
IMUNIDADES PENAIS DOS DEPUTADOS 

 

Os privilégios parlamentares têm a sua origem na história constitucional da 

Inglaterra, mais precisamente no Bill of Rights, e generalizaram-se na maioria dos países com 

o desenvolvimento dos seus constitucionalismos nacionais. 

Esta prerrogativa consiste essencialmente no direito que assiste aos parlamentares 

de “emitirem livremente as suas opiniões e votos e de não serem detidos ou processados, 

sem a autorização prévia concedida pela respectiva Assembleia” 1. 

A imunidade consolidou-se sobretudo como um meio de proteger a liberdade de 

expressão dos parlamentares.  

É conferida aos Deputados com vista a assegurar-lhes a protecção e independência 

necessárias ao exercício das suas funções.  

Visa, em última análise, preservar a dignidade e a independência do Parlamento 

perante outros órgãos do Estado ou quaisquer autoridades. 

É pela sua ratio que se compreende que o deputado não possa renunciar 

voluntariamente à imunidade de que está investido. 

Não é um direito ou uma garantia individual, mas sim a manifestação da 

salvaguarda de um dever e uma prerrogativa funcional. 

No seio das imunidades parlamentares é possível distinguir duas situações: a 

irresponsabilidade e a inviolabilidade. 

A irresponsabilidade parlamentar significa que os Deputados não incorrem em 

responsabilidade criminal, civil e disciplinar por causa dos votos e opiniões que emitiram 

no exercício das suas funções. 

A irresponsabilidade vale tanto nas relações com o exterior como também em 

relação aos órgãos da própria Assembleia da República (doravante AR).  

                                                           
1 Os termos “opiniões e votos” compreendem declarações, afirmações, pareceres, requerimentos, juízos e, em geral, 

quaisquer expressões de pensamento, orais ou escritos, produzidas pelos deputados. 

   



Assim, o deputado não pode ser objecto de medidas disciplinares parlamentares 

pelos votos e opiniões que emita, “ainda que posteriormente reproduzidos na imprensa”2 

A inviolabilidade ou imunidade em sentido estrito, traduz-se na não sujeição dos 

deputados a detenção, prisão, mera audição (como declarante ou como arguido) ou 

julgamento por quaisquer outros actos, salvo nos casos especificados na Constituição ou na 

lei e com as formalidades nelas previstas. 

O fundamento das imunidades em matéria de prisão e de procedimento criminal 

acha-se fundamentalmente em duas razões: defender o Deputado contra qualquer 

perseguição ou intimidação das autoridades, garantindo assim a liberdade física, moral e 

política; impedir que outros órgãos do Estado possam influir sobre a composição da 

Assembleia da República, através da prisão de Deputados. 

A imunidade não consiste em isentar o deputado da possibilidade de ser preso, 

ouvido ou julgado, mas apenas proibir que o seja sem autorização da Assembleia, que, 

deste modo, poderá “verificar se no caso há algum indício de que se verificam as razões 

que justificam estas imunidades”, e deverá garantir a defesa do deputado contra qualquer 

tipo de perseguição ou intimidação e a preservação da composição da Assembleia. 

É, pois, interessante, do ponto de vista do direito nacional, antes de passarmos à 

análise do regime instituído no artigo 157.º da Constituição da República Portuguesa 

vigente, passar em revista os textos constitucionais anteriores, tudo sobre a matéria em 

apreço.  

É de facto surpreendente apercebermo-nos que desde a Constituição de 1822, no 

seu artigo 96.º, passando pela Carta Constitucional de 1826 (artigo 25.º), pela Constituição 

de 1838 (artigo 47.º), pela Constituição de 1911 (artigo 15.º) e pela Constituição de 1933 

(artigo 89.º) e terminando da Constituição de 1996 (artigo 160.º), actualmente vigente, que 

a garantia da imunidade dos Deputados figura em todos os textos constitucionais, sem 

excepção. 

O Estatuto dos Deputados (Lei nº 7/93, de 1 de Março) continua a distinguir a 

irresponsabilidade da inviolabilidade: à primeira dedica o artigo 10.º (que vem reproduzir o 

art. 157.º/1 da Constituição da República Portuguesa) e à segunda consagra o artigo 

subsequente. 

                                                           
2
 Cfr. Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 09.10.1990, no processo 8685, disponível 

em www.dgsi.pt 



Do regime actual das imunidades dos Deputados, consta que nenhum Deputado 

pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia, salvo por crime doloso a que 

corresponda pena de prisão de limite máximo superior a três anos e em flagrante delito 

(artigo 157.º, n.º 2 e 3 CRP).  

No essencial, esta específica imunidade permanece idêntica desde a versão 

originária da Constituição.  

Todavia, para que isso aconteça é preciso que se verifiquem cumulativamente as 

duas condições (crime doloso a que corresponda pena de prisão de limite máximo superior 

a três anos e situação de flagrante delito).  

A verificação de apenas uma destas condições não dispensa a autorização da 

Assembleia da República. 

Antes da revisão constitucional de 1997, os Deputados não podiam, sem 

autorização da Assembleia da República, ser ouvidos, como arguidos, salvo quando presos 

em flagrante delito ou quando suspeitos de crime a que correspondesse pena superior a três 

anos de prisão.  

Esta imunidade não tinha consagração constitucional, mas constava do artigo 14 

nº2 , do Estatuto dos Deputados. 

Actualmente, os Deputados não podem ser ouvidos como arguidos sem 

autorização da Assembleia da República, sendo obrigatória a decisão de autorização 

quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão 

cujo limite máximo seja superior a três anos.  

A imunidade contra o procedimento criminal consiste em que, quando um 

deputado seja acusado de crime punível com pena de prisão cujo limite máximo seja 

inferior a três anos, o processo só pode prosseguir depois de a Assembleia da República 

decidir se o suspende para o efeito. 

Ou seja, “a imunidade reflecte-se no processo através da exigência de verificação de uma condição 

processual – a autorização do parlamento. Esta autorização é condição do prosseguimento do processo. O 



processo não pode prosseguir enquanto não se verificar a condição imposta ou não cessarem os pressupostos 

que a determinaram.”3 

Nesta sede impõe-se esclarecer o significado da expressão “acusado definitivamente”, 

que consta do n.º 4 do artigo 157.º da Constituição da República Portuguesa, a propósito 

da decisão que recai sobre a Assembleia da República acerca da suspensão, ou não, do 

Deputado acusado definitivamente em procedimento criminal. 

Sobre esse aspecto pronunciou-se, em 14 de Março de 2000, o Tribunal da Relação 

de Lisboa, no processo 11965, no sentido de que tal expressão corresponde “locução indiciado 

definitivamente por despacho de pronúncia ou equivalente”, esclarecendo que, para este efeito, se 

considera definitivamente acusado o arguido que, acusado e notificado da acusação, não 

requer a abertura da fase de instrução; o arguido que requer a abertura da fase de instrução 

e vier a ser pronunciado pelos factos constantes da acusação; o arguido pronunciado na 

sequência da abertura da fase de instrução a requerimento do assistente, logo que tal 

decisão transite em julgado; e, por fim, o arguido que recorre da decisão de pronúncia, 

quando admissível, cujo recurso vem a ser julgado improcedente4. 

Quanto à condenação penal do Deputado, esta não implica perda do mandato, 

salvo se a pena implicar por si ou pelos seus efeitos perda de capacidade eleitoral (artigo 

163.º n.º1, alíneas a) e d)). No caso de condenação definitiva por crime de responsabilidade 

cometido no exercício das suas funções, a lei determina a perda do mandato, nos termos do 

artigo 120.º, n.º 3 da Constituição (Lei nº 34/87, de 16 de Julho, artigo 29.º). 

É importante concluir com a mensagem de que, o espírito das normas que prevêem 

as imunidades não é de criar privilégios em violação do princípio da igualdade de todos os 

cidadãos perante a lei. Não estão em causa atributos individuais ou interesses pessoais dos 

Deputados. O que está em causa é sim a defesa da instituição a que pertencem e da nobre 

função que exercem. 

Sofia Monge 

Inês Casanova de Almeida 

 

                                                           
3
 Cfr. Acórdão proferido em 2 de Abril de 2008 pelo Tribunal da Relação de Coimbra no processo n.º 

447/00.2TALRA.C1, disponível em www.dgsi.pt 
4
 Disponível em www.dgsi.pt 


