIÇÃO  DO 
DIPLOMA,  SOMENTE  PODERÃO  SER  PRESOS  EM  FLAGRANTE 
DELITO  POR CRIME  INAFIANÇAVEL.  COMPETÊNCIA PLENA DO 
PODER  JUDICIÁRIO  PARA  IMPOSIÇÃO  DAS  MEDIDAS 
CAUTELARES  PREVISTAS  NO  ARTIGO  319  DO  CPP  AOS 
PARLAMENTARES,  TANTO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE  DELITO  POR CRIME  INAFIANÇÁVEL,  QUANTO  EM 
GRAVES E EXCEPCIONAIS CIRCUNSTANCIAS. INCIDÊNCIA DO §2º, 
DO  ARTIGO  53  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  SEMPRE  QUE  AS 
MEDIDAS  APLICADAS  IMPOSSIBILITEM,  DIRETA  OU 
INDIRETAMENTE, O PLENO E REGULAR EXERCÍCIO DO MANDATO 
PARLAMENTAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.             Na independência harmoniosa que rege o princípio da 
Separação  de  Poderes,  as  imunidades  do  Legislativo,  assim  como  as 
garantias do Executivo, Judiciário e do Ministério Público, são previsões 
protetivas  dos  Poderes  e  Instituições  de  Estado  contra  influências, 
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pressões,  coações  e  ingerências  internas  e  externas  e  devem  ser 
asseguradas  para  o  equilíbrio    de  um  Governo  Republicano  e 
Democrático. 

2.             Desde  a  Constituição  do  Império  até  a  presente 
Constituição de 5 de outubro de 1988, as imunidades não dizem respeito 
à figura do parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de 
preservar o Poder Legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte 
do  Executivo  ou  Judiciário,  consagrando-se  como  garantia  de  sua 
independência perante os outros poderes constitucionais e mantendo sua 
representação  popular.  Em  matéria  de  garantias  e  imunidades, 
necessidade de  interpretação separando o CONTINENTE (“Poderes de  
Estado”) e o CONTEÚDO (“eventuais membros que pratiquem ilícitos”), para 
fortalecimento das Instituições.

3.             A imunidade formal prevista constitucionalmente somente 
permite  a  prisão  de  parlamentares  em  flagrante  delito  por  crime 
inafiançável,  sendo,  portanto,  incabível  aos  congressistas,  desde  a 
expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão 
cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código 
de Processo Penal. 

4.             O Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos 
parlamentares,  por autoridade própria,  as medidas cautelares a que se 
refere o art.  319 do Código de Processo Penal,  seja em substituição de 
prisão  em  flagrante  delito  por  crime  inafiançável,  por  constituírem 
medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, 
em circunstancias de excepcional gravidade.

5.             Os  autos  da  prisão  em  flagrante  delito  por  crime 
inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que 
impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do 
mandato  parlamentar  e  de  suas  funções  legislativas,  serão  remetidos 
dentro de vinte e quatro horas a Casa respectiva, nos termos do §2º do 
artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto 
da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar.

6.             Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 
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procedente.
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