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Direito Constitucional 
Exame OAB

Poder Legislativo
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Funções do Poder Legislativo

ØPoder político: é uno e indivisível;
ØTitularidade: o povo, que o exerce por meio de seus
representantes ou, diretamente, nos termos da Constituição;
ØSoberania popular: estado democrático de direito.

Funções do Poder Legislativo

üFunções típicas: função de legislar: consiste na tarefa de elaborar as
leis, atos normativos. Função de fiscalizar: controle externo dos
Poderes estatais + investigação fato determinado pelas (CPIs).

üFunções atípicas: função executiva: realização de concurso
público; licitação. Função de julgamento: Senado processa e julga o
Presidente nos crimes de responsabilidade.
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Comissões Parlamentares de Inquérito
Art. 58, § 3º, CRFB/88  

(...)

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos 

nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 

mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração 
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 

caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Comissões Parlamentares de Inquérito

ØControle político-administrativo: atribuição de realizar a
investigação parlamentar, produzindo o inquérito legislativo;

ØSistema de freios e contrapesos: controle do Poder Legislativo
sobre os demais Poderes; (fiscalização pelo poder legislativo)
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Comissões 
Parlamentares 
de Inquérito

ØCPI não julga, não acusa e não promove
responsabilidade de ninguém;
ØSua função é meramente investigatória; suas
conclusões, quando for o caso, serão
encaminhadas ao MP para que, esse promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Comissões Parlamentares de Inquérito

Criação de 
CPI´S

Requisitos

Requerimento de um 
terço dos membros da 

Casa Legislativa
1

Indicação de fato 
determinado a ser 

investigado
2

Fixação de prazo certo 
para os trabalhos da CPI

3
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ØÉ inconstitucional que se estabeleça o requerimento de criação de CPI à
deliberação pelo Plenário. O requerimento por 1/3 dos membros da Casa
Legislativa é suficiente para a instauração de CPI.
ØÉ válida norma do Regimento Interno da Casa Legislativa que estabeleça
um número máximo de CPI’s que poderão funcionar ao mesmo tempo.
ØNão se admite a criação de CPI’s para investigações genéricas: ato
deverá delimitar precisamente os fatos que serão objeto da investigação.

ØCPI pode investigar mais de um fato: desde que todos os fatos
investigados sejam determinados. (criação das comissões com objeto
específico não impede a apuração de fatos conexos ao principal)
Ø CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos referentes
aos demais: (pacto federativo). Ex: CPI federal não pode investigar
questões relacionadas à gestão dos E, DF e M.
Ø Conceito de “prazo certo”: não impede prorrogações sucessivas dentro
da legislatura. (o final da legislatura sempre representará um termo final para as CPI’s).
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É possível CPI´s em âmbito Estadual e Municipal?

São aplicáveis a criação de CPI’s em outros âmbitos: A possibilidade de
previsão da CPI na Constituição Estadual é em razão até da autonomia e do
poder de auto-organização dos estados (art. 18) - Princípio da simetria.

CPI’s têm competência...

ØConvocar particulares e autoridades públicas para depor;
ØRealização de perícias e exames necessários à dilação probatória; (podem
requerer diligências, exames grafotécnicos, análises contábeis, auditorias, coleta
de provas, acareações e auditorias).

ØDeterminar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do
investigado;
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ØRegra geral: convocar qualquer pessoa para depor - particulares,
servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à
Presidência da República, etc, na qualidade de testemunhas ou indiciados,
desde que a oitiva seja necessária à investigação;

ØTestemunhas: são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a
requisição de força policial para condução coercitiva;
ØInvestigado: não cabe condução coercitiva do investigado (Princípio da
não-autoincriminação);

Convocação de particulares e autoridades...

ØDepoentes (testemunhas e indiciados): devem ter seus direitos
constitucionais respeitados -direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF); direito
ao sigilo profissional; direito de assistência por advogado; indenização por
danos morais e à imagem etc.

Ø Não se assegura ao depoente o direito ao contraditório: a CPI têm
caráter meramente inquisitório, ou seja, de reunião de provas para futura
acusação a cargo do Ministério Público.

Convocação de particulares e autoridades...
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ØExceção: membros do Poder Judiciário: não estão obrigados a se
apresentar perante CPI para prestar depoimento sobre sua função
jurisdicional; (violação do princípio da separação de poderes)

Convocação de particulares e autoridades...

ØNão estão abrangidas por cláusula de reserva de jurisdição: agora isso
não coloca as informações em domínio público – depositária de segredo;
ØCPI pode determinar a “quebra do sigilo telefônico”: consiste em ter
acesso aos registros telefônicos. Interceptação não pode.
Ø CPI’s estaduais: também podem determinar a quebra do sigilo bancário.

Quebra dos sigilos bancário, fiscal e
telefônico do investigado...
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ØDecretar prisões, exceto em flagrante delito;
ØDeterminar a aplicação de medidas cautelares;
ØProibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados;
ØDeterminar a anulação de atos do Poder Executivo;

CPI’s não têm competência...

ØDeterminar a quebra do sigilo judicial;
ØDeterminar a interceptação telefônica; 
ØDeterminar a busca e apreensão domiciliar de documentos;
ØApreciar atos de natureza jurisdicional. 

CPI’s não têm competência...
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Atribuições da Câmara, 
Senado e Congresso Nacional

ØArt. 48, CRFB/88 (rol exemplificativo): as atribuições que dependem de
sanção do Presidente da República. (depende de lei sentido formal);

ØArt. 49, CRFB/88 (Competência exclusiva): são reguladas por meio de
decreto legislativo - dispensada a sanção presidencial.

Atribuição do Congresso Nacional
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Art. 48, CRFB/88 

Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 

todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

(...)
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;

VIII - concessão de anistia;

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 
públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela 

Emenda  nº 32, de 2001)

Atribuição do Congresso Nacional

Art. 49, CRFB/88 

(...) É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 

ao patrimônio nacional;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o 
estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

Atribuição do Congresso Nacional

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm
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Art. 49, CRFB/88 

(...) É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 

governo;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

Atribuição do Congresso Nacional

ØCompetências exclusivas: embora o artigo tenha trazido a
expressão privativas;
ØIndelegáveis: e exercidas sem qualquer interferência ou
participação indireta. Independem de sanção do PR;
ØEditadas mediante Resolução (atos normativos primários,
independem de sanção do PR)

Atribuições da Câmara dos Deputados
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Art. 51. CRFB/88
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado;
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando 

não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa;

Atribuições da Câmara dos Deputados

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
III - elaborar seu regimento interno;

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços (mediante resolução), e a iniciativa de lei para fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias; (sem resolução)

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, 
VII

Atribuições da Câmara dos Deputados
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ØCompetências exclusivas: embora o artigo tenha trazido a
expressão privativas;
ØIndelegáveis: e exercidas sem qualquer interferência ou
participação indireta. Independem de sanção do PR;
ØEditadas mediante Resolução (atos normativos primários,
independem de sanção do PR)

Atribuições da Câmara dos Deputados

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e 

os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos 
crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-

Geral da União nos crimes de responsabilidade; 

(...)

Atribuições do Senado Federal
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VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de 
crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas 

pelo Poder Público federal;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 

serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

Atribuições do Senado Federal

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará 
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 

condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, 

para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis

Atribuições do Senado Federal
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Imunidades Parlamentares

ØGarantias funcionais que visam permitir o exercício do mandato
com independência e livres de abusos;
ØPrerrogativas de ordem pública, irrenunciáveis;
ØNão se estendem aos suplentes. Decorre do efetivo exercício da
função parlamentar; não são prerrogativas da pessoa. (são objetivas
e não subjetivas).

Imunidades Parlamentares
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ØGarantir aos parlamentares a liberdade de opinião, palavras e
votos.

”(...)são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos”. (art. 53, CRFB/88)

Imunidade Material (substancial ou de conteúdo)

ØRequisito: deve existir uma relação entre a conduta praticada e o
exercício do mandato; uma conexão entre a manifestação oral do
parlamentar e o exercício da função.

ØEficácia temporal permanente: persiste mesmo após o término do
mandato.

Imunidade Material (substancial ou de conteúdo)
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Manifestação 
parlamentar

Dentro do 
Congresso?

Presunção absoluta

Ex: depoimento 
prestado em CPI

Fora do 
Congresso?

Precisa do vínculo com 
a atividade de 

representação política

Imunidade Material (substancial ou de conteúdo)

“a cláusula de inviolabilidade constitucional, que 
impede a responsabilização penal e/ou civil do 

membro do Congresso Nacional, por suas palavras, 
opiniões e votos, também abrange, sob seu manto 
protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão, 
para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos 
ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e 

as declarações feitas aos meios de comunicação 
social, eis que tais manifestações – desde que 

vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-
se como natural projeção do exercício das atividades 
parlamentares”. (Inq 2.332-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 10-2-2011)

Imunidade Material



19/02/2018

19

ØPrerrogativas de ordem processual ou de rito;

a) Impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso; e
b) Possibilidade de sustação do andamento da ação penal.

Imunidade Formal

Art. 53, § 2º, CRFB/88 
(...)

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.

Impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso...
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ØA vedação somente abrange as prisões cautelares (flagrante,
temporária e preventiva). O parlamentar pode ser preso em virtude
de sentença judicial transitada em julgado.

Impossibilidade de ser preso ou de
permanecer preso...

ØOferecimento da denúncia ou queixa-crime contra o parlamentar:
o STF poderá recebê-la, independentemente de prévia licença da
Casa a que ele pertence. (EC nº 35/2001);

ØCrime cometido após a diplomação do parlamentar: o STF dará
ciência à Casa respectiva para que ela se manifeste;

Possibilidade de sustação do andamento da
ação penal...
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ØPossibilidade de sustação do andamento da ação penal: pedido
feito por partido político com representação na Casa Legislativa;
(pedido pode ser feito a qualquer tempo até a decisão final do STF)

ØVotação: sustação irá ocorrer pelo voto da maioria de seus
membros (maioria absoluta). Há suspensão da prescrição.

Possibilidade de sustação do andamento da
ação penal...

ØA imunidade formal é limitada no tempo,
protegendo o parlamentar após a
diplomação e enquanto durar o mandato.
ØJá a imunidade material protege o
parlamentar mesmo depois do mandato.

Imunidade Formal



19/02/2018

22

IM
U

N
ID

A
D

E 
FO

R
M

A
L 

D
O

S
 

P
A

R
LA

M
EN

TA
R

ES
RELATIVA À 

PRISÃO

DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA

EXCEÇÃO; FLAGRANTE POR CRIME 
INAFIANÇÁVEL

RELATIVA AO 
PROCESSO

APENAS PARA CRIMES COMETIDOS APÓS 
A DIPLOMAÇÃO

O PROCESSO PODERÁ SER SUSTADO A 
PEDIDO DE PARTIDO COM 

REPRESENTAÇÃO NA CASA LEGISLATIVA

A CASA LEGISLATIVA TERÁ 45 DIAS, 
IMPRORROGÁVEIS, DO RECEBIMENTO DO 

PEDIDO PELA MESA DIRETORA, PARA 
VOTAR

DECISÃO: VOTO DA MAIORIA OSTENSIVO 
E NOMINAL

Art. 53, § 1º, CRFB/88 (...)
Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão 

submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (inclusive 
em relação aos crimes praticados antes da diplomação)

üAbrange apenas as infrações penais comuns. (Está fora o crime de responsabilidade);
üNas ações civis, não farão jus a foro por prerrogativa de função (Justiça Comum)

üQuando o mandato se encerra, o processo é enviado à Justiça comum, não cabendo
mais falar-se em foro por prerrogativa de função.

Prerrogativa de Foro
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“Não viola as garantias do juiz 
natural, da ampla defesa e do devido 

processo legal a atração por 
continência ou conexão do processo 
do corréu ao foro por prerrogativa de 

função de um dos denunciados.”

Súmula 704 do STF:

ØSe o réu é parlamentar e detentor de foro
especial por prerrogativa de função, poderemos
ter atração para o STF da competência para
julgar cidadãos comuns que praticaram crimes
conexos com os do parlamentar. (Ação Penal nº 470 (o
conhecido caso do “Mensalão”)

Súmula 704 do STF:
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Imunidades dos Deputados Estaduais,
Deputados Distritais e Vereadores

Deputados 
Estaduais/Distritais

• gozam de imunidade material e 
formal; 

• Serão aplicadas as regras 
previstas sobre sistema 
eleitoral, inviolabilidade, 
imunidades...(art. 27, § 1º, da 
CRFB/88).

Vereadores
• não têm imunidade formal 

(processual);
• Apenas imunidade material. 

Serão invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato apenas 
na circunscrição do Município.

Questões
Exame de 
Ordem/OAB
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(FGV / DPE-RJ – 2014) O Senado Federal instaurou uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito), procedimento jurídico-constitucional revestido de
autonomia e dotado de finalidade própria, para apurar fato certo e determinado.
No curso dos trabalhos, diante da necessidade da diligência, a Comissão realizou
quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como interceptação telefônica de um dos
investigados. Sobre as medidas adotadas, é correto afirmar que:

a) a CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, razão pela
qual não ocorreu qualquer vício, desde que tenha havido a devida fundamentação
para cada ato e que as diligências tenham sido imprescindíveis à elucidação dos
fatos.
b) a CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades administrativas e
legislativas, razão pela qual não ocorreu qualquer vício, desde que tenha havido a
devida fundamentação para cada ato e que as diligências tenham sido
imprescindíveis à elucidação dos fatos.

c) apesar de a CPI ter poderes de realizar investigação, houve vício porque a
quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como a interceptação telefônica deveriam
ter sido precedidas de autorização judicial, observados os requisitos legais.
d) apesar de a CPI ter poderes próprios de autoridades judiciais, podendo inclusive
realizar quebra de sigilo fiscal e bancário, houve vício porque a interceptação
telefônica necessariamente deve ser precedida de decisão judicial, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.
e) apesar de a CPI ter poderes próprios de autoridades judiciais, houve vício
porque a quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como a interceptação telefônica,
necessariamente devem ser precedidas de decisão judicial, observados os
requisitos legais, de natureza cautelar.
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Régua de 
Correção

Letra A: errada. A CPI não tem poder para determinar a
interceptação telefônica. Portanto, houve vício nos procedimentos
por ela realizados.
Letra B: errada. A CPI tem poderes de investigação próprios de
autoridade judicial. De qualquer forma, não pode a CPI determinar
a interceptação telefônica.
Letra C: errada. A CPI poderá, por ato próprio, determinar a quebra
de sigilo fiscal e sigilo bancário. Não há necessidade de prévia
autorização judicial. Quanto à interceptação telefônica, a CPI não
tem poder para determiná-la.
Letra D: correta. A quebra de sigilo fiscal e bancário pode ser
determinada pela CPI. No entanto, a CPI não poderá determinar a
interceptação telefônica.
Letra E: errada. Não há necessidade de prévia autorização judicial
para que a CPI determine a quebra de sigilo fiscal e bancário. É
possível por ato próprio. Destaque-se, ainda, que a CPI não pode
determinar a interceptação telefônica.

(FGV / INEA – 2013) O Deputado Fábio, após várias articulações políticas,
consegue reunir as assinaturas necessárias para a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito que vem a ser presidida pelo seu
colega de mandato, Virgílio. Após a instalação, os membros da referida
comissão convocaram o cidadão Antero para prestar informações de
interesse das investigações que estão sendo efetuadas.
Após ser regularmente intimado, Antero realiza consulta jurídica
aventando a possibilidade de não comparecer à Comissão, tendo em
vista que as perguntas formuladas poderiam gerar processos judiciais
em seu prejuízo. Observados tais lineamentos, assinale a afirmativa
correta.
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a) Qualquer pessoa pode escusar-se a comparecer às Comissões
Parlamentares de Inquérito.
b) Os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são de natureza
jurisdicional.
c) Os depoimentos prestados nas Comissões Parlamentares de inquérito
são a elas circunscritos.
d) O dever de comparecer perante Comissão Parlamentar de Inquérito
surge naturalmente do seu poder investigativo.
e) O direito ao silêncio do depoente não se aplica perante uma Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Régua de 
Correção

Letra A: errada. A CPI tem poder para convocar qualquer
pessoa para depor na qualidade de testemunhas ou
indiciados, desde que a oitiva seja necessária à investigação.
As testemunhas, uma vez convocadas por CPI, são obrigadas a
comparecer, sendo cabível, inclusive, a requisição de força
policial para promover-lhes a condução coercitiva. Em respeito
ao princípio da não-autoincriminação, não cabe condução
coercitiva do investigado.
Letra B: errada. Não se pode dizer que as CPI`s tenham poder
jurisdicional, afinal elas não julgam. As CPI`s têm poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais.
Letra C: errada. Os depoimentos prestados nas CPI`s não são a
elas circunscritos, pois são de conhecimento público.
Letra D: correta. De fato, o dever de comparecer perante CPI
surge do seu poder investigativo.
Letra E: errada. O direito ao silêncio também se aplica perante
a uma CPI, em respeito ao princípio da não-autoincriminação.
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(FGV / IX Exame de Ordem Unificado – 2012) O Congresso Nacional
aprova tratados internacionais por meio de:
a) Decreto.
b) Resolução.
c) Decreto-Lei.
d) Decreto Legislativo.

Régua de 
Correção

É competência do Congresso Nacional resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art.
49, I, CF/88). Essa competência é exercida por meio
de decreto legislativo.
O gabarito é a letra D.
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(FGV/Senado Federal – 2012) O Poder Legislativo, além de sua função
precípua, que é a elaboração de normas, possui outras, de igual relevância.
Entre essas funções ou atribuições, é correto afirmar ser da competência do
Senado:

a) Autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República.
b) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo
e interno da União.
c) Autorizar o Presidente da República a se ausentar do País, quando essa
ausência exceder quinze dias.
d) Fixar os subsídios do Presidente da República e do Vice- Presidente da
República.
e) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar, ou dos limites da delegação.

Régua de 
Correção

A letra A está incorreta. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado (art. 51, I, CF).

A letra B está correta. Compete privativamente ao Senado Federal
dispor sobre limites globais e condições para as operações de
crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público federal (art. 52, VII, CF).

A letra C está incorreta. Trata-se de competência exclusiva do
Congresso Nacional (art. 49, III, CF).

A letra D está incorreta. Trata-se de competência exclusiva do
Congresso Nacional (art. 49, VIII, CF).

A letra E está incorreta. Trata-se de competência exclusiva do
Congresso Nacional (art. 49, V, CF).
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(FGV / XIX Exame de Ordem – 2016) Após ampla investigação, os
órgãos competentes concluíram que o deputado federal X praticara
um crime de homicídio, figurando como vítima o também
deputado federal Y, seu desafeto político. Esse fato, ocorrido
dentro das dependências da respectiva Casa Legislativa, despertou
intenso debate a respeito de qual seria o órgão competente para
julgá-lo.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que X deve
ser julgado

a) pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para processar e
julgar os Deputados Federais em qualquer infração penal comum.
b) pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar qualquer pessoa
pela prática de crime doloso contra a vida.
c) pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e
julgar os Deputados Federais no caso de crime doloso contra a vida.
d) pela Câmara dos Deputados, órgão competente para julgar os
Deputados Federais por crimes de responsabilidade, considerados como
tais aqueles que tenham relação com o exercício do mandato.
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Régua de 
Correção

Letra A: correta. Os Deputados e Senadores, desde a
diplomação, serão processados e julgados pelo STF (art.
53, § 1º, CF/88).
Letra B: errada. A competência do tribunal do júri para
julgar os crimes dolosos contra a vida não é absoluta. Isso
porque não alcança os detentores de foro especial por
prerrogativa de função previsto na Constituição Federal.
Letra C: errada. É o STF que tem competência para
processar e julgar os congressistas (Deputados e
Senadores).
Letra D: errada. O entendimento dominante é o de que
não há que se falar em crimes de responsabilidade
praticados por Deputados e Senadores. Eventuais
infrações que se encaixariam como crimes de
responsabilidade são objeto de processo por quebra de
decoro parlamentar.

(FGV / XVI Exame de Ordem Unificado – 2015) Caio da Silva, Senador da
República pelo Estado “Z”, no decorrer do recesso parlamentar, viaja de
férias com a família para um resort situado no Estado “X”, a fim de
descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam,
deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário político, com
quem acabou por travar áspera discussão em torno de temas políticos já
discutidos anteriormente no Senado. Caio da Silva, durante a discussão,
atribuiu ao seu adversário a responsabilidade pela prática de fatos
definidos como crimes, além de injuriá-lo com vários adjetivos
ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões públicas a
ele desferidas, decidiu ajuizar queixa-crime em face de Caio da Silva.
Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e considerando o
que dispõe a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.
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a) Caio da Silva, por estar fora do espaço físico do Congresso Nacional, não é
alcançado pela garantia da imunidade material, respondendo pelos crimes
contra a honra que praticou.
b) Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso Nacional, é
alcançado pela garantia da imunidade material, tendo em vista que as ofensas
proferidas estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar.
c) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, tendo em
vista que as ofensas foram proferidas em um momento de recesso parlamentar,
o que afasta qualquer relação com a atividade de Senador.
d) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, visto que,
durante o recesso parlamentar, sequer estava no território do Estado que
representa na condição de Senador.

Régua de 
Correção

A imunidade material garante que os congressistas não
poderão ser responsabilizados, civil e penalmente, pelas
opiniões, palavras e votos que proferirem no exercício da
função. Na situação apresentada, embora as ofensas
proferidas por Caio da Silva tenham sido realizadas fora
do recinto do Congresso Nacional, elas estão
relacionadas ao exercício da função.
O gabarito é a letra B.
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(FGV / XII Exame de Ordem Unificado – 2013) O Deputado Federal
“Y” foi objeto de extensa investigação, e diversas reportagens
jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a
previdência social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a
fortes indícios de diversas práticas criminosas por uma quadrilha
por ele liderada. O Ministério Público ofereceu denúncia contra
sete acusados, incluindo o parlamentar.

Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

a) Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma, pois são
invioláveis, na forma prevista na Constituição da República.

b) O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o
Superior Tribunal de Justiça e tem procedimento especial previsto em lei.

c) O tribunal competente, recebida denúncia contra o deputado federal por
crime ocorrido após a diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados, que
poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, até a decisão final.
d) Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não
poderão ser processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa; não
sendo concedida a licença, ficará suspensa a prescrição, até o fim do mandato.
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Régua de 
Correção

Letra A: errada. Os Deputados podem ser presos
após decisão judicial transitada em julgada ou em
caso de flagrante de crime inafiançável.
Letra B: errada. Desde a diplomação, os Deputados
Federais serão submetidos a julgamento no STF.
Letra C: correta. O STF, uma vez recebida a denúncia
contra o Deputado Federal, dará ciência à Câmara
dos Deputados, que poderá sustar o andamento da
ação por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria dos seus
membros.
Letra D: errada. Não há que se falar em licença prévia
da Câmara dos Deputados.
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