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Exma. Sra. Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.102.228/0001-04, representativa dos 

interesses dos magistrados brasileiros, com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre 

B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, Brasília-DF, CEP: 70712-903, por seus 

advogados, respeitosamente, à presença de V.Exa, propor a presente 

 

ação direta de inconstitucionalidade  

(CF, art. 102, I, a) 

com 

pedido de medida cautelar  

(Lei n. 9.868/99, art. 10) 

 
em face dos §§ 2º a 5º do art. 29 da Constituição do Estado do Mato Grosso (com a 

redação da EC n. 42/06), nos termos e pelos fundamentos a seguir deduzidos. 

 

I – A questão em debate: as imunidades formais dos 

deputados federais não podem ser estendidas aos 

deputados estaduais para violar o princípio da separação 

de poderes (intangibilidade das decisões judiciais) 

 

Impugna a presente ação direta de inconstitucionalidade as imunidades formais dadas 

pelos §§ 2º a 5º do art. 29 da Constituição do Estado de Mato Grosso, aos membros 

da Assembleia Legislativa do Estado, (a) seja no ponto em que estabelece vedação às 

ordens de prisão dos membros da Assembleia Legislativa (excetuado os casos de 

flagrante delito de crime inafiançável), com a necessidade de serem submetidas para 

a confirmação da Assembleia, (b) seja no ponto em que permite a Assembleia sustar 

o andamento de ação penal admitida pelo Poder Judiciário. 
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Para a AMB é evidente que, com relação aos representantes do povo das 

Assembleias Estaduais, tais dispositivos, que possuem o mesmo texto dos §§ 2º a 5º 

do art. 53 da CF, não poderiam ser reproduzidos na Constituição Estadual, porque 

para eles bastam as imunidades materiais contidas no caput do art. 53 da CF. 

 

É que não se pode cogitar de conferir aos membros das Assembleias Estaduais as 

mesmas imunidades formais que foram dadas pela CF aos Deputados Federais e 

Senadores da República  --   a despeito de o art. 27 da CF estabelecer que lhes serão 

aplicadas as regras da CF sobre imunidades  --   sob pena de coibir a atuação do 

Poder Judiciário e, assim, violar o princípio republicano e da separação de poderes 

(art. 1º e 2º), na medida em que reatará autorizado às Assembleias Legislativas 

suspender a eficácia de decisões judiciais e o trâmite de ações penais. 

 

Até porque, a intepretação dada por essa eg. Corte no julgamento da ADI n. 5526 ao 

art. 53 da CF, quanto aos Deputados Federais e Senadores da República, teve por 

pressuposto a preservação da representação popular por eles exercida, como regra 

de exceção, para manter íntegro o regime democrático da nação, considerada a 

República Federativa do Brasil (art. 1º) e não os Estados e Municípios. 

 

Logo, não há necessidade de estender as imunidades formais previstas nos §§ 2º a 5º 

do art. 53 da CF aos membros das Assembleias Estaduais  --   para preservar o 

regime democrático do país, que restará integro com as imunidades materiais e 

formais dadas aos Deputados Federais e Senadores da República  --  havendo, em 

verdade, necessidade de impedir a concessão dessas imunidades formais, para 

preservar os demais princípios fundantes do Estado Democrático de Direito, 

principalmente o da separação de poderes e da intangibilidade das decisões judiciais. 

 

II – A legitimidade ativa ad causam da AMB para defender a 

impossibilidade de Assembleias Legislativas imporem a 

suspensão de decisões judicias e de ações penais 

 

A legitimidade ativa ad causam da autora decorre do art. 103, IX, da Constituição 

Federal, e do art. 2º, IX, da Lei 9.868/99, que autorizam a propositura da ação direta 

de inconstitucionalidade por “entidade de classe de âmbito nacional”. 
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Nesse sentido, a autora representa, em âmbito nacional, a classe dos magistrados 

brasileiros, e apresenta, dentre os seus objetivos institucionais, tanto a defesa dos 

direitos da classe dos magistrados, como a defesa dos interesses difusos 

relacionados ao regular funcionamento do Poder Judiciário. 

 

Quanto a esse último, a possibilidade de poder ajuizar ação de controle concentrado 

de constitucionalidade contra lei ou ato normativo que alcança diretamente o Poder 

Judiciário, é antiga da jurisprudência desse eg. STF, como se observa do seguinte 

precedente: 

 

“EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO 

INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA: § 2º DO ART. 45: 

REDAÇÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 062/95-TRT/SC: PROMOÇÃO 

POR ANTIGÜIDADE: JUIZ MAIS ANTIGO; VOTO SECRETO. PRELIMINAR: ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB; LEGITIMIDADE ATIVA; PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 

DESPACHO CAUTELAR, PROFERIDO NO INÍCIO DAS FÉRIAS FORENSES, AD REFERENDUM 

DO PLENÁRIO (art. 21, IV e V do RISTF). 1. Preliminar: esta Corte já sedimentou, em sede de 

controle normativo abstrato, o entendimento da pertinência temática relativamente à 

legitimidade da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, admitindo que sua 

atividade associativa nacional busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o 

funcionamento do Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse corporativo 

ADI nº 1.127-8). (...).” (STF, Pleno, ADI 1303, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 01.09.00) 

 

Como adiantado na introdução, os dispositivos da Constituição Estadual impugnados 

estão limitando a atuação do Poder Judiciário, ao permitir que a Assembleia do Estado 

suspenda a eficácia de decisões jurisdicionais e igualmente suspenda processos em 

face de membros daquela casa legislativa. 

 

Então, eles afetam diretamente o exercício da jurisdição pelos membros da 

associação autora, ao subtrair dos mesmos, parcela do exercício dessa jurisdição, de 

sorte a prejudicar o regular funcionamento do Poder Judiciário. 

 

Em situação assemelhada, lembra a AMB antigo precedente dessa Corte, no qual, 

salvo melhor juízo, deu-se início à fixação da sua legitimação para a propositura de 

ação de controle concentrado de constitucionalidade em face de leis que afetavam o 

regular funcionamento do Poder Judiciário.  

 

Refere-se a AMB à MC na ADI 1127 assim ementada: 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Lei 8.906/94. Suspensão da eficácia de dispositivos 

que especifica. LIMINAR. AÇÃO DIRETA. Distribuição por prevenção de competência e 

ilegitimidade ativa da autora. QUESTÕES DE ORDEM. Rejeição. MEDIDA LIMINAR. 

Interpretação conforme e suspensão da eficácia até final decisão dos dispositivos impugnados, 

nos termos seguintes: Art. 1º, inciso I - postulações judiciais privativa de advogado perante os 

juizados especiais. Inaplicabilidade aos Juizados de Pequenas Causas, à Justiça do Trabalho e à 

Justiça de Paz. Art. 7º, §§ 2º e 3º - suspensão da eficácia da expressão "ou desacato" e 

interpretação de conformidade a não abranger a hipótese de crime de desacato à autoridade 

judiciária. Art. 7º, § 4º - salas especiais para advogados perante os órgãos judiciários, delegacias 

de polícia e presídios. Suspensão da expressão "controle" assegurado à OAB. Art. 7º, inciso II - 

inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado. Suspensão da expressão "e 

acompanhada de representante da OAB" no que diz respeito à busca e apreensão determinada 

por magistrado. Art. 7º, inciso IV - suspensão da expressão "ter a presença de representante da 

OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do 

auto respectivo, sob pena de nulidade". Art. 7º, inciso v - suspensão da expressão "assim 

reconhecida pela OAB", no que diz respeito às instalações e comodidades condignas da sala de 

Estado Maior, em que deve ser recolhido preso o advogado, antes de sentença transitada em 

julgado. Art. 20, inciso II - incompatibilidade da advocacia com membros de órgãos do Poder 

Judiciário. Interpretação de conformidade a afastar da sua abrangência os membros da Justiça 

Eleitoral e os juizes suplentes não remunerados. Art. 50 - requisição de cópias de peças e 

documentos pelo Presidente do Conselho da OAB e das Subseções. Suspensão da expressão 

"Tribunal, Magistrado, Cartório e". Art. 1º, § 2º - contratos constitutivos de pessoas jurídicas. 

Obrigatoriedade de serem visados por advogado. Falta de pertinência temática. Argüição, 

nessa parte, não conhecida. Art. 2º, § 3º - inviolabilidade do advogado por seus atos e 

manifestação, no exercício da profissão. Liminar indeferida. Art. 7º, inciso IX - sustentação oral, 

pelo advogado da parte, após o voto do relator. Pedido prejudicado tendo em vista a sua 

suspensão na ADIn 1.105. Razoabilidade na concessão da liminar. 

(ADI 1127 MC, Relator  Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno,  DJ 29-06-2001) 

Indexação: 

(...) 

Decisão: Resolvendo questão de ordem suscitada pelo Relator, o Tribunal reconheceu a 

prevenção da competência do Ministro Paulo Brossard, como Relator, vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que negava a existência dessa prevenção. Por maioria de votos, o Tribunal rejeitou a 

preliminar de ilegitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB (autora), 

e também a preliminar de falta de legitimidade ativa por impertinência objetiva, vencido o Ministro 

Marco Aurélio, suscitante. (...). Em seguida, foi o julgamento adiado em virtude do adiantado da 

hora. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. 

Aristides Junqueira Alvarenga. Plenário, 28.9.94.  

 

Como se pode ver do dispositivo contido na “decisão”, houve debate a respeito da 

preliminar de ilegitimidade ativada da AMB para questionar a constitucionalidade de 

normas contidas no Estatuto da Advocacia. E o debate havido entre os eminentes 

Ministros de então é esclarecedor sobre a matéria. 

 

Disse o Ministro Francisco Rezek que “não considero impertinente o gesto da 

Associação dos Magistrados Brasileiros quando vem discutir, ante a Suprema Corte, a 

constitucionalidade de norma que tem a ver com o ofício do magistrado e com o 

funcionamento do aparato judiciário”. 
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Já o Ministro Sepúlveda Pertence assentou a premissa de que “Salvo engano, uma as 

ações diretas de que conhecimentos, em sede de cautelar, relativas às medidas 

provisórias do início do Governo Collor, que impôs restrições à concessão de medidas 

liminares e cautelares, foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 

porque em jogo, em tese, a garantia da tutela jurisdicional” para concluir que “também 

aqui, no caso, em que me adiantar quanto ao mérito, o que se alega como 

fundamento da ação direta é que a norma impugnada reduz, dificulta cria obstáculo ao 

acesso do cidadão à jurisdição. Parece-me clara a pertinência temática com a 

Magistratura”. 

 

Também o Ministro Celso de Mello ao dizer que “tema em debate diz respeito a uma 

questão que é da atenção dos melhores estudiosos de Direito Constitucional 

Processual: a questão do acesso à Justiça. Diz respeito, por outro lado, ao 

funcionamento de órgão do Poder Judiciário. Essas questões interessam, 

sobremaneira, ao magistrado” 

 

No mesmo sentido o Ministro Néri da Silveira ao acentuar que “não há dúvida de que 

os juízes, enquanto presidem efetivamente à administração da Justiça no País, por 

intermédio de sua Associação, estão legitimados a discutir a abrangência de 

determinado preceito de lei ordinária que venha a afetar, mediata ou imediatamente, o 

princípio fundamental do acesso de todos à jurisdição”. 

 

Finalmente, o Ministro Moreira Alves ao afirmar que “sou rigoroso em matéria de 

pertinência, mas aqui o problema diz respeito ao exercício da jurisdição, estando, pois, 

intimamente ligado ao interesse da Magistratura, que é criticada por ser lenta, e este é 

um dos meios mais eficazes que há para a rápida administração da Justiça, e 

consequentemente, para o seu bom conceito. Assim, no caso, considero que há 

pertinência.” 

 

Como se pode ver, é antigo o entendimento desse eg. STF a respeito da possibilidade 

jurídica, vinculada à verificação da pertinência temática e da legitimação ativa da AMB, 

para a propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade de norma 

que não seja pertinente apenas o interesse corporativo da classe. 
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Como se não bastasse, mais recentemente, no julgamento da ADI n. 4.357, que 

impugnou a EC n. 62, surgiu o debate a respeito da legitimidade da AMB, Anamatra e 

Anamages, tendo essa Corte recusado a legitimação das duas últimas e assentado a 

da AMB exatamente porque ela estava sustentando a impossibilidade de o Poder 

Executivo alterar a forma de pagamento dos débitos dos entes públicos já definida em 

decisão judicial transitada em julgado, o que implicaria a ofensa ao princípio da 

separação de poderes, como se pode ver do voto do Min. Luiz Fux: 

 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Por exemplo, Senhor Presidente, alega-se que a decisão é 

proferida, a sentença prolatada, transita em julgado, gera um quantum debeatur, e, depois disso, 

o Executivo diz que a parte não tem o direito de receber aquilo que transitou em julgado, 

mas, sim, uma outra importância que vai ser aferida pelo Executivo. Então também há uma 

alegação de violação da cláusula pétrea da separação de Poderes, tem essa pertinência a 

que Vossa Excelência se referiu e que o Ministro Lewandowski, com apoio na legislação 

infraconstitucional, levou também a Ministra Cármen Lúcia a entender da legitimação da 

AMB. 

 

A situação objeto da presente ADI é por demais similar, porque assim nesse 

precedente, a emenda constitucional promovia a alteração de decisões judiciais 

transitadas em julgado, aqui a norma da Constituição Estadual está admitindo que o 

Poder Legislativo do Estado suspenda decisão judicial e impeça, ainda que 

temporariamente, o curso legal de ação penal. 

 

Então, está demonstrada não apenas a legitimidade da AMB, como também a 

pertinência temática, necessária ao conhecimento da ação. 

 

III – Não é possível que prisão ou ação penal de Deputados 

Estaduais afetem o Estado Democrático de Direito ou a 

Separação dos Poderes ou a República Federativa, até 

porque estão submetidos à competência dos TJ’s ou da 

Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal, cujas decisões são 

recorríveis aos TREs, TRFs, TSE, STJ e STF 

 

A Constituição do Estado do Mato Grosso reproduziu, nos §§ 2º a 5º do art. 29 as 

normas contidas no art. 53 da Constituição Federal. Senão vejamos: 

 

Constituição do Estado do Mato Grosso: 
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Art. 29 Os Deputados Estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos.9 (EC 42/06)  

§ 1º Os Deputados Estaduais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 

perante o Tribunal de Justiça. (EC 42/06)  

§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser presos, salvo em 

flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro 

horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 

prisão. (EC 42/06)  

§ 3º Recebida a denúncia contra o Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de 

Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, 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. (EC 42/06)  

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 

quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (EC 42/06)  

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. (EC 42/06) 

§ 6º Os Deputados Estaduais 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. (EC 42/06) § 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados, 

embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia 

Legislativa. (EC 42/06) § 8º As imunidades dos Deputados Estaduais subsistirão durante o estado 

de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia 

Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto do Parlamento Estadual, que sejam 

incompatíveis com a execução da medida. (EC 42/06) 

 

Constituição Federal: 

 

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 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.  

§ 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.  

§ 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. 

§ 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.  

§ 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.  
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Surge a questão se deveria, poderia ou estaria vedado ao legislador estadual conferir 

aos membros das Assembleias as mesmas imunidades formais que a CF conferiu aos 

deputados federais e senadores da república. 

 

Se se considerar norma de reprodução obrigatória, teria o legislador estadual 

observado corretamente o texto da Constituição Federal. 

 

Se se considerar como norma de reprodução facultativa, mas sem vedação, poderia o 

legislador estadual ter produzido o texto impugnado, como decorrência da sua 

competência legiferante ordinária. 

 

Finalmente, se se considerar norma de reprodução vedada, será necessária 

proclamar a nulidade por vício de inconstitucionalidade. 

 

Não desconhece a AMB que a CF de 1988, ao contrário das antecedentes, 

estabeleceu no § 1º do art. 27 da CF norma que determina a aplicação das regras da 

Constituição, inclusive sobre imunidades, aos Deputados Estaduais: 

 

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da 

representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será 

acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.  

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras 

desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda 

de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.  

 

A interpretação desse dispositivo levou essa Corte, no ano de 2006, a dizer que ele 

seria de aplicação compulsória aos Estados no seguinte precedente: 

 

EMENTA: Parlamentar distrital: imunidade formal: CF, art. 53, § 2º c/c os arts. 27, § 1º, e 32, § 

3º: incidência. Com o advento da Constituição de 1988 (art. 27, § 1º), que tornou aplicáveis, 

sem restrições, aos membros das Assembléias Legislativas dos Estados e do Distrito 

Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso 

Nacional, ficou superada a tese da Súmula 3/STF ("A imunidade concedida a Deputados 

Estaduais é restrita à Justiça do Estado"), que tem por suporte necessário que o reconhecimento 

aos deputados estaduais das imunidades dos congressistas não derivava necessariamente da 

Constituição Federal, mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local. 

(RE 456679, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 07-04-2006) 
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No voto que proferiu, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence se reportou ao voto que 

proferira no Inquérito n. 316, no ano de 1991, no qual deduziu amplo estudo sobre a 

questão, para concluir no sentido de que “com o advento da Constituição de 1988 (art. 

27, § 1º) que, ela própria, tornou aplicáveis, sem restrições aos da Assembléias 

Legislativas dos Estados, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes 

do Congresso Nacional” (§ 24 do voto). 

 

O caso objeto do Inquérito n. 316 não era de imunidade formal e sim de imunidade 

material, mas é certo que o voto tratou do tema da imunidade de forma ampla, sem 

distinguir as duas modalidades. Já no RE n. 456.679 esse STF tratou da imunidade 

formal, porém, sem examinar a questão que está sendo proposta na presente ação. 

 

Compreende a AMB que a melhor interpretação da norma contida no § 1º do art. 27, 

quanto à atribuição aos deputados estaduais das mesmas imunidades dos deputados 

federais não pode alcançar as imunidades formais, simplesmente porque o motivo de 

aplicação destas não se fazem presentes para os deputados estaduais. 

 

Com efeito, lembra Alexandre de Moraes (Tratado de Direito Constitucional, Ed. 

Saraiva, vol. 1, 2010, pgs. 897/898) que “na independência harmoniosa que rege o 

princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de 

vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no 

exercício de suas nobres funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes; 

constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, 

palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção 

contra prisões arbitrárias e processos temerários”. 

 

Foi com absoluta fidelidade à sua obra doutrinária que o eminente Ministro votou no 

julgamento da ADI n. 5526, para proclamar a imunidade formal dos parlamentares 

“federais”  --  sem tratar dos parlamentares estaduais  -  e invocando como 

fundamento para sua observância, a necessidade de assegurar o equilíbrio de um 

governo republicano e democrático, como se pode ver da ementa (divulgada no site 

do Tribunal antes da publicação do acórdão): 
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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, 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 procedente. 

 

A finalidade da imunidade formal prevista nos §§ 2º a 5º do art. 53 da CF, nos termos 

desse recentíssimo precedente desse eg. STF, é clara. Visa a assegurar o equilíbrio 

de um Governo Republicano e Democrático. 

 

Esse fundamento não se faz presente para os Deputados Estaduais, uma vez que os 

princípios republicano e democrático jamais serão afetados, diante da eventual ordem 

de prisão ou do recebimento de denúncia contra deputado estadual. 
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A referida imunidade formal se faz necessária para os Deputados Federais e 

Senadores da República  --  e somente para eles  --,  diante de eventual prisão 

arbitrária ou processo temerário, porque aí, seria prisão determinada por essa Corte e 

processo penal instaurado igualmente por essa Corte, em face dos quais somente 

restaria aos membros do Parlamento recorrer às suas casas legislativas para obter a 

proteção quanto ao exercício do mandato. 

 

O mesmo não ocorre com os Deputados Estaduais, d.v.. Como eles estão 

submetidos, por prerrogativa de foro, à competência originária dos Tribunais de 

Justiça, ou, eventualmente, à Justiça Eleitoral ou à Justiça Federal, havendo prisão 

arbitrária ou processo temerário, poderá e será, certamente, resolvida no âmbito do 

próprio Poder Judiciário, mediante recursos para os TREs, TRFs, STJ e STF. 

 

Não permanecerão submetidos, sem possibilidade de recurso, quer ao 1º grau da 

Justiça Eleitoral ou Justiça Federal, quer aos Tribunais de Justiça dos Estados. 

 

Aí está a distinção necessária da situação dos deputados estaduais, em face dos 

deputados federais e senadores da república, para justificar a impossibilidade da 

extensão das imunidades formais contidas nos §§ 2º a 5º do art. 53 da CF a eles. 

 

Por outro lado, se é certo que as imunidades formais foram atribuídas pela CF aos 

Deputados Federais e Senadores da República, visando a preservar a integridade do 

Parlamento e o princípio da Separação de Poderes, considerada a República 

Federativa, mais certo ainda é que, a extensão dessas imunidades aos deputados 

estaduais acarretará exatamente a violação desses princípios. 

 

É que, vindo as Assembleias dos Estados a exercer a competência para sustar ordens 

de prisão e suspender o trâmite de ações penais de deputados estaduais, estará 

havendo a subtração da competência do Poder Judiciário para exercer sua atividade 

precípua. 
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E aí, d.v., não apenas da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, e dos Tribunais de 

Justiça, uma vez que ordens de prisão que estejam sendo objeto de recurso perante 

os TREs, TRFs, TSE e STJ ou perante esse STF, ou decisões de admissibilidade de 

ação penal que estejam, igualmente, sendo objeto de recurso perante esses 

Tribunais, poderão ser suspensas pelas Assembleias Legislativas. 

 

Aliás, decisões desse jaez impedirão até mesmo que o Ministério Público recorra aos 

TREs, TRFs, STJ ou a esse eg. STF para obter a prestação jurisdicional devida. 

 

O que se pode depreender, portanto, é que as decisões das Assembleias Legislativas 

é que são capazes, d.v., de violar os princípios da República Federativa, da 

Separação dos Poderes e do Estado Democrático de Direito, ao impedir o exercício da 

jurisdição pelo Poder Judiciário. 

 

Se os Deputados Estaduais não estão na mesma situação dos Deputados Federais e 

Senadores da República, e se ordens de prisão podem ser cumpridas, ou processos 

criminais podem ser instaurados, com possibilidade de recurso aos Tribunais 

Nacionais, não se fazem presentes os requisitos para a atribuição das imunidades 

formais a eles. 

 

Sobressai, assim, a própria vedação da extensão dessas imunidades, para o fim de 

preservar o exercício da jurisdição penal pelo Poder Judiciário  --  que, ao contrário 

dos demais, possui caráter nacional e unitário  ---,  como decorrência lógica dos 

princípios da República Federativa, da Separação dos Poderes e do Estado 

Democrático de Direito. 

 

*    *    * 

 

Não desconhece a AMB, igualmente, outro precedente desse eg. STF que tratou da 

norma do § 1º do art. 27 da CF em face da hipótese de perda de mandato, 

oportunidade em que restou decidido pela aplicação compulsória aos Estados da 

Federação da norma do art. 55, II, e § 2º, tanto na parte que toca ao direito material 

(perda de mandado por quebra de decoro) como na parte que toca ao direito formal 

(votação aberta e não secreta). Refere-se a AMB à ADI n. 2461, julgada no não de 

2005 que restou assim ementada: 
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EMENTA: Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de parlamentar estadual mediante 

voto aberto. Inconstitucionalidade. Violação de limitação expressa ao poder constituinte 

decorrente dos Estados-membros (CF, art. 27, § 1o c/c art. 55, § 2o). Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente, por maioria. 

(ADI 2461, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2005, DJ 07-10-

2005 PP-00003 EMENT VOL-02208-01 PP-00135 RTJ VOL-00195-03 PP-00897)  

 

O entendimento nele contido não é, porém, contrário à tese sustentada na presente 

ADI, porque ali o STF decidiu pela aplicação da forma prevista na CF (escrutínio 

aberto) para os Senadores da República e Deputados Federais, recusando a forma 

prevista na Constituição Estadual para Deputados Estaduais (secreto) sem que 

houvesse qualquer debate a respeito da eventual inconstitucionalidade na adoção do 

parâmetro federal no Estado da Federação. 

 

Aqui, conforme já se demonstrou, a adoção do parâmetro federal permitirá que as 

Assembléias Legislativas suspendam decisões jurisdicionais e o tramite de ações 

penais, violando o princípio da separação dos poderes, sem que haja a justificativa  --  

existente no plano federal  --  da preservação do Estado Democrático de Direito. 

 

Não é só. Convém registar, ainda, o entendimento do Ministro Marco Aurélio Mello 

que, por fundamento diverso do sustentado na presente ação  --  ele invoca o princípio 

federativo para negar a imposição do modelo federal ao estadual  --,  tem afirmado ao 

longo do tempo a inaplicabilidade automática da norma do § 1º do art. 27 da CF aos 

Deputados Estaduais, como se pode ver do voto que proferiu no julgamento da ADI n. 

2.461, referido no julgamento da ADI n. 3200: 

 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.461/DF, relator Ministro Gilmar 

Mendes, acórdão publicado em 7 de outubro de 2005, afirmei a necessidade de interpretar os 

mencionados dispositivos de forma sistemática. A meu ver, o primeiro preceito restringe o alcance 

do segundo e mitiga intepretação abrangente, que acabaria por negar a autonomia do ente 

federativo e transportar para as assembleias legislativas estaduais, de maneira automática, todo o 

balizamento federal referente às duas Casas do Congresso Nacional. Fiz ver: 

 

Não podemos dissociar o § 1º do artigo 27 de princípio contido na primeira cláusula do 

artigo 25: Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições, sob pena de 

solaparmos o pacto federativo, e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição.  [...] 

Concebo a interpretação como um ato de vontade, presente a dogmática. Não é dado 

potencializar o ato de vontade, colocando em plano secundário o ordenamento jurídico. 

Mas é preciso emprestar a esse ordenamento jurídico, principalmente se constitucional, 

alcance que compatibilize valores, alcance que compatibilize a existência da União, de 

Estados e de Municípios.  
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Quando o § 1º do artigo 27 se refere à aplicação, aos deputados estaduais, das regras 

contidas na Lei Fundamental, e alude à perda de mandato, direciona ao direito substancial 

e não ao instrumental, que está circunscrito à economia interna do Estado, e diria, de 

forma específica, da Casa Legislativa. O artigo 27, § 1º, remete àquelas causas constantes 

dos artigos 54 e 55 da Constituição Federal, proibitivas em relação a deputados federais e 

senadores, gerando, também, proibições para os deputados estaduais. 

 

Na ocasião, estava em debate a validade de emenda constitucional do Estado do Rio de Janeiro, 

mediante a qual se estabeleceu escrutínio aberto para decidir-se sobre a perda de mandato de 

Deputado Estadual. Sob a minha óptica, a regra, porque de natureza processual e compatível com 

os princípios republicanos da publicidade e da exposição dos discursos e votos parlamentares à 

crítica e à opinião pública, era harmônica com a Carta da República, ainda que diversa do 

preceituado no § 2º do citado artigo 55. Fiquei vencido, pois a sempre ilustrada maioria concluiu 

aplicarem-se aos deputados estaduais todas as regras constitucionais pertinentes à perda de 

mandato, de cunho instrumental ou material. 

 

O eminente Ministro Marco Aurélio, ao tratar da questão da “perda de mandato” de 

parlamentar estadual, recusou a aplicação compulsória do sistema de voto aberto 

presente no Congresso Nacional em face da Assembléia Legislativa, sob o 

fundamento de que o auto-governo dos Estados (art. 25 da CF) permitiria dispor em 

sentido diverso, porque a adoção do escrutínio fechado não violaria princípio algum. 

 

E no mesmo sentido do Ministro Marco Aurélio votou o Ministro Celso de Mello: 

 

“Entendo, por isso mesmo, Senhora Presidente, na linha do doutro voto proferido pelo eminente 

Ministro Marco Aurélio, que, tratando-se de perda de mandado parlamentar, no âmbito estadual, a 

interpretação da norma inscrita no art. 27, § 1º, da Constituição Federal (que não pode 

desconhecer as exigências do postulado democrático e do princípio da federação) há de ser 

efetuado no sentido de reconhecer que essa regra somente vincula os Estados-membros no 

que se refere à definição material das causas autorizadoras de privação do mandato 

legislativo dos Deputados Estaduais; não se lhes aplicando, sob tal perspectiva, as normas 

de caráter meramente ritual, respeitada, contudo, a cláusula da ampla defesa – que traduz 

princípio geral em nosso sistema constitucional - , de tal modo que se permitirá, ao Estado-

membro, no exercício autônomo do seu poder de auto-organizaão e de auto-governo, 

dispor, com liberdade, sobre a modalidade abera de votação a ser proferida nos processos de 

cassação de mandato de que é titular o parlamentar estadual.” 

 

No caso sob exame, tanto o primeiro fundamento adotado pelos eminentes Ministros 

Marco Aurélio e Celso de Mello tem aplicação (impossibilidade de ser imposto nos 

Estados o “direito instrumental” com base no § 1º do art. 27), como o segundo 

fundamento, porém, a contrario senso (possibilidade de o Estado dispor sobre sua 

auto-organização, desde que atenda o postulado democrático), porque se naquele 

caso a forma de votar não violaria princípio constitucional algum, aqui, a adoção da 

imunidade formal aos Deputados Estaduais implicará, sim, a violação dos princípios 

constitucionais já referidos. 
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Por essa razão, inclusive, nem mesmo a corrente vencedora do acórdão proferido na 

ADI n. 2.461 se coloca em oposição à que é defendida pela AMB na presente ação, já 

que ali se decidiu pela observância integral da norma constitucional que trata da 

“perda de mandato”, tanto no aspecto material como formal, prevista no art. 55, § 2º, 

da CF, sem adentrar no debate da eventual violação de norma constitucional na 

adoção do parâmetro federal perante os Estados da Federação. 

 

É possível afirmar, assim, que não há precedente específico desse eg. STF que 

pudesse ser invocado, seja de forma contrária à pretensão aqui deduzida, seja de 

forma favorável. 

 

Há necessidade, portanto, de essa eg. Corte interpretar o § 1º do art. 27 da CF, como 

norma que atribui aos Deputados Estaduais apenas a imunidade material do caput do 

art. 53 da CF, razão pela qual, diante dos demais fundamentos da CF, haverá essa 

Corte de considerar vedada a extensão das imunidades formais previstas nos §§ 2º a 

5º do art. 53 da CF aos deputados estaduais. 

 

IV – Os fundamentos contidos nas ADIs da “virada” jurisprudencial 

sobre imunidades formais dos Governadores de Estado são 

aplicáveis ao caso 

 

Parece pertinente à AMB invocar, como fundamento supletivo desta ação, os que 

foram utilizados pela corrente vencedora da “virada jurisprudencial” a respeito das 

imunidades formais dos Governadores de Estado (ADI n. 5540). 

 

Certo. No caso dos Governadores não havia norma na Constituição Federal atribuindo 

a eles  --  como se dá com o art. 27 da CF aos Deputados Estaduais  --  a extensão 

das imunidades do Presidente da República. 

 

No entanto, a despeito da inexistência da norma, a jurisprudência desse eg. STF 

considerava tratar-se de uma norma de absorção obrigatória pelas Constituições 

Estaduais, por simetria, a que atribui a imunidade processual do Presidente da 

República. 
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Na “virada jurisprudencial” os votos prevalecentes assentaram que, não apenas não 

haveria norma da Constituição determinando a observância dos direitos e garantias do 

Presidente da República para os Governadores, como também seria vedada tal 

extensão.  

 

Na notícia divulgada sobre o julgamento da ADI 5540, constou uma síntese do voto do 

Ministro Edson Fachin, no qual estão indicados os fundamentos, dentre eles os da (a) 

ofensa ao princípio republicano (CF, art. 1º, “caput”); (b) à separação de poderes 

(CF, art. 2º, “caput”), e (c) à competência privativa da União para legislar sobre 

processo penal (CF, art. 22, I) (Informativo n. 863 do STF): 

 

Titulo: Procesamento de governador: autorização prévia da assembleia legislativa e 

suspensão de funções – 3 (...) 

“O relator afirmou a necessidade de superar os precedentes da Corte na dimensão de uma 

redenção republicana e cumprir a promessa do art. 1º, “caput”, da Constituição Federal (CF), 

diante dos reiterados e vergonhosos casos de negligência deliberada pelas assembleias 

legislativas estaduais, que têm sistematicamente se negado a deferir o processamento de 

governadores.  

Asseverou ser refutável a referida autorização prévia em razão de: a) ausência de previsão 

expressa e inexistência de simetria; b) ofensa ao princípio republicano (CF, art. 1º, “caput”); c) 

ofensa à separação de poderes (CF, art. 2º, “caput”) e à competência privativa da União (CF, art. 

22, I); e d) ofensa à igualdade (CF, art. 5º, “caput”).  

Esclareceu não haver na CF previsão expressa da exigência de autorização prévia de 

assembleia legislativa para o processamento e julgamento de governador por crimes 

comuns perante o STJ.  

Dessa forma, inexiste fundamento normativo-constitucional expresso que faculte aos Estados-

membros fazerem essa exigência em suas Constituições estaduais.  

Não há, também, simetria a ser observada pelos Estados-membros. No ponto, o relator 

considerou que, se o princípio democrático que constitui nossa República (CF, art. 1º, “caput”) se 

fundamenta e se concretiza no respeito ao voto popular e à eleição direta dos representantes do 

povo, qualquer previsão de afastamento do presidente da República é medida excepcional e, 

como tal, é sempre prevista de forma expressa e taxativa, sem exceções.  

O afastamento do presidente da República é medida excepcional, e, no caso de crime comum, 

seu processamento e julgamento devem ser precedidos de autorização da Câmara dos 

Deputados (CF, arts. 51, I; e 86, “caput” e § 1º, I). Essa exigência foi expressamente prevista 

apenas para presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado.  

Essa é uma decorrência das características e competências que moldam e constituem o cargo de 

presidente da República, mas que não se observam no cargo de governador.  

Diante disso, verifica-se a extensão indevida de uma previsão excepcional válida para o 

presidente da República, porém inexistente e inaplicável a governador. Sendo a exceção prevista 

de forma expressa, não pode ser transladada como se fosse regra ou como se estivesse 

cumprindo a suposta exigência de simetria para governador. As eventuais previsões em 

Constituições estaduais representam, a despeito de se fundamentarem em suposto respeito à 

Constituição Federal, ofensa e usurpação das regras constitucionais.  

Segundo o relator, afastado o argumento de suposta obediência à simetria, a consequência 

da exigência de autorização prévia de assembleia legislativa para processamento e julgamento de 

governador por crime comum perante o STJ é o congelamento de qualquer tentativa de apuração 

judicial das eventuais responsabilizações dos governadores por cometimento de crime comum.  
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Essa previsão afronta a responsividade exigida dos gestores públicos, o que viola o princípio 

republicano do Estado. A exigência viola, ainda, a separação de poderes, pois estabelece 

condição não prevista pela CF para o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário.  

Assim, o STJ fica impedido de exercer suas competências e funções até a autorização prévia do 

Poder Legislativo estadual.  Esse tipo de restrição é sempre excepcional e deve estar expresso 

na CF.  

Além disso, a previsão do estabelecimento de condição de procedibilidade para o exercício da 

jurisdição penal pelo STJ consiste em norma processual, matéria de competência privativa da 

União (CF, art. 22, I), portanto impossível de ser prevista pelas Constituições estaduais.  

O relator afirmou que estabelecer essa condição de procedibilidade equivale a alçar um sujeito à 

condição de desigual, supostamente superior por ocupar relevante cargo de representação.  

No entanto, tal posição deveria ser, antes de tudo, a de servidor público.  

A autorização prévia de assembleias estaduais para o processamento e julgamento de 

governador por crime comum perante o STJ é, portanto, afronta cristalina à cláusula geral de 

igualdade estabelecida na CF. (...) 

 

Esse entendimento restou claro, igualmente, na ementa da ADI n. 4764, que foi uma 

das inúmeras julgadas por essa Corte na “virada da jurisprudência”: 

 

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Governador de Estado. 

Normas da Constituição Estadual sobre Crimes de Responsabilidade. Licença Prévia da 

Assembleia Legislativa para Instauração de Processos por Crimes Comuns . 1. “A definição dos 

crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e 

julgamento são da competência legislativa privativa da União” (Súmula Vinculante 46, resultado da 

conversão da Súmula 722/STF). São, portanto, inválidas as normas de Constituição Estadual que 

atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em desacordo com 

a Lei nº 1.079/1950. Precedentes. 2. A Constituição Estadual não pode condicionar a instauração 

de processo judicial por crime comum contra Governador à licença prévia da Assembleia 

Legislativa. A república, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como 

um princípio constitucional sensível (CRFB/1988, art. 34, VII, a), e, portanto, de observância 

obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos Estados-membros a exceção prevista no 

art. 51, I, da Constituição da República. 3. Tendo em vista que as Constituições Estaduais não 

podem estabelecer a chamada “licença prévia”, também não podem elas autorizar o afastamento 

automático do Governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo 

Superior Tribunal de Justiça. É que, como não pode haver controle político prévio, não deve haver 

afastamento automático em razão de ato jurisdicional sem cunho decisório e do qual sequer se 

exige fundamentação (HC 101.971, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 21.06.2011, 

DJe 02.09.2011; HC 93.056 Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 16.12.2008, DJe 

14.05.2009; e RHC 118.379 (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 11.03.2014, DJe 

31.03.2014), sob pena de violação ao princípio democrático. 4. Também aos Governadores são 

aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal, entre elas “a suspensão do exercício de função pública”, e outras que se mostrarem 

necessárias e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento 

jurídico brasileiro aos juízes. 5. Pedido julgado integralmente procedente, com declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento da suspensão funcional automática do Governador do 

Estado pelo mero recebimento da denúncia ou queixa-crime. Afirmação da seguinte tese: “É 

vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal 

contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao 

Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas 

cautelares penais, inclusive afastamento do cargo". 

(ADI 4764, Relator: Min. Celso de Mello, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

julgado em 04/05/2017 Dje 15-08-2017) 

 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpfa@gpfa.adv.br 

18 

Não há como negar que a premissa básica dessa guinada na jurisprudência, a 

respeito da exigência de autorização das Assembléias Estaduais, para que os 

Governadores de Estado pudessem ser processados SEM autorização, decorreu do 

fato de que não havia na Constituição Federal nenhum dispositivo estendendo a 

garantia conferida ao Presidente da República (CF, arts. 51, I; e 86, “caput” e § 1º, I) 

aos Governadores de Estado. 

 

Ocorre que a jurisprudência pretérita  --  agora alterada  --  afirmava exatamente o 

contrário, ou seja, de que a norma pertinente à imunidade do Presidente da 

República, seria norma de observância compulsória pelos Estados, por simetria, da 

norma da Constituição Federal, como se pode ver do seguinte precedente: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 56, INC. XXI, E 93 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. INCOMPETÊNCIA DE ESTADO-MEMBRO PARA 

LEGISLAR SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE 

COMETIDOS POR GOVERNADOR. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CONTRA O GOVERNADOR POR 

PRÁTICA DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE. 1. Inconstitucionalidade formal decorrente da 

incompetência dos Estados-membros para legislar sobre processamento e julgamento de crimes 

de responsabilidade (art. 22, inc. I, da Constituição da República). 2. Constitucionalidade das 

normas estaduais que, por simetria, exigem a autorização prévia da assembleia legislativa 

como condição de procedibilidade para instauração de ação contra governador (art. 51, inc. I, da 

Constituição da República). 3. Ação julgada parcialmente procedente para declarar 

inconstitucional o inc. XXI do art. 56 (“processar e julgar o governador e o vice-governador do 

estado nos crimes de responsabilidade e os secretários de estado nos crimes da mesma natureza 

conexos com aqueles”); e da segunda parte do art. 93 da Constituição do Estado do Espírito 

Santo (“ou perante a assembleia legislativa, nos crimes de responsabilidade”). 

(ADI 4792, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 23-04-2015 PUBLIC 24-04-2015) 

 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 53, inciso IV, e art. 81, ambos da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Necessidade de prévia autorização da Assembleia 

Legislativa para o afastamento do governador e do vice-governador do País por qualquer tempo. 

Princípio da simetria. Princípio da separação dos Poderes. Confirmação da medida cautelar. 

Procedência. 1. A Carta da República, em seus arts. 49, inciso III, e 83, dispôs ser da 

competência do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se 

ausentarem do País quando a ausência for por período superior a quinze dias. 2. Afronta os 

princípios da separação dos Poderes e da simetria disposição da Constituição estadual que 

exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o governador e o vice-governador se 

ausentem do País por qualquer prazo. 3. Trata-se de mecanismo do sistema de freios e 

contrapesos, o qual somente se legitima nos termos já delineados pela própria Lei Maior, sendo 

vedado aos estados-membros criar novas ingerências de um Poder na órbita de outro que não 

derivem explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental. Precedentes. 4. 

Ação direta julgada procedente. 

(ADI 775, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014) 
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Então, uma norma da Constituição Federal que esse STF considerava de absorção 

compulsória pelas Constituições Estaduais, passou a ser considerada como norma de 

reprodução PROIBIDA, pois no julgamento dos precedentes da mudança 

jurisprudencial prevaleceu o voto do Ministro Roberto Barroso nesse sentido: 

 

“(...) A república, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como um 

princípio constitucional sensível (CRFB/1988, art. 34, VII, a), e, portanto, de observância 

obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos Estados-membros a exceção 

prevista no art. 51, I, da Constituição da República. (...)” 
 

Para justificar esse novo entendimento  --  de que seria norma de absorção vedada  --  

essa Corte concluiu que a extensão da imunidade conferida anteriormente 

configuraria hipótese de (a) ofensa ao princípio republicano (CF, art. 1º, caput), (b) à 

separação de poderes (CF, art. 2º, caput), (c) e à competência privativa da União para 

legislar sobre direito penal e processual penal (CF, art. 22, I). 

 

Esses fundamentos se mostram aplicáveis ao caso sob exame, conforme 

demonstrado no capítulo antecedente, dada a situação distinta dos Deputados 

Federais e Senadores da República em face dos Deputados Estaduais. 

 

V – Diante do princípio da eventualidade será necessário 

considerar que teria ocorrido a inconstitucionalização da 

atribuição de imunidade formal aos Deputados Estaduais 

 

Por mais que a AMB esteja convencida do acerto da tese de que a imunidade formal 

prevista nos § 2º a 5º do art. 53 teria de ser considerada, desde a promulgação da CF 

de 1988, como norma de reprodução vedada aos Deputados Estaduais, não pode 

desconsiderar a existência do precedente anteriormente referido (RE 456679, Relator: 

Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 07-04-2006), ainda que ele não tenha tratado 

especificamente da questão posta na presente ADI, quando a possibilidade de as 

Assembléias deliberaram pela suspensão de decisões judiciais e de suspensão de 

ações penais. 

 

Admitindo-se, portanto, apenas para argumentar, que essa Corte tivesse firmado um 

entendimento que alcançaria a situação posta na presente ADI, cumpre a AMB 

sustentar que teria ocorrido o chamado processo de inconstitucionalização. 
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E aí a jurisprudência dessa Corte é antiga quanto a possibilidade de proclamar a 

nulidade de norma que nasceu constitucional, mas tornou-se inconstitucional, em 

razão da alteração da realidade fática em face da qual a norma haveria de ser 

aplicada. 

 

Veja-se precedente do ano de 1998: 

 

EMENTA: Ministério Público: legitimação para promoção, no juízo cível, do ressarcimento do dano 

resultante de crime, pobre o titular do direito à reparação: C. Pr. Pen., art. 68, ainda constitucional 

(cf. RE 135328): processo de inconstitucionalização das leis. 1. A alternativa radical da 

jurisdição constitucional ortodoxa entre a constitucionalidade plena e a declaração de 

inconstitucionalidade ou revogação por inconstitucionalidade da lei com fulminante eficácia ex 

tunc faz abstração da evidência de que a implementação de uma nova ordem constitucional não é 

um fato instantâneo, mas um processo, no qual a possibilidade de realização da norma da 

Constituição - ainda quando teoricamente não se cuide de preceito de eficácia limitada - 

subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fáctica que a viabilizem. 2. No contexto 

da Constituição de 1988, a atribuição anteriormente dada ao Ministério Público pelo art. 68 C. Pr. 

Penal - constituindo modalidade de assistência judiciária - deve reputar-se transferida para a 

Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim, só se pode considerar existente, onde e quando 

organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134 da própria Constituição e da lei 

complementar por ela ordenada: até que - na União ou em cada Estado considerado -, se 

implemente essa condição de viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições, 

o art. 68 C. Pr. Pen. será considerado ainda vigente: é o caso do Estado de São Paulo, como 

decidiu o plenário no RE 135328. 

(RE 147776, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/05/1998, 

DJ 19-06-1998 PP-00009 EMENT VOL-01915-01 PP-00136) 

 

Mais recentemente foi aplicada em RE com Repercussão Geral: 

 

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da 

Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, 

da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário 

mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 

8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na 

ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: “considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve 

sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente 

miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto 

constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o 

Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. 

Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de 

inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo 

Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do 

critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a Lei permaneceu inalterada, 

elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de 

avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. 
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Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de 

outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 

10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que 

criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a 

municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações 

socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever 

anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a 

ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas 

(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos 

patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios 

assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do 

art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo 

único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será 

computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão 

dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um 

salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos 

portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da 

assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um 

salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, 

sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. 

(RE 580963, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14-11-2013) 

 

E aí, para justificar o processo de inconstitucionalização, pode a AMB se socorrer do 

voto proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, na já referida ADI n. 4764, na 

qual essa Corte promoveu a “virada jurisprudencial” a respeito da imunidade 

processual dos Governadores de Estado. Assinalou S.Exa, no voto que proferiu, 

aludindo ao fenômeno da “mutação constitucional”: 

 

38. É possível dizer-se, então, que a mutação constitucional consiste em uma alteração do 

significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo 

constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido qualquer 

modificação de seu texto. Este novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode 

decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura 

do que deve ser considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro 

democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, 

estando respaldada, portanto, pela soberania popular. 

 

39. A mutação constitucional se realiza por via da interpretação feita por órgãos estatais ou por 

meio dos costumes e práticas políticas socialmente aceitas. Como intuitivo, a mutação 

constitucional tem limites, e se ultrapassá-los estará violando o poder constituinte e, em última 

análise, a soberania popular. É certo que as normas constitucionais, como as normas jurídicas em 

geral, libertam-se da vontade subjetiva que as criou. Passam a ter, assim, uma existência objetiva, 

que permite sua comunicação com os novos tempos e as novas realidades. Mas esta capacidade 

de adaptação não pode desvirtuar o espírito da Constituição. Por assim ser, a mutação 

constitucional há de estancar diante de dois limites: a) as possibilidades semânticas do relato da 

norma, vale dizer, os sentidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou afetado; e b) a 

preservação dos princípios fundamentais que dão identidade àquela específica Constituição. Se o 

sentido novo que se quer dar não couber no texto, será necessária a convocação do poder 

constituinte reformador. E se não couber nos princípios fundamentais, será preciso tirar do estado 

de latência o poder constituinte originário. 
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40. A mutação constitucional por via interpretativa não se confunde com outras figuras, como a 

interpretação construtiva e a interpretação evolutiva11. Consiste ela na mudança de sentido da 

norma, em contraste com entendimento pré-existente. Como só existe norma interpretada, a 

mutação constitucional ocorrerá quando se estiver diante da alteração de uma interpretação 

previamente dada. No caso da interpretação judicial, haverá mutação constitucional quando, por 

exemplo, o Supremo Tribunal Federal vier a atribuir a determinada norma constitucional sentido 

diverso do que fixara anteriormente, seja pela mudança da realidade social ou por uma nova 

percepção do Direito. 

 

Ao final, apontou como razão adicional para justificar a mutação havida os princípios 

da separação de poderes e da competência legislativa da União: 

 

60. Ao instituir a exigência de licença prévia como condição de procedibilidade para a instauração 

de ação penal contra Governadores, a Constituição do Estado viola o princípio fundamental 

da separação de Poderes (CF, art. 2º) e a competência legislativa da União Federal. De fato, 

subordinar a atuação de juízes e tribunais a uma prévia manifestação de outro Poder, fora 

dos casos de previsão expressa na Constituição Federal, tolhe competência material típica 

do Poder Judiciário. Em segundo lugar, a exigência de prévia autorização legislativa constitui 

norma de natureza processual, sendo certo que somente a União detém competência para legislar 

sobre processo (CF, art. 22, I). 

 

A afirmação de que “subordinar a atuação de juízes e tribunais a uma prévia 

manifestação de outro Poder, fora dos casos de previsão expressa na Constituição 

Federal, tolhe competência material típica do Poder Judiciário” tem aplicação certa no 

caso sob exame, porque as normas impugnadas estão conferindo à Assembleia 

Estadual exatamente a possibilidade de tolher as competências do Poder Judiciário. 

 

Então, com base no princípio da eventualidade, pede licença a AMB para afirmar que 

teria ocorrido, pelo menos, o processo de mutação constitucional, de sorte a 

transformar uma norma de reprodução obrigatória ou facultativa nas Constituições 

Estaduais, em norma de reprodução proibida. 

 

VI – Impugnação das normas precedentes ao texto vigente 

ora impugnado 

 

Como se pode ver do texto da Constituição Estadual do MT, dispunha o art. 29, em 

seus §§ 1º a 3º na forma preconizada pelo art. 53 da Constituição Federal, em seu 

texto original, vale dizer, dispondo sobre a necessidade de a Assembleia Legislativa 

dar autorização para o início do processo criminal, assim como sobre a suspensão de 

prisão ocorrida em flagrante pertinente a crime inafiançável: 
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Art. 29 Os Deputados Estaduais são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser presos, salvo 

em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da 

Assembleia Legislativa. 

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a 

prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e 

quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto secreto da maioria de seus 

membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

 

Poder-se-ia considerar que esse texto teria sido revogado, por incompatibilidade, com 

o novo texto do art. 53 da CF. Para evitar o debate sobre a verificação da impugnação 

de toda a cadeia normativa, apresenta a AMB, desde logo, a impugnação também a 

esse texto, que veio a ser o primeiro na vigência da Constituição Federal de 1988. 

 

Todos os fundamentos desenvolvidos na presente ação para impugnar o texto 

vigente, se mostram pertinentes e válidos para impugnar esse texto, de sorte a não 

ocorrer a repristinação, conforme assentado na jurisprudência desse eg. STF: 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADI. EFEITO REPRISTINATÓRIO E IMPUGNAÇÃO DA CADEIA 

NORMATIVA POSTERIOR À CF/88. DESTINAÇÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE CUSTAS 

E EMOLUMENTOS A ENTES PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O 

efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade não revigora a vigência de normas 

pré-constitucionais, não havendo óbice ao conhecimento de ação direta que se limita a impugnar 

parte de cadeia normativa editada após a CF/88, conforme precedente firmado na ADI 3.660 (Rel. 

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/2008). 2. A Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade de normas que destinam receitas oriundas do 

recolhimento de custas ou emolumentos a pessoas de direito privado. Precedentes: ADI 2.892, 

Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 12/11/2004; ADI 1.145, Rel. Min. CARLOS 

VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002; ADI 2.211-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, 

Tribunal Pleno, DJ de 15/3/2002; ADI 2.040, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 

25/2/2000. 3. Ação direta julgada procedente. 

(ADI 3111, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017) 

 

Só não há necessidade de impugnar o texto que precede a própria CF de 1988. 

 

VII – Medida cautelar necessária, amparada em precedente que 

afastou a imunidade de Deputado Estadual 

 

A série de decisões proferidas por diversas Assembleias Legislativas, suspendendo 

decretos prisionais e processos penais em curso, de deputados estaduais, parece ter 

como fonte de origem a decisão desse STF proferida na ADI n. 5526. 
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Nada justificaria essa atitude das Assembleias, porque esse STF não inovou no 

julgamento da referida ADI, tendo mantido o seu entendimento sobre a matéria, 

quanto a Deputados Federais e Senadores da República. 

 

O movimento ocorrido sugere o risco de ocorrência do “efeito multiplicador” tão 

conhecido das Presidências dos Tribunais nacionais, no exercício da jurisdição da 

medida de contra-cautela de suspensão de liminar, de suspensão de segurança, ou 

de suspensão de tutela. 

 

No caso do Mato Grosso, por exemplo, logo após o julgamento da ADI 5526 a 

Assembleia deliberou sobre a “revogação da prisão preventiva e todas as medidas 

cautelares impostas ao Deputado Estadual Gilmar Donizete Fabris”, como se pode ver 

da Resolução n. 5.221/2007: 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.221, DE 2017. 

 

Autor: Mesa Diretora  

Dispõe sobre a revogação da prisão preventiva e todas as medidas cautelares impostas ao 

Deputado Estadual Gilmar Donizete Fabris.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 

26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o art. 171 do Regimento Interno, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica revogada a prisão preventiva e todas as medidas cautelares impostas ao Deputado 

Gilmar Donizete Fabris decretadas pela Petição nº 7261/STF, atualmente em tramitação no 

colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Processo nº 0052465-25.2017.4.01.0000.  

Parágrafo único A presente deliberação está consubstanciada nos arts. 27, § 1º, e 53, § 2º, 

ambos da Constituição Federal, e no art. 29, § 2º, da Constituição Estadual, em consonância 

com a conclusão do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5526.  

Art. 2º Atribui-se força executiva a esta Resolução, servindo como alvará de soltura ou 

qualquer outro instrumento que se fizer necessário para a liberação do Deputado Estadual.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação  

 

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 24 de outubro de 2017.  

Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente Dep. Guilherme Maluf – 1º Secretario Dep. 

Nininho – 2º Secretário 

 

A possibilidade de a Assembleia repetir esse ato em face dos demais Deputados 

Estaduais é manifesta, porque são inúmeros os que estão sendo investigados em 

decorrência do “mensalinho de Mato Grosso” objeto inclusive de Inquérito nesse STF 

em razão da presença de membros do Assembleia Legislativa, como da Câmara dos 

Deputados: 
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Valor Econômico 

25/08/2017 às 18h30 

Em delação, ex-governador do MT detalha pagamentos de 'mensalinho 

SÃO PAULO - Em seus termos de delação premiada, o ex-governador do Mato Grosso Silval 

Barbosa (PMDB), e o seu ex-chefe de gabinete, Sílvio César Corrêa Araújo, descrevem como se 

dava o acerto e o pagamento de um 'mensalinho' a políticos de R$ 50 mil por mês. 

"Foram rotineiramente realizados pagamentos de propinas, com o auxílio de seu chefe de 

gabinete, Sílvio César Araújo, a membros do Poder Legislativo no intuito de manter a 

governabilidade, ter as contas do governo aprovadas, ter os interesses do governo priorizados na 

Casa de Leis e não ter nenhum dos membros do alto escalão do governo do Mato Grosso 

investigado em Comissão Parlamentar de Inquérito", narra a delação de Silval Barbosa. 

Os delatores contaram que a partir de 2013, com o lançamento do programa "Mato Grosso 

Integrado" - conjunto de obras isoladas que totalizariam 2,5 mil km de asfalto, equivalente à 

distância de Cuiabá ao Rio de Janeiro – havia a previsão de investimentos de R$ 1,5 bilhão. 

As gravações mostram os seguintes políticos recebendo dinheiro em espécie: Ezequiel Angelo 

Fonseca, deputado federal; José Domingos Fraga Filho, deputado estadual; Hermínio 

Barreto, deputado estadual; Luiz Marinho de Souza Botelho, ex-deputado estadual; Airton 

Rondina Luiz, o "Airton Português", ex-deputado estadual; Emanuel Pinheiro, prefeito de 

Cuiabá; Luciane Borba Azoia Bezerra, prefeita de Juara (MT); Alexandre Luis César, procurador 

do Estado do Mato Grosso; Gilmar Donizete Fabris, deputado estadual; Carlos Antonio 

Azambuja, ex-deputado estadual; e José Joaquim de Souza Filho, o "Baiano Filho", deputado 

estadual.  

Os delatores também afirmam que o filho de Silval, Rodrigo Barbosa, e o irmão dele, Antonio da 

Cunha Barbosa Filho, trataram com um homem chamado Antonio Gois e que era representante 

do então deputado estadual Silvano Amaral, sobre pagamento de R$ 200 mil para que o à 

época parlamentar votasse favoravelmente na comissão para aprovar as contas do governador do 

Mato Grosso. 

O presidente da Comissão na época, deputado estadual Jeferson Wagner Ramos, recebeu R$ 

250 mil em propina, segundo os delatores. O contato com ele foi feito por Rodrigo Barbosa, com o 

auxílio do então deputado estadual Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior. 

O também deputado estadual Oscar Bezerra teria solicitado R$ 15 milhões para isentar Silval 

Barbosa de responsabilidade por eventuais irregularidades nas obras da Copa do Mundo de 2014. 

Bezerra integrava a CPI estadual da Copa do Mundo. 

Outro integrante dessa CPI, o deputado Jeferson Wagner Ramos, teria solicitado R$ 10 milhões 

também para isentar Silval de eventuais irregularidades nas obras da Copa. 

 

A situação é assemelhada, portanto, à do Estado de Rondônia, onde essa eg. Corte 

teve a oportunidade de recusar a imunidade do Deputado Estadual, sobre o 

fundamento de que não seria possível interpretar a norma constitucional em sua 

literalidade, nem como regra isolada do sistema constitucional: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL 

POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DE 

NÃO TER SIDO OBSERVADA A IMUNIDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 53 C/C 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMUNICAÇÃO 

DA PRISÃO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 53, § 2º, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A 

atração do caso ao Superior Tribunal de Justiça Tribunal é perfeitamente explicada e 
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adequadamente fundamentada pela autoridade coatora em razão da presença de um 

Desembargador e de um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado nos fatos investigados na 

ação penal, todos interligados entre si, subjetiva e objetivamente. Conexão entre os inquéritos que 

tramitaram perante o Superior Tribunal de Justiça, que exerce a vis atractiva. Não configuração de 

afronta ao princípio do juiz natural. Decisão em perfeita consonância com a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal Federal. Súmula 704. 2. Os elementos contidos nos autos impõem 

interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, 

como previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da República. Há de se buscar interpretação que 

conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma 

constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro de 

órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada 

do sistema constitucional. Os princípios determinam a interpretação e aplicação corretas da 

norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A Assembléia Legislativa do 

Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três estão 

indiciados em diversos inquéritos, afirma situação excepcional e, por isso, não se há de 

aplicar a regra constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República, de forma 

isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente. 3. Habeas 

corpus cuja ordem se denega. 

(HC 89417, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2006, DJ 15-12-

2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-00879) 

 

Considerou esse STF que o fato de a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

possuir 24 Deputados e 23 deles estarem sendo alvo de inquérito (mera investigação 

penal e não ação penal), configuraria situação excepcional a justificar a não aplicação 

da imunidade do art. 53, § 2º. 

 

Não havia, em tese, impedimento ou suspeição dos Deputados, mas esse STF extraiu 

do simples fato de haver mero inquérito contra eles a possibilidade de afastar a 

imunidade do Deputado Estadual que haveria de ser reclamada perante a Assembleia. 

 

O fundamento para tanto, a partir desse fato objetivo, foi o de que “não se há de 

aplicar a regra constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República, de forma 

isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente” porque “A 

norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do 

membro de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda 

como regra isolada do sistema constitucional” 

 

Aí está o fundamento relevante para que essa Corte possa deferir a medida cautelar, 

para suspender a imunidade formal dada aos Deputados Estaduais de Mato Grosso, 

pelos §§ 2º a 5º do art. 29 da Constituição daquele Estado. 
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O caso sob exame é típico de atuação dessa Corte em sede de medida cautelar, não 

se podendo cogitar sequer da aplicação do rito do art. 12 da Lei n. 9.869/98, porque 

tal rito não permitirá o exame da questão com a urgência exigível. 

 

É que os dispositivos impugnados já estão permitindo que a Assembleia Legislativa 

intervenha no regular funcionamento do Poder Judiciário, ao determinar a sustação da 

prisão do Deputado Estadual. 

 

Não se trata de um descumprimento qualquer de ordem judicial, praticado por uma 

das partes de um processo. Não. O caso é de descumprimento de ordem judicial por 

um dos Poderes instituídos, o Legislativo Estadual, em face do Poder Judiciário, com 

base em um argumento ou fundamento que não pode subsistir, d.v. 

 

Daí o presente pedido para que V.Exa. eminente Ministro relator, examine e defira o 

pedido de cautelar, para posterior referendo do Plenário, na forma prevista no art. 10 

da Lei n. 9.869/98, visando a suspensão da eficácia da §§ 2º a 5º do art. 29 da 

Constituição do Estado do Mato Grosso (com a redação da EC n. 42/06) e, por 

arrastamento, da Resolução n. 5221 de 2017 da Assembléia Legislativa daquele 

Estado, para o fim de restabelecer o princípio da separação dos poderes e a higidez 

dos processos criminais instaurados contra os Deputados Estaduais. 

 

VIII – Pedido final de procedência da ação 

 

Deferida a medida cautelar e ouvidos (a) a Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, (b) a Advocacia Geral da União e o (d) Procurador Geral da República, este 

último na qualidade de fiscal da lei, requer a AMB que esse eg. Supremo Tribunal 

Federal julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 2º 

a 5º do art. 29 da Constituição do Estado do Mato Grosso, com a redação da EC n. 

42/06 (e do que lhe precede após a CF de 1988) e, por arrastamento, da Resolução n. 

5221 de 2017 da Assembléia Legislativa daquele Estado (e outras que tiverem sido 

editadas), na forma demonstrada em cada qual dos capítulos dessa petição inicial, 

com efeito ex tunc.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 100,00. 
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       Brasília, 20 de novembro de 2017. 

 
 

 

     P.p.  
       Alberto Pavie Ribeiro 
         (OAB-DF, nº 7.077) 
 

 

 
 
     P.p. 
             Pedro Gordilho 
            (OAB-DF, n. 138) 
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