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Imunidade Parlamentar Municipal
Em função do disposto na Constituição Federal
de 1988, os Vereadores também são assegurados pela
imunidade parlamentar material para exercerem
plenamente suas funções típicas de representação
local da população. Trata-se do inciso VIII do artigo 29,
em que se preceitua a “inviolabilidade dos Vereadores
por suas opiniões, palavras e votos no exercício do
mandato e na circunscrição do Município”.
Essa espécie de imunidade parlamentar,
também conhecida como imunidade absoluta, real,
indenidade ou inviolabilidade, não se confunde com as
imunidades parlamentares relativas ou formais, que
dizem respeito ao Foro por Prerrogativa de Função; à
sustação de processo; à prisão; e à condição de
testemunha.
Ao contrário dos parlamentares federais e
estaduais, a Constituição da República apenas garante
a imunidade absoluta aos Vereadores, não dispondo
sobre o Foro por Prerrogativa de Função, por exemplo.
Não obstante, essa prerrogativa funcional dos
parlamentares municipais, no caso do Estado do Rio de
Janeiro, foi, legitimamente, instituída na respectiva
Constituição Estadual.
Assim, no caso do Município do Rio de Janeiro,
os Vereadores dispõem dessa imunidade relativa ao
Foro por Prerrogativa de Função junto ao Tribunal de
Justiça do Estado, por força do artigo 161, IV, ‘d)’, ‘3’,
da Constituição Estadual, para processamento e
julgamento de crimes comuns.
Bem recentemente, houve ampla divulgação e
muitas notícias acerca de decisão unânime do
Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de
restringir o entendimento da aplicação da imunidade
parlamentar formal quanto ao Foro por Prerrogativa

de
Função
dos
parlamentares
federais.
https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-decide-porunanimidade-restringir-foro-privilegiado-paradeputados-e-senadores.ghtml
Decorrente deste julgamento, o STF lançou mão
do fenômeno da mutação constitucional para que a
norma do parágrafo 1° do art. 53 da Constituição
Federal, referente à disposição do dito ‘Foro
Privilegiado’, deva ser entendida e aplicada apenas aos
processos criminais que tratem de ocorrências durante
o mandato parlamentar. Então, em tese, tudo que for
estranho ao mandato será processado e julgado em sua
instância ordinária, cabendo ao STF tratar apenas dos
ilícitos penais ocorridos durante o mandato e com
relação à atividade parlamentar.
Com efeito, também já há veiculação de notícias
quanto ao envio de processos para a primeira instância
do poder judiciário, que originalmente estavam em
tribunais superiores por conta da prerrogativa foreira.
https://g1.globo.com/politica/noticia/toffoli-envia-maisdois-casos-criminais-de-deputados-para-a-1instancia.ghtml.
Logo, como fica a situação dos Vereadores do
Município do Rio de Janeiro em face desta mudança?
Por um lado, o Poder Constituinte Derivado
Decorrente legitimamente, no caso concreto, dispôs
sobre a imunidade parlamentar quanto ao Foro por
Prerrogativa de Função dos Vereadores na Constituição
Estadual do Rio de janeiro, especificamente junto ao
Tribunal de Justiça do Estado.
Por outro, a sistemática codificada do
ordenamento jurídico brasileiro vem cedendo espaço à
força institucional dos precedentes e da jurisprudência,
com protagonismo do STF, podendo prevalecer.
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