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SÍNTESE  

 

 

O foro por prerrogativa de função é uma garantia constitucional adquirida pelo agente 

político quando de sua diplomação em cargo ou função pública e tem por finalidade 

delimitar a competência dos Tribunais quanto ao processo e julgamento das ações 

penais. Essa imunidade parlamentar sempre foi fator de discussão, pois a sua aplicação 

acarreta um acúmulo de processos nas Cortes Constitucionais e consequentemente uma 

demora nos julgamentos, tendo em vista que esses Tribunais passam a funcionar como 

juízos de 1ª instância. Nesse sentido, é importante salientar que os Tribunais Superiores 

não foram constituídos com essa finalidade. O elevado número de demandas penais em 

curso oriundo de um rol amplo de autoridades detentoras dessa prerrogativa produz uma 

sensação de impunidade na sociedade, tendo em vista que o cidadão não consegue 

visualizar a aplicação efetiva da legislação penal ao caso concreto. Assim sendo, faz-se 

necessária uma análise do instituto do foro especial, a fim de concluir pela sua extinção 

ou limitação.   
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INTRODUÇÃO 

 

              A presente pesquisa científica discute a delimitação do tema proposto, o foro 

por prerrogativa de função dentro de um contexto constitucional e social. Procura-se 

demonstrar que o foro privilegiado está sendo utilizado de forma deturpada pelas 

autoridades detentoras dessa garantia constitucional, questionando-se hodiernamente 

sua manutenção ou restrição, e mesmo sua abolição.  

   Abordam-se inicialmente as posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito 

do tema de modo a conseguir discutir se é necessário extinguir ou limitar o foro 

privativo à determinadas autoridades no tocante ao processo e julgamento das infrações 

penais.  

  A Constituição Federal, levando em consideração a relevância dos cargos 

ocupados e das funções públicas desempenhadas por certas autoridades, fixou a 

prerrogativa de função (ratione personae) para processo e julgamento das ações penais.  

  As imunidades relativas decorrentes dessa prerrogativa constitucional devem 

ser utilizadas com uma única finalidade, qual seja: determinar a competência dos 

Tribunais Superiores para processo e julgamento dos inquéritos e das ações penais após 

serem deflagradas, tendo em vista a natureza do cargo ocupado.  

A competência pela prerrogativa de função é atribuída aos Tribunais 

Superiores, quais sejam: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e Distrito Federal, 

relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 

responsabilidade.  

O instituto do foro especial sempre foi fator de discursão tanto na doutrina 

como na jurisprudência, pois a sua aplicação acarreta uma demora nos julgamentos das 

ações criminais. Diante disso, merece atenção esse instituto, uma vez que acarreta 

interferência significativa nos Órgãos Judiciários no que diz respeito à sua estrutura 

para processar e julgar.  

Para melhor compreensão do tema, busca-se apresentar o conceito de “foro por 

prerrogativa de função” e sua abrangência quanto aos ocupantes de cargos e funções, 

conforme dispõe a Constituição Federal. Essa prerrogativa teve previsão expressa com a 

Carta Magna de 1824 e veio perpassando ao longo do tempo e, com a Constituição 

Federal de 1988, esse instituto foi ampliado pelo constituinte originário, a fim de 

preservar a democracia e o interesse público.  
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Pretende-se, ainda, enfatizar a necessidade de extinguir ou limitar o foro 

privilegiado a determinadas autoridades, tais como: Chefes de Poderes. Essa conclusão 

se faz necessária, tendo em vista que existe um número muito grande de autoridades 

detentoras desse privilégio. Esse elevado número está causando um assoberbamento nos 

Tribunais Superiores que são responsáveis pelo julgamento desses processos.  

Inicia-se o primeiro capítulo do trabalho apresentando uma análise do foro por 

prerrogativa de função à luz dos princípios constitucionais da igualdade e do juiz 

natural. Tal análise é importante, pois a prerrogativa concedidaàs pessoas de serem 

julgadas perante as Cortes Superiores vai de encontro a Constituição Federal que 

defende a igualdade de todos perante a lei sem distinção de qualquer natureza.   

Segue-se ponderando, no segundo capítulo, que o foro privilegiado abrange as 

autoridades discriminadas no texto constitucional e no que se refere aos crimes comuns 

e de responsabilidade praticados por essas autoridades no exercício de cargo e função 

pública.  

O terceiro capítulo vai analisar o foro por prerrogativa de função nos tribunais 

a partir de um panorama brasileiro, buscando destacar a constituição e as competências 

dos Tribunais quando da apreciação das demandas judiciais que tenham como 

denunciado as autoridades detentoras dessa pregorrativa que é abordada no 

ordenamento jurídico.  

 O quarto capítulo vai indagar o foro privilegiado como razão de justiça, 

levando em consideração a sensação de impunidade vivida pela sociedade diante do 

atual conjuntura, pois existe perante as Cortes Constitucionais um volume extenso de 

ações penais pendentes de julgamento que se for separado para análise já ensejou uma 

perda da pretensão punitiva. Portanto, a demora no julgamento dessas demandas produz 

um sentimento de injustiça jurídica e social, pois, ao final, fica explícita a impunidade 

diante da ausência de condenação.  

A pesquisa é desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que o 

pesquisador pretende eleger um conjunto de proposições hipotéticas, as quais acredita 

serem viáveis e adequadas para analisar o objeto da pesquisa, com o fito de comprová-

las ou rejeitá-las de forma argumentativa.  

Para tanto, a abordagem do objeto desta pesquisa jurídica é necessariamente 

qualitativa, porquanto o pesquisador pretende se valer da bibliografia pertinente à 

temática em foco, analisada e fichada na fase exploratória da pesquisa, para sustentar a 

sua tese. 
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1. APLICAÇÃO DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: UMA DISCUSSÃO RELACIONADA 

AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DO JUIZ NATURAL  

 

 O presente capítulo busca enfatizar a aplicação dessa prerrogativa 

constitucional à luz dos princípios constitucionais norteadores do Estado Democrático 

de Direito. O princípio da igualdade assegura à todos sem distinção tratamento 

igualitário quando se trata dos direitos fundamentais assegurados pelo texto 

constitucional. Diante disso, é necessária uma abordagem, a fim de provocar uma 

reflexão quanto à uma possível violação de dessa isonomia. Não obstante, é importante 

analisar sob o contexto do princípio do juiz natural que assegura que todo indivíduo não 

poderá ser julgado por tribunal de exceção. Portanto, é possível afirmar que quando do 

julgamento dessas autoridades por tribunais específicos estaríamos estabelecendo 

tribunais de exceção, com o próposito de salvaguardar indivíduos que deveriam ter o 

mesmo tratamento de um cidadão comum, não ocupante de cargo público.  

  Diante disso, inicia-se o primeiro capítulo com uma análise histórica dos 

referidos princípios e suas implicações quando da aplicação do foro por prerrogativa de 

função no contexto constitucional.   

 

1.1 Análise histórica: Origem desse instituto constitucional  

 

O vocábulo privilégio é oriundo do termo latino privilegium que representava 

“lei ou medida tomada em favor de um particular” ou “lei excepcional”.1 

Praerogativa é outro termo com origem na língua latina, o qual será utilizado 

com freqüência em nosso estudo, cujo significado é a ação de votar em primeiro lugar, 

ensejando o mesmo sentido do privilégio, pois servia para designar uma prerrogativa 

que os centuriões tinham para votarem antes de qualquer classe, tendo assim, a primeira 

escolha.2 

A idéia de privilégio ou de prerrogativa como situações exorbitantes do direito 

comum, de fato, encontrou na esfera pública grega e romana perfeita sintonia, não se 

                                                
1FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português. Rio de Janeiro: FAE – Fundação de Assistência 

ao Estudante, 1991, p. 439. 
2BELÉM, Orlando Carlos Neves. Do foro privilegiado à prerrogativa de função. 2008. 21 f. Dissertação 

(Mestrado.em Direito) - Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2008. 
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podendo negar que estavam relacionadas à vida política e não ao contexto da esfera 

privada.3 

Habermas4, ao dar significação do sentido emprestado para “público” e “esfera 

pública”, parte da seguinte premissa:  

tratam-se de categorias de origem grega que nos foram transmitidas em sua 

versão romana. Na cidade-estado grega desenvolvida, a esfera da pólis que é 

comum aos cidadãos livres (koiné) é rigorosamente separada da esfera da 

oikos, que é particular a cada indivíduo (idia). A vida pública, bios politikos, 

não é, no entanto, restrita a um local: o caráter público constitui-se na 

conversação (lexis), que também pode assumir a forma de conselho e de 

tribunal, bem como a de práxis comunitária (práxis), seja na guerra, seja nos 
jogos guerreiros. (Para legislar, com freqüência são chamados estrangeiros; 

legislar não pertence aí propriamente às tarefas públicas).  

 

Quanto às distorções cometidas pelo intérprete da lei, Espinosa5 formula o 

entendimento de que aqueles que exercem, ou detêm o poder, quando cometem algum 

crime, procuram apresentá-lo como se fosse um direito, a fim de persuadir o povo de 

que agiu honestamente, coisa que se consegue com facilidade quando toda a 

interpretação do direito depende unicamente deles.  

A conduta de impor determinado delito como sendo um direito permite extrair 

a máxima liberdade, a fim de realizar tudo o que eles querem mesmo sendo contrário à 

ética e aos bons costumes. Agora, se a interpretação da legislação for atribuída a outro e 

sendo ela de forma clara, essa liberdade será vedada.   

De acordo com o que compreende Ana Lucia Sadabell 6 , a concessão de 

privilégios é estabelecida, em geral, em função da nobreza, podendo ser determinada, 

em razão do exercício de cargos militares, políticos e clericais.  

Os privilégios vão impor um tratamento jurídico diferenciado aos seus 

favorecidos. Assim, só excepcionalmente, serão aplicadas penas graves às pessoas 

oriundas de grupos privilegiados. 

Esse entendimento vale também quando se fala em imunidades que afetam um 

grupo de pessoas que, em razão de sua condição temporária, gozam de um tratamento 

mais “brando”, por exemplo, os idosos.   

 

                                                
3Ibid., p. 21-22. 
4HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. 2 ed., Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2003, p. 15. 
5ESPINOSA, Baruch de. Tratado Teológico-Político. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 226. 
6SABADELL, Ana Lucia. Tormenta juris permissiones. Tortura e Processo Penal na Península Ibérica 

(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 198. 
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Arno Wehling e Maria José Wehling7 entendem o seguinte:  

os privilégios do Estado interferiam nos processos judiciais e tinham 

fundamentação legal nas Ordenações e na legislação extravagante para tanto. 

Isenções, foro privilegiado, prazos diferenciados constituíam práticas comuns 

na vida de uma ação judicial que envolvesse um nobre, um clérigo, um 

membro graduado da administração pública ou o titular de uma ordem de 

cavalaria. (...) Como já mencionado, numa obra de 1577, reeditada no século 

XVIII, de autoria do licenciado Rui Gonçalves, professor da Universidade de 

Coimbra, foram relacionadas 106 prerrogativas, entre normas de direito 

material e de direito processual, que beneficiavam as mulheres. 

 

O foro por prerrogativa de função se encontra em uma série de Constituições, 

contudo, em nenhuma delas com a dimensão e a complexidade observada no texto 

constitucional brasileiro, o que corresponde a uma avaliação extremamente reducionista 

da questão, tendo em vista o desdobramento da matéria no plano dos Estados 

Federados, ou seja, as unidades federativas definidas nos artigos 1o, caput, 18, caput, 

25, caput da CRFB e 11 do ADCT da CRFB.8 

É certo que o foro por prerrogativa de função no constitucionalismo brasileiro 

teve início com a reprodução da concepção contida na Constituição Portuguesa de 1822 

e por ocasião da adoção da República tomou emprestado diversos elementos que se 

encontravam presentes no constitucionalismo americano, o que foi devidamente 

assinalado pela doutrina brasileira.9 

Tal entendimento pode ser deduzido da lição fornecida por Raul Machado 

Horta10 no sentido de que o rompimento com o nosso passado constitucional alterou, 

também, as fontes inspiradoras das instituições republicanas. 

As Constituições brasileiras abordaram essa prerrogativa em seu texto 

constitucional, a fim de estabelecer a competência dos tribunais sempre que houver a 

prática de crimes comuns, reservando-se ao Senado Federal, em determinadas épocas, o 

julgamento dos denominados “crimes de responsabilidade”. 

Há tempos em que os privilégios são analisados, em decorrência de serem um 

suporte de validade fornecido pelo direito positivo para garantir imunidades aos 

membros de grupos dominantes. 

Diante disso, verifica-se que o foro por prerrogativa de função sempre foi 

objeto de discussão tanto na doutrina quanto na jurisprudência e vem sendo suscitado 

                                                
7 WEHLING, Arno e WEHLING, Maria José. Direito e Justiça no Brasil Colonial: O Tribunal da 

Relação do Rio de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 573. 
8BELÉM, op. cit., p. 2. 
9Idem.  
10HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 57. 
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com grande relevância na atual conjuntura, pois sua aplicação gera polêmicas frente aos 

princípios da igualdade e do juiz natural.  

O foro privilegiado é uma garantia constitucional prevista na Constituição 

Federal de 198811 e visa a determinar o Tribunal competente para processo e julgamento 

dos inquéritos e das ações penais deflagradas contra autoridades que devam responder 

perante ele por crimes comuns e de responsabilidade.  

Diante dos diversos questionamentos acerca de uma possível violação aos 

princípios da igualdade e do juiz natural, a competência para julgamento vem sendo 

estabelecida em razão da pessoa, ratione personae, que ocupa determinado cargo ou 

função pública. Portanto, faz-se necessária uma análise jurídica sobre o tema.    

A competência ratione personae, atendia ao disposto na Súmula 394do STF, 

com o seguinte teor: “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a 

competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal 

seja iniciado após a cessação daquele exercício.” 

Após alguns questionamentos suscitados no inquérito 687 QO12 de relatoria do 

Ministro Sydney Sanches, a súmula 394 do STF foi cancelada.  

Jurisprudência firmada no inquérito 687 QO13: 

PROCESSO CRIMINAL CONTRA EX-DEPUTADO FEDERAL. 

INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DE JUÍZO 

DE 1º GRAU. CANCELAMENTO DA SÚMULA 394. (...) A tese 

consubstanciada nessa Súmula não se refletiu na Constituição de 1988, ao 

menos às expressas, pois, no art. 102, I, "b", estabeleceu competência 

originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar "os membros 

do Congresso Nacional", nos crimes comuns (...). Ademais, as prerrogativas 

de foro, pelo privilégio, que, de certa forma, conferem, não devem ser 

interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende tratar 
igualmente os cidadãos comuns, como são, também, os ex-exercentes de tais 

cargos ou mandatos. 

 

Na ação penal nº 313 QO-QO de relatoria do Ministro Moreira Alves14 foi 

concluído que “ depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por 

prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, 

deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constituição”. 

                                                
11BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 12 fev. 2018.  
12Idem. Aplicação das Súmulas no STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/men 

uSumarioSumulas.asp?sumula=1588>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
13Idem. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 687-4. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub 

/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80757>. Acesso em: 15 nov. 2018.   
14Idem. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal nº 313-8 Distrito Federal. Disponível em: <http://red 

ir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=1131>. Acesso em: 15 nov. 2018.   

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28394%2ENUME%2E%29%29+NAO+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulas&url=http://tinyurl.com/gvysq4y
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Mesmo após o cancelamento do entendimento sumulado pelo STF, a indagação 

persiste no tocante a um possível privilégio que decorre do foro privilegiado, pois 

haveria um tratamento diferenciado a certas pessoas no que diz respeito ao processo e 

julgamento das ações penais. 

Esse privilégio iria de encontro ao preconizado pelo texto constitucional, tendo 

em vista que a Carta Magna sustenta que todos são iguais perante a lei sem distinção de 

qualquer natureza.  

Ao estabelecer a competência pela prerrogativa de função teria uma possível 

afronta aos princípios da igualdade e do juiz natural, pois estaria sendo criado um 

sistema jurídico desigual que faz distinção entre cidadãos possuidores e destituídos de 

privilégios.  

Os princípios constitucionais são comandos normativos que influenciam em 

todo sistema jurídico, pois guardam os valores fundamentais da ordem jurídica e visam 

a assegurar preceitos que deverão ser respeitados quando da aplicação da norma 

jurídica.  

Faz-se necessário um enfrentamento do foro privilegiado como garantia 

constitucional com os princípios constitucionais da igualdade e do juiz natural, a fim de 

analisar uma possível compatibilidade ou não entre essas normas.  

 

1.2 Princípio da igualdade: Possível violação da igualdade formal  

 

 O contexto histórico do princípio da igualdade vai ser explorado tomando por 

base o estudo feito por Alvaro dos Santos Maciel15 e por Vitor Rezende Vieira Marques 

e Lorem Dutra.16 

A igualdade é um princípio que sempre foi objeto de questionamento quando 

se trata de sua observância. Ela teve sua origem a partir de revoluções universais.  

                                                
15MACIEL, Alvaro dos Santos. A evolução histórica do princípio da igualdade jurídica e o 

desenvolvimento nas constituições brasileiras. In. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8343>. Acesso em: 12 fev. 

2018.  
16MARQUES, Vitor Rezende Vieira; DUTRA, Lorem. Foro Privilegiado X Princípio da Igualdade: o 

desrespeito à cidadania. Jornal Eletrônico. Faculdades Integradas Vianna Júnior. Disponível em: 

<http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20170302_170505.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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No princípio, a sociedade adotava a regra da desigualdade, tendo como 

fundamento as leis que regiam a sociedade naquele período. Assim, o privilégio era 

oferecido a quem detivesse maior poder social.  

Apesar do pensamento de Aristóteles: "a igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais", não houve concretização nos povos 

antigos para deflagração do processo de igualdade, uma vez que a igualdade não era 

absoluta. Pode-se citar como exceção “a Lei das XII das Tábuas, pela qual consagra a 

igualdade entre patrícios e plebeus, o Edito Perpétuo que estende a igualdade às 

populações de outras etnias e o Edito de Caracalla ou Constitutio Antoniniana, que 

concede direito da cidadania de todos os habitantes do império.”17 

A desigualdade atingiu o seu ápice no período da Idade Média, haja vista que a 

sociedade cada vez mais fixava a cultura das diferenças.  

O princípio da igualdade evoluiu, em razão de uma transformação social que 

acabou por gerar um Estado Moderno.  

Rousseau, filósofo iluminista18, defendia que os homens eram iguais posto que 

pertenciam ao gênero do ser humano diferenciando-se apenas pelas condições físicas e 

psíquicas de cada um, sendo que outros tipos de diferenças deveriam ser rejeitadas pela 

sociedade.19 

No final do século XVIII, houve uma mudança capaz de influenciar países 

pelos objetivos de igualdade. Desse modo, as ideias foram difundidas e diversas 

Constituições passaram a regulamentar o princípio da isonomia, tais como: o artigo 1º 

da Constituição da Virgínia de 1776 que entendia que todos os homens são, por 

natureza, igualmente livres e independentes e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 que estabeleceu em seu artigo 1º o princípio de que os homens nascem 

e permanecem iguais em direito, exercendo influência sobre todas as constituições 

posteriores. 

                                                
17ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: LE, 1990. 

p. 30 
18Iluminismo foi o movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos 

XVII e XVIII. Nessa época, o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, 

deu origem a idéias de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. Os filósofos e 

economistas que difundiam essas idéias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo, por 

isso, chamados de iluministas. 
19CHEVALLIER, Jean-Jacques. As Grandes Obras Políticas de Maquiavel a nossos dias. 8 ed. Rio de 

Janeiro: Agir, 1998. p.162-195. 
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Apesar do desenvolvimento do princípio da igualdade como norma 

constitucional, não foi suficiente para garantir um tratamento igualitário.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos20 foi promulgada em 1948, a 

fim de propagar seus preceitos a inúmeras nações, qual seja: Todos são iguais perante a 

lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção 

igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação, nos termos do artigo 7o da DUDH.  

Após o desenvolvimento histórico universal, o princípio da igualdade será 

abordado de maneira progressiva no âmbito das Constituições Brasileiras.  

A Carta Constitucional de 182421 estabeleceu o princípio da igualdade, mas 

ainda existia uma distinção entre os indivíduos que tomava como base os méritos 

individuais. 

Essa Carta procurou assegurar a inviolabilidade dos direitos civis e políticos 

dos cidadãos brasileiros, bem como proibiu a instituição de foro privilegiado e 

comissões especiais nas causas civis e penais.  

A Constituição de 182422, primeira constituição brasileira que expressouuma 

proibição acerca do foro privilegiado e comissões especiais nas causas civis e penais. 

Essa proibição estava presente no artigo 179, XVII: “A' excepção das Causas, que por 

sua natureza pertencem a Juízos particulares, na conformidade das Leis, não haverá 

Foro privilegiado, nem Commissõesespeciaes nas Causas cíveis, ou crimes.”  

Já a Constituição de 1891 23  almejou o princípio da isonomia e acabou 

acarretando a extinção ou vedação de todos os privilégios de classes superiores.  

O artigo 72, § 23º da Constituição de 1891 estabelecia: “À exceção das causas 

que, por sua natureza, pertencem a Juízos especiais, não haverá foro privilegiado”.  

 

 

                                                
20BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2018/10/DUDH.pdf> . Acesso em: 14 nov. 2018. 
21Idem. Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 

3/Constituicao/Constituicao24.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018. 
22Idem. Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 

3/Constituicao/Constituicao24.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018..  
23Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.g 

ov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018. 
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Nesse sentido, a Constituição de 193424 foi promulgada mantendo a igualdade 

perante a lei e assumindo que existiam questões que desencadeava a desigualdade entre 

as pessoas, mas que seriam formalmente recriminadas.  

O elemento que descaracterizava as distinções só foi excluído com a 

Constituição de 193725 após ser outorgada.  

Pode-se dizer que o princípio da igualdade somente foi consolidado quando da 

promulgação da Constituição de 194626, de acordo com a reiteração contida em seu 

artigo 141, § 26º: “Não haverá foro privilegiado nem Juízes e Tribunais de exceção”. 

O Brasil veio se tornar signatário da Convenção nº 111 da Organização 

Internacional do Trabalho que definiu discriminação como toda distinção, exclusão ou 

preferência que tenha o efeito de anular a igualdade de oportunidade ou de tratamento 

em emprego ou profissão. 

A Carta Política de 196727 que foi outorgada no período da ditadura militar 

constitucionalizou a punição do preconceito de raça.  

Pouco tempo depois, a emenda nº 1 de 1969 proclamou apenas que não seria 

tolerada a discriminação. 

Por fim, a Constituição promulgada em 198828 elegeu a igualdade como valor 

supremo de uma sociedade pluralista e sem preconceitos e foi a primeira a permitir, no 

texto constitucional, a existência do foro privilegiado.  

Convém destacar o caput do artigo 5º que assegura, “todos são iguais perante a 

lei (...) garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito (...) a igualdade [...]”. 

A ideia de igualdade não fica atinente ao dispositivo explicitado. Como diz 

José Afonso da Silva29, “A igualdade constitui o signo fundamental da democracia”.  

                                                
24Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.g 

ov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018. 
25Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.g 

ov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018.  
26Idem. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.g 

ov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm> . Acesso em: 14 nov. 2018. 
27Idem. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci 

vil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018.   
28Idem. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci 

vil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018.   
29SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19.ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 

p. 214. 
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A igualdade é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e tem 

como corolário o princípio da simetria que visa estabelecer uma relação de paridade 

entre os indivíduos. 

Esse princípio busca estabelecer um tratamento igualitário às pessoas que se 

encontram em uma mesma situação fática.  

O princípio da igualdade se divide em duas vertentes, quais sejam: Igualdade 

formal e igualdade material. A igualdade formal determina que todos sejam tratados de 

forma igualitária, a fim de evitar violação ao texto constitucional. A igualdade material 

tem como objetivo igualar os indivíduos que são sobretudo desiguais.  

A controvérsia surge no tocante à igualdade jurídica, tendo em vista que a 

Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais 

perante a ordem jurídica, não deveria existir tratamento diferenciado entre os indivíduos 

que praticam os mesmos crimes.  

O foro privilegiado vem sendo entendido como uma exceção ao princípio da 

igualdade, tendo em vista que representa uma forma especial de julgamento, pois as 

autoridades detentoras dessa prerrogativa não passam pelo mesmo mecanismo de 

julgamento que um cidadão comum.   

Deve-se mencionar o entendimento de dois ilustres juristas acerca do princípio 

da igualdade quando se trata do foro privilegiado.  

O Ministro do STF Luís Roberto Barroso30 afirma:  

eu tenho uma visão bastante diferente do foro por prerrogativa de função. 

Acho que, salvo exceções como o Presidente da República e os presidentes 

de Poder, de uma maneira geral, o foro por prerrogativa não é uma boa 

instituição e não serve bem nem à democracia, nem à Justiça (...) O primeiro 

deles é por ser um instituto, como regra geral, não republicano, porque ele 

trata diferenciadamente determinadas pessoas (...) Segundo lugar, acho que o 
foro por prerrogativa de função tem o problema de inviabilizar um segundo 

grau de jurisdição. Em terceiro lugar, ele produz uma grande 

disfuncionalidade na condução da investigação. 

 

É importante salientar que os Tribunais Internacionais de Direitos Humanos 

questionam o sistema de jurisdição única trazido pelo foro por prerrogativa de função.  

Essa jurisdição una permite um desmembramento do processo quando a 

situação apresentada tiver como denunciado um corréu que não é detentor de foro por 

prerrogativa de função. 

                                                
30BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Penal: AP nº 606 MG. Disponível 

em:<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25269292/questao-de-ordem-na-acao-penal-ap-606-mgstf/ 

inteiro-teor-140552357>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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A Ministra do STF Cármen Lúcia31 declara:  

sou contrária a esse foro especial para qualquer pessoa. E já votei assim. 

Acho que qualquer um de nós tem de responder em igualdade de condições. 

Uma característica essencial da República é a igualdade. Temos ótimos 

juízes, competentes e sérios no Brasil. Não vejo nenhuma razão para que 

casos de algumas pessoas sejam transferidos para o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Ao contrário daqueles que defendem que o foro por prerrogativa de função não 

violaria o princípio constitucional da isonomia, o doutrinador Guilherme Nucci32 ensina 

que a doutrina de maneira geral justifica o foro privilegiado como maneira de dar 

especial relevo ao cargo ocupado pelo agente do delito e jamais pensando em 

estabelecer desigualdades entre os cidadãos.  

Esse tema é controvertido, não havendo um entendimento consolidado a 

respeito. Se o ordenamento jurídico assegura o princípio da isonomia, onde todos são 

iguais perante a lei, seria necessária uma razão relevante, a fim de afastar o criminoso 

do seu juiz natural, assim entendido como competente para julgar todos os casos 

semelhantes ao que foi praticado.   

Diante do explicitado pelo doutrinador, fica nítida que essa prerrogativa 

constitucional viola o princípio da igualdade que norteia o Estado Democrático de 

Direito.  

Assim, podemos afirmar que a igualdade real nunca foi observada pelo Estado, 

a fim de garantir um tratamento igualitário ao cidadão.  

Ada Pellegrini Grinover 33  afirma que “hoje, na conceituação positiva da 

isonomia, realça-se o conceito realista, que pugna pela igualdade proporcional, a qual 

significa, em síntese, tratamento igual aos substancialmente iguais”.  

Há de ser vedado o estabelecimento de juízos com a finalidade específica para 

processar e julgar casos de foro especial. Com isso é imperativo que a mesma tutela, os 

mesmos agentes julgadores sejam designados nas mesmas instâncias, os mesmos 

                                                
31ÉPOCA. Entrevista com a Ministra Cármen Lúcia do Supremo. Disponível em: <https://epoca.globo.co 

m/tempo/noticia/2016/04/carmen-lucia-o-povo-esta-cansando-de-brigar.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
32NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: 

Forense e Gen, 2016, p. 263. 
33CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, 

Teoria Geral do Processo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 59-60. 
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procedimentos processuais estejam disponíveis de forma igualitária a todos, sem 

distinção de qualquer natureza34. 

Entendimento de Fábio Konder Comparato35 quando da abordagem sobre o 

foro privilegiado:  

as considerações que acabam de ser feitas nos permitem enfrentar de modo 

esclarecido a questão da ausência, na vigente Constituição, da proibição 

explícita de foro privilegiado, a qual constou de todas as nossas Cartas 

Políticas. Estaríamos agora diante de uma total liberdade para se criarem 

prerrogativas de foro [...] É obvio que não. Se existe decorrência mais direta 

e imediata do princípio da igualdade de todos perante a lei, ela se encontra, 

sem sombra de dúvida, na proibição de se estabelecerem foros privilegiados 
ou juizados ad hoc. 

 

Não há somente uma afronta aos princípios, também em relação à razão de ser 

do Estado, tendo em vista que tanto no Estado Democrático de Direito quanto no Estado 

Social de Direito não há espaço para a existência do foro privilegiado, pois a partir do 

momento que o detentor do cargo comete algum ilícito e está sujeito ao julgamento 

daqueles que passaram pela aprovação do infrator é evidente que tal julgamento será 

baseado no compadrio, afetado pela parcialidade, um sentindo-se endividado com o 

outro.36 

Assim sendo, o foro privilegiado afronta o texto constitucional ao determinar 

que certas autoridades se submetam a um julgamento separado, pois a lei quando 

consagra o princípio da igualdade estipula que a lei deve ser aplicada da mesma forma a 

todos que se encontrem em alguma situação prevista nela.  

Segundo o Código de Processo Penal37, o acusado de praticar determinada 

conduta penal deve ser julgado pelo juiz do lugar em que se consumou a infração ou do 

lugar em que foi praticado o último ato executório. Esse entendimento corrobora com a 

ideia de uniformidade de julgamento.  

Diante do exposto, todos devem ter um tratamento isonômico quando da 

aplicação da lei, pois a igualdade jurídica determina que a lei deve ser aplicada sem 

qualquer distinção. 

                                                
34 JUSBRASIL. Foro privilegiado e princípio da igualdade: reflexos na sociedade. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/65333/foro-privilegiado-e-principio-da-igualdade-reflexos-na-sociedade/1>Ac 

esso em: 15 nov.2018.  
35COMPARATO, Fábio Konder. Ação de Improbidade: Lei nº 8.429/92 Competência ao Juízo do 1º 

Grau. Boletim dos Procuradores da República. São Paulo, ano 1, nº 9, p. 6-9, jan. 1999.  
36JUSBRASIL. op. cit. nota 34. 
37BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 14 nov. 2018.   
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1.3 Princípio do juiz natural: Independência e imparcialidade do Órgão 

Jurisdicional  

 

O princípio do Juiz Natural vai ser analisado historicamente considerando os 

entendimentos de Célia Maria Daniel Silva38, Aline Marques Marino39 e Wellington 

Saraiva.40 

O princípio do Juiz Natural tem como objetivo estabelecer regras de 

competência jurisdicional, a fim de garantir a independência e a imparcialidade do 

órgão jurisdicional. 

Esse princípio teve origem com a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, 

conforme se depreende do artigo 21, “condes e barões não serão multados senão pelos 

seus pares, e somente de conformidade com o grau de transgressão”. 

Não obstante o princípio do juiz natural ter sua origem com a Magna Carta de 

1215, o nomen iuris  juiz natural surgiu pela primeira vez com a Carta Constitucional 

Francesa de 1814 que previa o seguinte, “ Fica vedada a criação de comissões e 

tribunais extraordinários e os juízes constituídos post factum para o julgamento de um 

caso concreto”.  

No Brasil, o princípio do juiz natural foi inserido na Carta Constitucional de 

1824, nos termos do artigo 179, inciso XI,"Ninguém será sentenciado, senão pela 

Autoridade competente, por virtude de Lei anterior”. 

       As legislações constitucionais que surgiram posteriormente não deixaram de 

preservar o julgamento por autoridade competente no rol das garantias individuais. 

O princípio do juiz natural foi acolhido também na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem41 proclamada em 1949 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.  

 

                                                
38SILVA, Célia Maria Daniel. O princípio do juiz natural e o foro por prerrogativa de função. Disponível 
em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2480/O-principio-do-juiz-natural-e-o-foro-por-prerrog 

ativa-de-funcao>. Acesso em: 12 fev. 2018.  
39 MARINO, Aline Marques. O princípio do juiz natural como direito e garantia constitucional. 

Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/alinemarino/artigos/o-principio-do-juiz-natural-como-direito-

e-garantia-constitucional-796>. Acesso em: 12 fev. 2018.  
40SARAIVA, Wellington. Princípio do juiz natural. Disponível em: <https://wsaraiva.com/2013/07/12/pr 

incipio-juiz-natural/>. Acesso em: 12 fev. 2018.  
41BRASIL. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/a 

tuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem.pdf> . Acesso em: 15 nov. 

2018. 
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O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 42  afirma o 

seguinte, “Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida 

publicamente e com justiça por um tribunal independente e imparcial, para a 

determinação de seus direitos e obrigações ou para o exame de qualquer acusação 

contra ela em matéria penal”. 

O Pacto de São José da Costa Rica43 buscou prestigiar o juiz natural em seu 

artigo 8º, n. 1, pois dispõe que “toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 

independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista fiscal ou de qualquer outra natureza”. 

 Por fim, o princípio do juiz natural encontra respaldo na Constituição Federal de 

1988 que determina que não haverá Juízo ou Tribunal de exceção.  

A garantia do juiz natural determina que o indivíduo, em processo penal, deverá 

ser julgado tendo como parâmetro um Juízo previamente estabelecido, não podendo ser 

criado Órgão jurisdicional posterior a prática do fato.  

Lição de Eugênio Pacelli de Oliveira44:  

o referido princípio é entendido, como o órgão da jurisdição cuja 

competência deverá ser estabelecida antes do cometimento do fato, é 

derivado de normas constitucionais e legitima-se a partir da vedação imposta 

ao legislador infraconstitucional em instituir juízo ou tribunal de exceção e, 

pela exigência de julgamento da causa, por órgão ou juiz especializado em 

razão da matéria, e órgão ou Tribunal colegiado em razão da função do 

agente imputado.  

 

 

Essa garantia está prevista no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição 

Federal45, a saber: XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção e LIII - ninguém 

será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.  

No que diz respeito diretamente ao Princípio do Juiz Natural, o desrespeito que 

fica visível é a questão da perpetuidade da competência do magistrado de terceira 

instância, no caso dos parlamentares do Congresso Nacional, conforme se vê no § 1º do 

art. 84 do CPP que versa “A competência especial por prerrogativa de função, relativa a 

                                                
42Idem. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuac 

ao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem.pdf> . Acesso em: 15 nov. 2018..  
43Idem. Pacto de San José da Costa Rica. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/pacto-san-jose-

costa-rica.pdf> . Acesso em: 15 nov. 2018. 
44OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 196. 
45BRASIL. op. cit., nota 28.  
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atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam 

iniciados após a cessação do exercício da função pública”. Este parágrafo, que foi 

inserido com o advento da Lei nº 10.628/2002, vem sendo reiteradamente criticado pela 

doutrina mais abalizada no sentido da violação além do Princípio em tela como também 

ao Princípio da Separação dos Poderes.46 

Pedro Lenza47 afirma: “Em nosso entender, a primeira regra do § 1º, ao manter o 

foro privilegiado mesmo após a extinção do cargo ou função pública, é flagrantemente 

inconstitucional, já que veicula por lei ordinária e não por emenda constitucional, 

ferindo, dessa feita, o Princípio da Separação dos Poderes e do Juiz Natural”. 

No tocante à Lei nº 10.628/2002, que além de instituir a já citada perpetuidade 

de jurisdição após a cessação do cargo protegido, tentou criar também, a questão do 

foro especial diante de ações de improbidade administrativa, ou seja, foro especial cível. 

A Constituição Federal veda expressamente a prerrogativa de foro quanto às ações civis, 

permanecendo o privilégio diante das ações penais.48 

O Ministro Alexandre de Moraes49 afirma:  

(...) a Constituição Federal, consagrando o princípio do Juiz Natural (artigo 

5º, incisos XXXVII e LIII), não permite alterações no foro por conveniências 

ou analogias políticas. O legislador constituinte foi claro ao direcionar os 
foros especiais em razão da dignidade da função somente para o processo 

penal (...) bastando, por exemplo, a leitura do art. 102, I, b ou art. 105, I, a – 

excluindo-se, portanto, de forma peremptória o processo e julgamento das 

ações civis [...] 

 

 

No que diz respeito ao Juiz Natural, há uma característica que foge um pouco 

ao que é ensinado pelas escolas de Direito e pela doutrina majoritária que é a 

parcialidade do juiz quanto a fatos externos como corrupção, apadrinhamento político, 

dívidas políticas, dentre outras causas. Através da indicação a determinados cargos na 

Administração Pública, como ocorre principalmente nas indicações para o Poder 

Judiciário e para os Tribunais de Contas, pode fazer nascer esse tipo de parcialidade no 

julgador.50 

Guilherme de Souza Nucci51 afirma que “é certo que o princípio do juiz natural 

tem por finalidade, em último grau, assegurar a atuação de um juiz imparcial na relação 

                                                
46JUSBRASIL. op. cit. nota 34. 
47LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 678. 
48JUSBRASIL. op. cit. nota 34. 
49MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo, Atlas, 2002, p. 2645.   
50JUSBRASIL. op. cit. nota 34. 
51NUCCI, op. cit., nota 32. 
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processual. Entretanto, (...) é possível que um determinado caso chegue às mãos de 

magistrado parcial”. 

Quando o texto constitucional afirma que não haverá Juízo ou Tribunal de 

exceção, ele impõe que os Órgãos do Poder Judiciário sejam os mesmos para 

julgamento de processos semelhantes, não podendo ser criado Tribunal especial para 

julgar réu específico.  

A criação de Tribunal especial para processo e julgamento de réus determinados 

é chamado de tribunal ad hoc. Tal mecanismo não é aceito pela Constituição Federal.  

Segundo o entendimento de Alexandre de Moraes52: “Tribunal de exceção é 

aquele criado após o cometimento do fato. Considera-se que neste tribunal há uma 

predisposição para condenar o réu, uma vez que foi instituído para proceder a um 

julgamento predeterminado, comprometendo a imparcialidade do juiz”. 

Ao afirmar que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente, o entendimento é de que haverá Tribunais competentes para julgamento de 

determinados feitos, levando em consideração regras objetivas de competência.  

Quando se analisa o foro privilegiado sob a ótica do princípio do juiz natural, 

verifica-se que existiria um Tribunal de exceção para julgamento de autoridades que 

detém foro especial determinado pela Constituição Federal.  

As competências dos Tribunais Superiores para processo e julgamento de ações 

penais atreladas ao foro privilegiado é previsto constitucionalmente. Portanto, não 

haveria violação ao princípio do Juiz natural, tendo em vista que a vedação está 

relacionada à criação a posteriori desses Tribunais.  

Nessa hipótese, a competência foi determinada previamente pela Constituição da 

República, conforme previsão legal em seu artigo 5o. Assim sendo, a criação desses 

Tribunais específicos não fere a regra preconizada pela garantia do Juiz natural.  

A própria Constituição Federal ao criar o instituto do foro privilegiado 

determinou que certas autoridades sejam julgadas por Tribunais específicos. Logo, não 

há que se falar em violação ao princípio do juiz natural.  

Se for levar em consideração o contexto fático, teria uma possível violação, pois 

haveria distinção entre os Tribunais competentes. Teria de um lado um Tribunal 

responsável pelo julgamento de ações penais em que figuram cidadãos comuns e de 

                                                
52DIREITONET. O princípio do Juiz Natural e o Foro por prerrogativa de função. Disponível em:<https: 

//www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2480/O-principio-do-juiz-natural-e-o-foro-por-prerrogativa-de-fun 

cao>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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outro lado um Tribunal adstrito a julgamento de causas em que figuram acusados 

específicos.  

Por fim, tomando por base a aplicação do foro privilegiado, a criação pelo 

legislador de Tribunais específicos para processo e julgamento de ações penais em que 

figuram autoridades detentores de foro especial não viola a Constituição Federal que 

regulamenta o Estado Democrático de Direito.  
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2. ANÁLISE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO FORO ESPECIAL POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: VISÃO SISTÊMICA DESSE INSTITUTO 

CONSTITUCIONAL 

 

O foro especial por prerrogativa de função é uma garantia constitucional que 

alcança determinadas autoridades quando ocupam certos cargos públicos. Esse instituto 

assegura a possibilidade de um Tribunal especializado realizar o julgamento das ações 

penais quando houver prática de uma conduta ilícita por parte dessas autoridades.  

Cabe destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.79753:  

foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento 

posterior à cessação da investidura na função dele determinante. (...) Lei 

10.628/2002, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal 

(...) Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma 

interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal 

(...) A competência originária dos tribunais para julgar crimes de 

responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes 

comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo (...) Por outro lado, ao 

contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a 

imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do 
dignitário acusado. 

 

O foro privilegiado está sendo muito debatido atualmente, tendo em vista o 

momento político em que se encontra o Brasil. Esse momento abarca uma série de 

julgamentos onde as autoridades envolvidas buscam se eximir de uma possível 

condenação com a utilização dessa garantia constitucional.  

A aplicação dessa prerrogativa acarreta uma demora no Judiciário no tocante a 

julgamentos dessas ações penais, gerando um crescimento da impunidade. Isso ocorre 

porque os Tribunais Superiores não foram criados para funcionarem como juízos de 

primeira instância para julgarem inúmeras ações penais que tem como denunciado os 

parlamentares.   

O Ministro Luís Roberto Barroso 54  declarou à imprensa que “o foro por 

prerrogativa de função é um desastre para o país. É um péssimo modelo brasileiro e 

estimula fraude de jurisdição (...). O sistema é feito para não funcionar”.  

 

                                                
53BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2797/DF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/pet 

icaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2797&processo=2797>. Acesso em: 15 nov. 2018.   
54TAVARES FILHO, Newton. Consultoria Legislativa. Foro privilegiado: pontos positivos e negativos.  

Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-

da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2016_10290_foro-privilegiado-pontos-positivos-e negati 

vos >. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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O Ministro Celso de Mello 55 manifestou-se no sentido de ser a favor da 

supressão pura e simples de todas as hipóteses constitucionais de prerrogativa de foro 

em matéria criminal. Mas, para efeito de debate, poderia até concordar com a 

subsistência de foro em favor do presidente da República, nos casos em que ele pode ser 

responsabilizado penalmente, e dos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo. E 

a ninguém mais.  

É importante mencionar que a Constituição da República de 1988 ampliou de 

modo excessivo as hipóteses de competência penal originária. 

Entendimento do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro 56  acerca do foro 

privilegiado: 

na avaliação da Magistratura Federal, o foro privilegiado é instrumento de 
impunidade. É um resquício aristocrático e acaba tomando o sistema penal 

ineficiente (...) Os Juízes Federais, por meio da Alufe, são absolutamente 

contra a qualquer tentativa de modificar o foro privilegiado, deveria ser no 

sentido ou de elimina-lós ou de extingui-lo, mas jamais de amplia-lo. 

 

Assim sendo, antes de adentrar no mérito dessa prerrogativa constitucional, 

deve-se abordar a sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro. 

O foro por prerrogativa de função é abordado no texto constitucional quando se 

refere às competências dos Tribunais Superiores, bem como do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados para julgamento de determinado processo penal quando se tem 

envolvido uma autoridade ocupante de cargo público.  

De Plácido e Silva 57  afirma que “o foro privilegiado decorre sempre de 

disposição legal. É foro determinado “em razão da pessoa”, ratione personae, tendo em 

vista a importância da atividade desempenhada. Por essa razão, é chamado, com mais 

acerto, de foro por prerrogativa de função”. 

Apesar de alguns doutrinadores entenderem que o foro por prerrogativa de 

função seria um privilégio, não há que se utilizar esse termo, pois é um termo atécnico. 

O foro especial por prerrogativa de função não é um privilégio, mas uma prerrogativa 

atribuída pelo texto constitucional, em virtude do cargo ou função ocupada pela pessoa. 

 

                                                
55Ibid.  
56Ibid.  
57SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.715. 
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Fernando da Costa Tourinho Filho58 entende o seguinte: 

a instituição do foro especial por prerrogativa de função “não se trata (...) de 

um privilégio, o que seria odioso, mas de uma garantia, de elementar cautela, 

para amparar, a um só tempo, o responsável e a Justiça, evitando, por 

exemplo, a subversão da hierarquia, e para cercar o seu processo e 

julgamento de especiais garantias, protegendo-os contra eventuais pressões 

que os supostos responsáveis pudessem exercer sobre os órgãos jurisdicionais 

inferiores”.  

 

O autor, ainda, enfatiza o seguinte: tal foro “não é concedido à pessoa, mas lhe 

é dispensado em atenção à importância ou relevância do cargo ou função que exerça”. 

Cessada a função, “desaparece o ‘privilégio’, nos termos da súmula 451 do STF”. 

Essa prerrogativa garantida no ordenamento jurídico pátrio aborda aspectos 

constitucionais para processo e julgamento. As autoridades envolvidas, quando da 

prática de ilícito penal, terão os processos remetidos às instâncias superiores para 

apreciação, uma vez que são ocupantes de certas funções públicas.  

O foro especial por prerrogativa de função é um direito garantido às 

autoridades públicas, permitindo assim um julgamento especial e individual quando são 

partes em demandas penais.  

As autoridades podem usufruir dessa prerrogativa constitucional quando estão 

empossadas nos referidos cargos, mas perdem o foro especial e passam a ser julgadas 

por juízos criminais de 1o grau quando destituídos das respectivas funções públicas.  

O Supremo Tribunal Federal nos Inq-AgR nº 1376 MG59 e no Inq nº 656 QO60 

entendeu que “o foro especial é concedido pela Constituição em função do exercício de 

um cargo, condição sem a qual se degrada em privilégio inaceitável”.  

No mais, entendeu, ainda, que “a prerrogativa de foro é outorgada, 

constitucionalmente, ratione muneris, a significar, portanto, que é deferida em razão de 

cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal 

instaurada pelo Estado”.  

 

                                                
58TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 363. 
59BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no inquérito nº 1.376-4. Disponível em: <http://redir.stf.jus. 

br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409740>. Acesso em: 15 nov. 2018.   
60JUSBRASIL. Questão de Ordem no Inquérito: Inq nº 656 AC. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com 

.br/jurisprudencia/14696421/questao-de-ordem-no-inquerito-inq-656-ac>. Acesso em: 15 nov. 2018.   
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O foro privilegiado teria como principal objetivo preservar o cargo ocupado 

pela autoridade, mas isso não ocorre, tendo em vista que há uma utilização deturpada 

desse instituto.  

A utilização distorcida do foro especial gera uma sensação de impunidade para 

os indivíduos que compõem uma sociedade dita como democrática, pois a aplicação que 

ensejava apenas a remessa do processo penal às instâncias superiores ocasiona um 

retardo na análise, impedindo que a autoridade pública seja julgada e, possivelmente, 

condenada.  

Nesse sentido, o procurador da República Deltan Dallagnol 61  aponta o 

seguinte:  

nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos da aprovação de 
medidas contra a corrupção e a impunidade. Hoje temos mais de 20 mil 

pessoas com prerrogativa de foro no Brasil, o que é algo que escapa a 

qualquer sombra de padrão internacional. Em uma “República todos devem 

ser iguais”. “A exceção é a diferença. A exceção é alguém ser processado 

perante um foro especial. E quando passamos de 22 mil pessoas, fugimos de 

um parâmetro excepcional”.  

 

Assim sendo, verifica-se que o foro por prerrogativa de função gera um 

acúmulo de ações penais nos Tribunais competentes, tendo em vista que esse instituto 

passou a ter uma aplicação generalizada a ponto de abranger, hoje, cerca de 22 mil 

pessoas. Diante disso, faz-se necessária uma análise detalhada da sua abrangência e 

esfera de aplicação, a fim de restringir ou extinguir esse direito constitucional.  

 

2.1 Abrangência: Cargos públicos sujeitos ao foro especial por prerrogativa de 

função  

 

O foro especial por prerrogativa de função é um dos modos de estabelecer-se 

a competência penal. Com este instituto jurídico, o órgão competente para julgar ações 

penais contra certas autoridades públicas é estabelecido levando-se em conta o cargo ou 

a função que elas ocupam, de modo a proteger a função e a coisa pública. Por ligar-se à 

função e não à pessoa, essa forma de determinar o órgão julgador competente não 

acompanha a pessoa após o fim do exercício do cargo. 62 

                                                
61BRANDT, Julia Affonso; MACEDO, Fausto e Ricardo. 22 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil, 

aponta lava jato. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/22-mil-pessoas-

tem-foro-privilegiado-no-brasil-aponta-lava-jato/>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
62WIKIPEDIA. Foro especial por prerrogativa de função. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Foro_especial_por_prerrogativa_de_fun%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01. dez. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
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Criado como uma resposta à irresponsabilidade penal dos governantes, típica 

do absolutismo, buscava garantir a responsabilização daqueles que exerciam altos 

cargos governamentais. Por isso, é ainda hoje utilizado nos ordenamentos jurídicos de 

vários países de tradição romano-germânica, especialmente no Direito brasileiro. 63  

Antes de abordar efetivamente esse instituto constitucional, é importante fazer 

um comparativo da abrangência do foro especial em outros países.  

O comum é haver algumas proteções constitucionais a determinados cargos em 

outros países. Todavia, em nenhum dos países analisados, o foro privilegiado chega 

perto das proporções brasileiras. Há, inclusive, países que não possuem foro para 

nenhuma autoridade, como Cabo Verde, Inglaterra e Estados Unidos. 64  

Na Alemanha, o único que detém foro é o presidente, que responde por seus 

delitos na Corte constitucional durante o mandato. Na Suécia, o rei tem imunidade 

absoluta (algo que Dom Pedro I e II tinham também, graças à Carta Constitucional de 

1824). Em contrapartida, nenhuma outra autoridade possuía foro privilegiado. 65  

Na Noruega, o rei também possui imunidade, além dos conselhos de Estado, 

ministros da Suprema Corte e os representantes do parlamento. Em Portugal, possuem 

foro o presidente, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional. Eles são 

julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas apenas em casos de crimes 

eventualmente praticados no exercício do mandato. Em caso de cometerem delitos no 

período que não guarda relação com a função, eles são julgados por um tribunal 

comum, mas apenas após saírem do poder. Os parlamentares de Portugal não têm 

qualquer benefício. 66 

Na Itália, o presidente é julgado pelo tribunal constitucional e presidente dos 

conselhos dos ministros; já os ministros são submetidos à jurisdição ordinária, mas 

precisam de autorização prévia do parlamento. Em Moçambique, para prender em 

flagrante um parlamentar precisa-se de votação no congresso. Na Venezuela, todos os 

integrantes da assembleia constitucional respondem na corte constitucional. 67 

                                                
63Idem. Foro especial por prerrogativa de função. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Foro_es 

pecial_por_prerrogativa_de_fun%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01. dez. 2018. 
64SPERANDIO, Luan. Como é o foro privilegiado em outros países. Disponível em: <https://www.institu 

toliberal.org.br/blog/politica/como-e-o-foro-privilegiado-em-outros-paises/>. Acesso em: 01. dez. 2018. 
65Ibidem. 
66Ibidem. 
67Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_romano-germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_do_Brasil
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Na Espanha, há uma câmara especial na corte constitucional que julga 

parlamentares, presidente e membros do governo. Na Áustria, a corte constitucional 

julga presidente, membros do governo federal e de governos locais, além de 

governadores e algumas autoridades específicas de Viena. 68 

Na França, o presidente não pode ser alvo de nenhum tipo de ação durante seu 

mandato, respondendo de imediato após deixar o cargo em um juízo comum. Na 

Dinamarca, há um tribunal denominado Alta Corte do Reino, que pode impichar 

ministros de Estado por má administração a pedido do Rei ou do parlamento. Essa corte 

pode julgar ainda qualquer crime considerado perigoso ao Estado dinamarquês. 69  

Dois países se destacaram dos demais em relação à quantidade de membros do 

Estado que possuem prerrogativas de foro. Na China, há quase 3 mil integrantes do 

Congresso Nacional Popular que possuem foro, que, para serem julgados, precisam de 

prévia autorização de 178 representantes da Casa. Já a Colômbia parece ser o país que 

mais se aproxima do Brasil. Por lá, detêm foro os parlamentares, o procurador geral, 

ministros, governadores, magistrados e responsáveis pelas forças armadas. Além disso, 

o presidente apenas pode ser julgado com autorização do Senado. 70 

Após examinar a abrangência dessa imunidade constitucional em outros países, 

vamos fazer uma análise dela a luz da Constituição Federal. 

A abrangência da garantia constitucional que decorre do foro por prerrogativa 

de função alcança um número extenso de autoridades e isso pode se observado quando 

da análise do texto constitucional e das legislações especiais.  

Cabe salientar que o foro especial por prerrogativa de função não abrange ex-

ocupantes de cargos públicos, pois ela está atrelada aos crimes cometidos por 

autoridades no exercício da função pública.  

O ministro Luís Roberto Barroso71 afirma o seguinte na Ação Penal nº 937 

QO:  

o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 

Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de 

intimação para apresentação de alegações finais, a competência para 

processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente 

                                                
68Ibidem. 
69Ibidem. 
70Ibidem. 
71BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Aplicação das súmulas no STF. Disponível em: <http://www.stf.ju 

s.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1588>. Acesso em: 11 mar. 2018.  
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público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que 

seja o motivo. 

 

A jurisprudência dominante no STF72 é no sentido de que, cessado o mandato 

parlamentar por qualquer razão, não subsiste a competência do Tribunal para processar 

e julgar, originariamente, ação penal contra membro do Congresso Nacional.   

Outra questão que está incluída na abrangência dessa prerrogativa 

constitucional é a hipótese de renúncia do mandato por parte de parlamentar.  

No julgamento da Ação Penal nº 606 QO73, fixou o entendimento de que a 

renúncia de um parlamentar, após o final da instrução penal, não acarreta a perda da 

competência do Supremo no tocante ao processo e julgamento do feito. O mesmo não 

ocorre quando, antes de finda a instrução penal, o parlamentar renúncia a sua função 

pública. Nessa hipótese, o processo criminal vai ser remetido para o juízo de primeiro 

grau.  

No tocante à aplicação da prerrogativa de foro quando da prática de crime de 

improbidade administrativa, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar 

deve ser julgada em primeira instância.  

Durante quase três anos, os tribunais brasileiros processaram e julgaram ações 

penais e de improbidade administrativa contra ocupantes e ex-ocupantes de cargos com 

prerrogativa de foro, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 84 do Código de Processo 

Penal. Como esses dispositivos legais cuidavam de competência dos órgãos do Poder 

Judiciário, todos os processos por eles alcançados retornariam à estaca zero, com 

evidentes impactos negativos à segurança jurídica e à efetividade da prestação 

jurisdiccional, nos termos da ADI nº 2797 ED74, 

No julgamento do AgRg na Rcl nº12.514-MT75, o STJ seguiu a mesma linha 

de entendimento do STF, qual seja, ainda que o agente político tenha prerrogativa de 

foro previsto na Cosntituição Federal quanto às ações penais ou decorrentes da prática 

                                                
72Ibidem.  
73Idem. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na ação penal 606 Minas Gerais. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6761662>. Acesso em: 15 nov. 

2018.   
74Idem. Supremo Tribunal Federal. Emb. Decl. Na Ação direta de inconstitucionalidade 2.797 Distrito 

Federal. Disponível em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629993> 

. Acesso em: 15 nov. 2018.  
75 JUSBRASIL. Agravo Regimental na Reclamação: AgRg no Rcl nº 12.514 MT. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24225351/agravo-regimental-na-reclamacao-agrg-na-rcl 1251 

4-mt-2013-0134663-0-stj/inteiro-teor-24225352?ref=juris-tabs>. Acesso em: 15 nov. 2018.  
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de crime de responsabilidade, essa prerrogativa não se estende às ações de improbidade 

administrativa.  

Na Pet nº 3.24076 DF, de 10 de maio de 2018, de relatoria do Ministro Luís 

Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por prerrogativa de 

função não abranger os atos de improbidade administrativa:  

não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade 

administrativa proposta contra agente político. O foro por prerrogativa de 

função é previsto pela Constituição Federal apenas para as infrações penais 

comuns, não podendo ser estendida para as ações de improbidade 

administrativa, que têm natureza civil.  

 

Quando é abordado o tema que envolve causas de natureza civil, não há que se 

falar em foro especial por prerrogativa de função, uma vez que o entendimento extraído 

da Pet nº 1738-AgR77 do STF é de que a prerrogativa de foro é unicamente invocável 

nos procedimentos de caráter penal. 

Se o pedido de determinada autoridade detentora da prerrogativa de foro 

ratione numeris for baseado nas ações cautelares do artigo 867 do CPC/7378 que é 

correspondente ao artigo 726 do CPC/201579, não será julgado por tribunal superior, 

posto que está desvinculada de qualquer finalidade de ordem penal.  

Diante do exposto, cabe, agora, fazer uma análise dos dispositivos 

constitucionais que demonstram as hipóteses de incidência do foro especial por 

prerrogativa de função.  

 

2.2 Hipóteses constitucionais: As autoridades que detêm essa prerrogativa 

constitucional  

 

A Constituição Federal de 1988 aborda o foro por prerrogativa de função e as 

autoridades detentoras dessa prerrogativa. Essa abordagem recebe destaque ao longo do 

nosso ordenamento pátrio, pois não existe um capítulo específico para o assunto.  

                                                
76 DIZER O DIREITO. Não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade 

administrativa proposta contra agente político. Disponível em: <https://www.dizerodireito.com.br/2018/ 

05/nao-existe-foro-por-prerrogativa-de.html>. Acesso em: 17 nov. 2018.  
77BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Reg. em petição nº 1.738-2 Minas Gerais. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=325829>. Acesso em: 15 nov. 

2018.  
78Idem. Código de Processo Civil de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L 

5869impressao.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
79Idem. Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20 

15-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018 
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Palavras do Ministro Alexandre de Moraes80:  

o foro por prerrogativa de função pode ser identificado como a tutela que 

determinados cargos possuem em virtude de sua demasiada relevância 

pública. Assim, os seus ocupantes serão julgados, diretamente, em Tribunais; 

dispensando-se o julgamento realizado pelo ordinário primeiro grau de 

jurisdição. 

 

Serão abordadas as autoridades detentoras dessa prerrogativa, bem como as 

Cortes Constitucionais competentes para julgamento das ações penais que têm como 

denunciado ocupantes de cargos públicos que se submetem à prerrogativa de foro.  

 

2.2.1 Presidente da República, Vice-Presidente da República, Deputados Federais 

e Senadores, Ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministros de 

Estados, Advogado-Geral da União, Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, Ministros do STJ, STM, TST e TSE, Ministros do TCU, Chefe da 

missão diplomática de caráter permanente  

 

Com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal, a 

competência para julgamento das ações penais que tenham como denunciados o 

Presidente da República, Vice-Presidente da República, Deputados Federais, Senadores, 

Ministros do STF, Procurador-Geral da República será do Supremo Tribunal Federal 

desde de que as infrações penais sejam de natureza comum, ressalvados as hipóteses 

abordadas no artigo 52, inciso I do texto constitucional.  

O artigo 52, incisos Idotexto legal vai atribuir ao Senado Federal a 

competência para julgamento dos crimes de responsabilidade previstos e nos crimes da 

mesma natureza quando conexos com os crimes de responsabilidade no que diz respeito 

às autoridades elencadas no artigo 102, inciso I, “b” da Constituição Federal.  

Nos termos da Rcl nº 23.457 MC - REF81, cabe apenas ao STF, e não a 

qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com 

prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do 

cabimento e dos contornos do referido desmembramento.  A existência concreta de 

indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos 

diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao STF, para que, tendo à sua 

                                                
80MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 491.  
81BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo na medida cautelar na reclamação nº 23.457 Paraná. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13686045>. Aces 

so em: 16 nov. 2018.  
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disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua 

competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu 

desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 

Ação Penal nº 56382 São Paulo de relatoria do Ministro Teori Zavascki:  

incumbe ao STF, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição, processar e 

julgar originariamente, nas infrações penais comuns (como no caso), os 

membros do Congresso Nacional desde o momento em que passam a ter 

direito a assento na cadeira parlamentar, com a expedição do diploma (art. 

53, § 1º, da Constituição). Manifestando-se a prerrogativa de foro após a 

sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e pendente de julgamento a 

apelação, passa a causa à jurisdição do STF, para aqui ter seu prosseguimento 
a partir do estado em que se encontra, legítimos os atos anteriormente nela 

praticados [...].  

 

No Ag. Reg. no inquérito nº 2.453-883 MS, o Ministro Ricardo Lewandowski 

entendeu que “(..) O foro especial possui natureza intuitu funcionae, ligando-se ao cargo 

de senador ou deputado e não à pessoa do parlamentar. Não se cuida de prerrogativa 

intuitu personae, vinculando-se ao cargo, ainda que ocupado interinamente, razão pela 

qual se admite a sua perda ante o retorno do titular ao exercício daquele [...]”.  

No tocante aos Ministros de Estado, Advogado-Geral da União, Comandantes 

da Marinha, Exército e Aeronáutica, Ministros do STJ, STM, TST e TSE, Ministros do 

TCU e Chefe da missão diplomática de caráter permanente, as demandas penais de 

natureza comum serão remetidas para julgamento ao Supremo Tribunal Federal, nos 

termos do artigo 102, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal.  

Quando os crimes praticados por essas autoridades dizerem respeito às 

infrações penais de natureza comum, a competência para processo e julgamento do 

referido feito será deslocado para as Cortes Constitucionais. 

O entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski proferido quando 

determinou que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro enviasse à Suprema Corte o caso 

que envolveu o senador Romário ratifica o posicionamento de remeter à Suprema Corte 

o julgamento das infrações penais de natureza comum. 

Decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski84:  

                                                
82Idem. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal nº 563 São Paulo. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/p 

aginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630120>. Acesso em: 16 nov. 2018.  
83Idem. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no inquérito nº 2.453-8 Mato Grosso do Sul. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469608>. Acesso em: 16 nov. 

2018.  
84CONJUR. Crime comum cometido por parlamentar é atribuição do STF, diz Lewandowski. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2018-set-28/stf-decidir-crime-comum-parlamentar-lewandowski>. Aces 

so em: 16 nov. 2018.  
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compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas infrações penais 

comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 

Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-Geral da 

República. Logo, cabe ao STF decidir o que deve ser analisado pelo STF e o 

que deve ser julgado na primeira instância.  

 

O artigo 53, parágrafo 1o da Constituição Federal dispõe que os deputados e 

senadores, enquanto parlamentares, serão submetidos, quando da prática de crimes 

penais, a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, mas sendo fundamental o 

requisito temporal para se impor tal competência, qual seja, a expedição do diploma. 

Na Ação Penal nº 63485 QO de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi 

fixado o entendimento de que “a diplomação do réu como deputado federal opera o 

deslocamento, para o STF, da competência penal para a persecutio criminis, não tendo o 

condão de afetar a integridade jurídica dos atos processuais, inclusive os de caráter 

decisório, já praticados [...]”.  

Podem ser destacados entendimentos firmados por Ministros do Supremo 

Tribunal Federal acerca do artigo 53, caput e parágrafo 1o da Constituição Federal:  

No Inquérito nº 2.134-286Pará de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o 

entendimento firmado foi no sentido de que “a imunidade material prevista no art. 53, 

caput, da Constituição não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a 

conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar [...]”.  

A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, 

art. 53, "caput") - que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício 

independente do mandato representativo - somente protege o membro do Congresso 

Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial ("locus") em que este exerça a liberdade 

de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses 

específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da 

função legislativa (prática "in officio") ou tenham sido proferidas em razão dela (prática 

"propter officium") [...], nos moldes do Inquéritonº 1.024-387 Paraná QO de relatoria do 

Ministro Celso de Mello.  

                                                
85BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação penal nº 634 Distrito Federal. Disponí 

vel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7065818>. Acesso em: 16 

nov. 2018.  
86Idem. Supremo Tribunal Federal. Inquérito nº 2.134-2 Pará. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/p 

aginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=402356>. Acesso em: 16 nov. 2018.  
87Idem. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no inquérito nº 1.024-3 Paraná. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80786>. Acesso em: 16 nov. 

2018.  
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 Inquéritonº 2.91588 Pará de relatoria do Ministro Luiz Fux:  

imunidade parlamentar. Inexistência, quando não se verificar liame entre o 

fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato 

parlamentar pelo ofensor. Os atos praticados em local distinto do recinto do 

Parlamento escapam à proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas 

manifestações que guardem pertinência, por um nexo de causalidade, com o 

desempenho das funções do mandato (Precedentes).  

 

É importante mencionar, ainda nessa linha de entendimento, a Lei nº 

1.079/5089 que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estados, conforme artigos 2o 

e 13 da lei nº 1.079/5090.  

De acordo com o artigo 3o da Lei nº 1.079/5091, a imposição da pena de perda 

de cargo com inabilitação por até 5 anos não exclui o processo e julgamento do acusado 

por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal. 

Antes da EC 23/9992, a alínea “c” do artigo 102, inciso I da Constituição 

Federal não incluía na competência do Supremo Tribunal Federal os comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

A EC 23/9993 criou o Ministério da Defesa e equiparou, funcionalmente, os 

comandantes das forças armadas aos ministros de Estado em quase todos os aspectos. 

Com isso, essas autoridades adentraram na esfera de competência do Supremo Tribunal 

Federal para processo e julgamento das infrações penais de natureza comum.  

Nesse sentido, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as 

infrações penais de natureza comum e os crimes de responsabilidade foi ampliada, em 

decorrência da referida Emenda Constitucional94.  

 

 

                                                
88Idem. Supremo Tribunal Federal. Inquérito nº 2.915 Pará. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/pagina 
dorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3891684>. Acesso em: 16 nov. 2018.  
89Idem. Lei nº 1.079/50 - Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm>. Acesso em: 16 

nov. 2018. 
90Ibid. 
91Ibid. 
92Idem. Emenda Constitucional nº 23/99. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui 

cao/emendas/emc/emc23.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
93Ibid. 
94Ibid. 
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2.2.2 Governadores, Desembargadores TJ, TRF e TRT, Membros do TRE, 

Conselheiros dos Tribunais de Contas, Membros do MPU que oficiem perante 

tribunais  

 

A Constituição Federal em seu artigo 105, inciso I, alínea “a” prevê a 

competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, nos crimes comuns 

e nos crimes de responsabilidade as mencionadas autoridades.  

No julgamento CJ nº 6.97195, o Ministro Paulo Brossard entendeu o seguinte:  

a expressão "crime comum", na linguagem constitucional, é usada em 

contraposição aos impropriamente chamados crimes de responsabilidade, 

cuja sanção é política, e abrange, por conseguinte, todo e qualquer delito, 

entre outros, os crimes eleitorais. Jurisprudência antiga e harmônica do STF. 

Competência originária do STJ para processar e julgar governador de Estado 

acusado da prática de crime comum, Constituição, art. 105, I, a. 
 

Dessa forma, a competência do Superior Tribunal de Justiça, seja nos crimes 

de natureza comum como nos crimes de responsabilidade, em nada conflita com as 

competências do Supremo para julgar os mesmos crimes e do Senado Federal para 

julgar os crimes de responsabilidade, pois as hipóteses constitucionais são distintas.  

Quanto aos Governadores dos Estados, cumpre salientar o entendimento 

previsto na Lei nº 1.079/5096, pois é, nessa lei, que será determinado o julgamento do 

Governador quando da prática de crime de responsabilidade, tendo em vista que, 

quando se tratar de crime comum, a competência fica fixada no Superior Tribunal de 

Justiça, nos termos do artigo 78 da Lei nº 1.079/5097. 

Por fim, o artigo 78, § 3º dispõe que, nos Estados, onde as Constituições 

Estaduais não determinarem o processo para julgamento dos crimes de responsabilidade 

dos Governadores, aplicar-se-á o disposto na Lei nº 1.079/5098. 

Entendimento do Ministro Edson Fachin na ADI nº 5.54099:  

não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o 

recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra 

                                                
95Idem. Supremo Tribunal Federal. Conflito de Jurisdição nº 6.971. Disponível em: < http://redir.stf.jus.b 

r/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=30436>.  Acesso em: 16 nov. 2018.  
96Idem. Lei nº 1.079/50 - Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm>. Acesso em: 16 

nov. 2018. 
97Ibid. 
98Ibid. 
99 Idem. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.540/DF. Disponível 

em:<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000275764&base=baseMonocraticas

>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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governador de Estado, por crime comum, cabendo ao STJ, no ato de 

recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a 

aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. (...) 

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. (...) Não há, também, simetria 

a ser observada pelos Estados-membros. 

 

Após análise das hipóteses de incidência da prerrogativa de foro, cabe destacar 

o entendimento previsto no artigo 84 do Código de Processo Penal100 que teve sua 

redação alterada pela Lei nº 10.628101, de 24.12.2002, a competência pela prerrogativa 

de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos 

Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 

relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 

responsabilidade.  

Fica nítida que a prerrogativa constitucional alcança um número extenso de 

autoridades e isso ocasiona uma demora no processo e julgamento das ações penais. 

Essa demora acaba por passar uma ideia de impunidade, pois muitas autoridades 

acabam não tendo um julgamento efetivo.  

O foro privilegiado é um mal para os Tribunais e para o país, uma vez que as 

Cortes constitucionais não foram criadas para operacionalizar como um Tribunal de 1a 

instância que julga um número ilimitado de indivíduos.  

Podemos citar o entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso 

disponibilizado no CONJUR102 ao afirmar que o foro privilegiado deve acabar ou ser 

limitado aos Chefes dos Poderes:  

o foro por prerrogativa de função, apelidado de foro privilegiado, é um mal 

para o Supremo Tribunal Federal e para o país. É preciso acabar com ele ou 

reservá-lo a um número mínimo de autoridades, como os chefes de Poder. Há 

três ordens de razões que justificam sua eliminação ou redução drástica: 

Razões filosóficas: trata-se de uma reminiscência aristocrática, não 
republicana, que dá privilégio a alguns, sem um fundamento razoável; 

Razões estruturais: Cortes constitucionais, como o STF, não foram 

concebidas para funcionarem como juízos criminais de 1º grau, nem têm 

estrutura para isso. (...) Razões de justiça: o foro por prerrogativa é causa 

frequente de impunidade, porque é demorado e permite a manipulação da 

jurisdição do Tribunal.  

 

                                                
100Idem. op. cit., nota 37. 
101Idem. Lei nº 10.628/02 - Altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

– Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10628. 

htm>.  Acesso em: 16 nov. 2018.  
102CONJUR. Foro privilegiado deve acabar ou ser limitado aos chefes dos Poderes. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2016-mai-23/roberto-barroso-foro-privilegiado-acabar-reduzir-impunidade> 

.Acesso em: 16 nov. 2018.  
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A aplicação do foro privilegiado abrangia o processo e julgamento das ações 

penais e das ações de improbidade administrativa contra autoridades ocupantes ou não 

de cargos que ensejavam uma prerrogativa de foro, conforme determinava o artigo 84 

do Código de Processo Penal103.  

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro104, a natureza das medidas previstas no 

dispositivo constitucional está a indicar que a improbidade administrativa, embora possa 

ter conseqüência na esfera criminal, com a concomitante instauração de processo 

criminal (se for o caso) e na esfera administrativa (com a perda da função pública e a 

instauração de processo administrativo concomitante) caracteriza um ilícito de natureza 

civil e política, porque pode implicar a suspensão dos direitos políticos, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento dos danos causados ao erário. 

 O Supremo Tribunal Federal, em duas decisões recentes, entendeu que a ação 

civil por improbidade administrativa não se submete ao foro especial por prerrogativa 

de função das ações criminais105. 

O entendimento do Ministro Relator Ricardo Lewandowski na Petição nº 

4.497106 foi a seguinte:  

entendimento recente do Supremo Tribunal Federal consigna a competência 

do Juízo de 1º grau para processar e julgar os casos de improbidade 

administrativa, eis que se trata de questão diversa do crime de 

responsabilidade, disciplinado pelo Decreto-lei 201/67”. Nesse sentido, o 

ministro citou o julgamento, pelo Plenário do STF, da PET 3923, relatada 

pelo ministro Joaquim Barbosa. A Corte entendeu que as condutas descritas 
na lei de improbidade administrativa, quando imputadas a autoridades 

detentoras de prerrogativa de foro, não se convertem em crimes de 

responsabilidade. Além disso, estando o processo em fase de execução de 

sentença condenatória, o STF não tem competência para o prosseguimento da 

execução. 

 

O referido artigo sofreu alteração com a Lei nº 10.628107, de 24.12.2002, pois a 

alteração foi considerada inconstitucional, levando a revogação dos parágrafos 1o e 2o, 

nos termos da ADI nº 2.797108. Essa ação direta de inconstitucionalidade revogou os 

                                                
103BRASIL. op. cit., nota 34.  
104DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 14. ed., 2001, p. 678.  
105MOREIRA, Romulo de Andrade. O STF, a Lei de Improbidade Administrativa e os agentes políticos. 

Disponível em: < ttps://jus.com.br/artigos/24803/o-stf-a-lei-de-improbidade-administrativa-e-os-agentes-

politicos>. Acesso em: 16 nov. 2018.  
106BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 4497. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNot 

iciaDetalhe.asp?idConteudo=104291>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
107Idem. op. cit. nota 101.  
108Idem. op. cit. nota 53.  
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parágrafos, pois eles abarcavam aquelas autoridades que não exerciam mais função 

pública.  

Com a revogação, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi de que o 

foro especial por prerrogativa de função só alcançaria os autores das infrações penais se 

ainda detentoras de cargos públicos.  

Diantes das hipóteses constitucionais, verifica-se que o ordenamento jurídico 

pátrio alcança um número extenso de autoridades no tocante ao foro especial por 

prerrogativa de função.  

O total de autoridades com foro por prerrogativa de função, no ordenamento 

constitucional brasileiro, ou seja, na Constituição Federal ou nas Constituições 

Estaduais, resulta em um número de 54.990 autoridades detentoras dessa 

prerrogativa109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Foro, prerrogativa e privilégio: quais e quantas autoridades 

têm foro no Brasil. Direito Público, Porto Alegre, v. 14, n. 76, p. 176-197, jul-ago. 2017.  
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3. ABORDAGEM DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NOS 

TRIBUNAIS: PANORAMA BRASILEIRO  

 

O foro por prerrogativa de função está sendo questionado, atualmente, no 

tocante a sua extinção ou restrição, tendo em vista que essa prerrogativa vem sendo 

utilizada com finalidade diversa a preconizada pelo texto constitucional. 

Quando a Constituição Federal aborda essa prerrogativa, ela busca trazer uma 

análise quanto ao cargo ocupado pela autoridade, a fim de adotar um processo e 

julgamento mais preciso.  

É importante mencionar o entendimento do Ministro José Carlos Moreira 

Alves no Inquérito nº 656110QO, a fim de ratificar o entendimento de que o foro por 

prerrogativa função está atrelado ao exercício do cargo público:  

depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por 

prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa 

é inerente, deve está cessar por não tê-la estendido mais alem a própria 

Constituição. Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar a 

incompetência desta Corte para prosseguir no processamento deste inquérito, 

determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal de 1o grau, com sede 

em Rio Branco, Estado do Acre, porquanto os crimes imputados aos réus, se 
cometidos, o foram em detrimento da Uniao, ressalvadas a validade da 

denúncia.  

 

O foro por prerrogativa de função quando adotado busca delimitar a 

competência de determinado tribunal para processo e julgamento das infrações penais 

de natureza comum que tem como denunciado autoridade que, pela legislação pátria, 

fica subordinada à esfera ordinária das Cortes Constitucionais.  

A competência para julgamento quando a autoridade, no exercício do cargo, 

detém o foro por prerrogativa de função é atribuída às Cortes Superiores, quais sejam, 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça dos 

Estados e Distrito Federal.  

Em excelente síntese dos conteúdos atualmente disponíveis sobre o tema, Dias 

nos esclarece sobre: é aimportância do cargo ou funçãoque o acusado ocupa que retira 

os procedimentos penais dos juízes de primeiro grau, submetendo-os às instâncias 

                                                
110BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no inquérito: Inq-QO 656 AC. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/738847/questao-de-ordem-no-inquerito-inq-qo-656-ac>.Acess 

o em: 16 nov. 2018.  
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superiores o seu respectivo julgamento, é que determinará o conceito do foro por 

prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado [...].111 

A título de esclarecimento, no que diz respeito à aplicação do foro privilegiado 

em razão do cargo ou função que o acusado ocupa, é importante salientar que a 

competência do respectivo Tribunal, cessará conjuntamente com o término do 

mandato.112 

O foro por prerrogativa de função sempre foi objeto de discussão tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência, uma vez que acarreta interferência significativa nos 

Órgãos Judiciários no que diz respeito à sua estrutura para análise das demandas 

judiciais.  

Esse instituto constitucional merece uma abordagem aprofundada no tocante 

aos Tribunais que possuem competência para julgamento dessas ações penais. Diante 

disso, faz-se necessária uma análise quanto à constituição das Cortes Constitucionais e 

quanto à competência de cada Tribunal para apreciação de demandas judiciais 

submetidas a sua análise processual.  

 

3.1 Supremo Tribunal Federal: Competência constitucional para julgamento das 

ações penais de natureza comum  

 

A denominação “Supremo Tribunal Federal” 113 foi adotada na Constituição 

Provisória publicada com o Decreto n.º 510/1890 114 , e repetiu-se no Decreto n.º 

848/1890115, que organizou a Justiça Federal. 

O Supremo Tribunal Federal era composto por quinze Juízes, nomeados pelo 

Presidente da República com posterior aprovação do Senado. O número foi reduzido 

para onze pelo Governo Provisório por meio do Decreto n.º 19.656/31.116 

                                                
111 MANGANELI, João. Breves considerações sobre o foro especial por prerrogativa de função. 

Disponível em: <https://joaomanganeli.jusbrasil.com.br/artigos/193354375/breves-consideracoes-sobre-

o-foro-especial-por-prerrogativa-de-funcao>. Acesso em: 17 nov. 2018.  
112Ibidem.  
113BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Histórico. Disponível em: <http: //www.stf.jus.br/portal/cms/ver 

Texto.asp?servico=sobreStfConhecaStfHistorico>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
114Idem. Decreto n.º 510/1890. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoSigen.act 

ion?norma=388004&id=14448663&idBinario=15722625&mime=application/rtf>. Acesso em: 17 nov. 

2018. 
115 Idem. Decreto n.º 848/1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/d 

ecreto-848-11-outubro-1890-499488-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
116  Idem. Decreto n.º 19.656/1931. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-19656-3-fevereiro-1931-508520-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
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A Constituição de 1934 117  mudou a denominação do órgão para “Corte 

Suprema” e manteve o número de onze Ministros, dele tratando nos artigos 73 a 77.  

A Carta de 10 de novembro de 1937118 restaurou o título “Supremo Tribunal 

Federal”, destinando-lhe os artigos 97 a 102.  

O Ato Institucional n.º 2/65 119 , aumentou o número de Ministros para 

dezesseis, acréscimo mantido pela Constituição de 1967 120 . Posteriormente, o Ato 

Institucional n.º 6/69121, restabeleceu o número de onze Ministros. 

Com a restauração da democracia, a Constituição ora vigente, promulgada em 

5 de outubro de 1988, realçou expressamente a competência precípua do Supremo 

Tribunal Federal como guarda da Constituição, dedicando-lhe os artigos 101 a 103. 

O Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros, todos brasileiros 

natos, conforme artigo 12, § 3º, inciso IV da Constituição Federal, escolhidos dentre 

cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e 

reputação ilibada, nos termos do artigo 101 da Constituição Federal, e nomeados pelo 

Presidente da República, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal, de acordo com o artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal.  

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele 

compete, precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da 

Constituição da República. 

Entre as principais atribuições do Supremo Tribunal Federal previstas na 

Constituição Federal, será abordada especificadamente a sua competência na esfera 

penal.  

Quando se tratar de infrações penais de natureza comum, caberá ao Supremo 

Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o Presidente da República, do 

Vice-Presidente da República, dos membros do Congresso Nacional, seus próprios 

ministros e o Procurador-Geral da República, entre outros, nos moldes do artigo 102, 

inciso I, “b” e “c” da Constituição Federal.  

 

                                                
117Idem, op. cit., nota 24. 
118Idem, op. cit. nota 25.  
119Idem. Ato Institucional 2/65. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 
120Idem, op. cit., nota 27.  
121Idem. Ato Institucional 6/69. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-0669.htm> 

.Acesso em: 17 nov. 2018. 
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 Nesse sentido, Ag. Reg. na Ação Penal: AP nº 666122 BA:  

A competência do Supremo presente a prerrogativa de função, é de direito 

estrito. Não a alteram normas processuais comuns, como são as da 

continência e da conexão. A competência do Supremo é de direito estrito, 

está delimitada na Constituição Federal. Normas instrumentais comuns, 

como são as alusivas à conexão e à continência, nao a dilatam. Então, cumpre 

sanear o processo.  

 

 Dentro da esfera penal, será efetuada uma análise quanto ao foro especial por 

prerrogativa de função, a fim de ensejar o deslocamento da competência para processo e 

julgamento perante a Suprema Corte.  

 A competência originária do STF pra julgamento de determinadas ações penais 

que tenham autoridades com prerrogativa de foro nessa instância ordinária fica 

ratificada na Ação Penal: AP nº 527123 PR, pois o entendimento firmado é no sentido de 

a competência penal originária do STF por prerrogativa de função, advinda da 

investidura de sujeito ativo de um delito, no curso do processo, em uma das funções 

descritas no art. 102, I, b e c, da CF/1988, não acarretar a nulidade da denúncia 

oferecida nem dos atos processuais praticados anteriormente perante a justiça 

competente à época dos fatos. 

 Cabe salientar que não é qualquer ação penal que vai deslocar a competência 

para o Supremo Tribunal Federal, sendo necessário que as autoridades detentoras de 

foro especial estejam entre aquelas abrangidas pelo texto constitucional, além de estar 

no exercício efetivo do cargo público.  

 As Cortes Constitucionais estão sofrendo um acúmulo de processos, tendo em 

vista o número crescente de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.  

  Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso 124 , as diversas declinações de 

competência estão prestes a gerar a prescrição pela pena provável, de modo a frustrar a 

realização da justiça, salientando que “o sistema é feito para não funcionar”.  

 O voto baseou-se no entendimento de que a atuação criminal originária ampla 

do Supremo Tribunal Federal “tornou-se contraproducente em razão do grande volume 

                                                
122JUSBRASIL. Ag. Reg. na Ação Penal: AP nº 666 BA. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/juri 

sprudencia/23508691/agreg-na-acao-penal-ap-666-ba-stf/inteiro-teor111733187>. Acesso em: 17 nov. 

2018.  
123Idem. Ação Penal: AP nº 527 PR. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1973556 

4/acao-penal-ap-527-pr>. Acesso em: 17 nov. 2018.  
124MOREIRA, Romulo de Andrade. O novo entendimento do STF sobre a competência por prerrogativa 

de função. Disponível em <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/27/o-novo-entendimento-do-

stf-sobre-competencia-por-prerrogativa-de-funcao>. Acesso em 18 mar. 2018. 
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de processos e da pouca vocação da sua estrutura para atuar na área. O resultado leva à 

demora nos julgamentos, à prescrição e cria um obstáculo à atuação do Supremo como 

corte constitucional”. 

 A Constituição Federal atribui à Suprema Corte o processo e julgamento das 

ações penais de natureza comum quando houver denúncia abrangendo autoridades 

empossadas em cargos públicos.  

 Cabe destacar o entendimento previsto na Petição: Pet nº 5187125 SP:  

jurisprudência desta Corte é no sentido de que o pedido de explicações 

somente deve ser processado perante este Tribunal quando a autoridade 

apresentar prerrogativa de foro ratione muneris. A medida em causa não 

assume natureza de interpelação criminal judicial, o que a qualificaria como 
típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a 

honra. 

 

  Jurisprudência do STF, na Reclamação: Rcl nº 511126  PB, firmou-se no 

sentido de definir a locução constitucional "crimes comuns" como expressão abrangente 

a todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e 

alcançando, até mesmo, as próprias contravenções penais. Precedentes.  

 Atualmente, faz-se necessário um enxugamento no tocante ao número de 

pessoas que possuem essa prerrogativa, a fim de desafogar o Tribunal e permitir 

efetivos julgamentos com o intuito de garantir a democracia. Afinal, a Constituição 

Federal assegura um Estado Democrático de Direito.  

 

3.2 Superior Tribunal de Justiça: Juízo de admissibilidade das ações judiciais  

 

 O Superior Tribunal de Justiça (STJ)127 é fruto de amplos debates políticos e de 

gestão da justiça que permearam o século XX no Brasil. Criado pela Constituição 

Federal de 1988 e instalado no ano seguinte, suas decisões influenciam todos os 

aspectos da vida cotidiana das pessoas. Por isso, é conhecido como “Tribunal da 

Cidadania”. 

                                                
125JUSBRASIL. Petição: PET nº 5187 SP. Disponível em <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25 

264535/peticao-pet-5187-sp-stf>. Acesso em 18 mar. 2018. 
126Idem. Reclamação: Rcl nº 511 PB. Disponível em <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/746744/r 

eclamacao-rcl-511-pb>. Acesso em 17 nov. 2018. 
127BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. História. Disponível em < http://www.stj.jus.br/sites/STJ/defau 

lt/pt_BR/Institucional/Hist%C3%B3ria>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Sua história tem antecedentes na Justiça Federal, com o Tribunal Federal de 

Recursos (TFR). Teve as atribuições sucedidas pelos Tribunais Regionais Federais, com 

a Constituição de 1988, mas seus ministros, servidores e estrutura serviram de base para 

o então recém-criado STJ. 

 Ao longo dos anos, o Superior Tribunal de Justiça passou por transformações, 

acompanhando a sociedade brasileira. Tornou-se referência internacional em processos 

eletrônicos, gestão socioambiental e transparência. 

 O STJ é composto por 33 ministros.128 Eles são escolhidos e nomeados pelo 

Presidente da República, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio tribunal. O 

indicado passa ainda por sabatina do Senado Federal antes da nomeação. 

 A Constituição prevê que os ministros tenham origem diversificada: um terço 

deve ser escolhido entre desembargadores federais, um terço entre desembargadores de 

justiça e, por fim, um terço entre advogados e membros do Ministério Público. 

 A Corte Especial é composta pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal e 

julga as ações penais contra governadores e outras autoridades. A Corte também é 

responsável por decidir recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos 

especializados do Tribunal. 

 Para buscar essa uniformização, o principal tipo de processo julgado pelo STJ é 

o recurso especial. Esses recursos servem fundamentalmente para que o tribunal resolva 

interpretações divergentes sobre um determinado dispositivo de lei.Desde 2008, os 

recursos especiais podem ter caráter repetitivo. Isso ocorre quando há múltiplos 

recursos com fundamento na mesma questão legal. Nesse caso, o STJ pode determinar a 

suspensão dos processos que tratem da mesma matéria, até que julgue um recurso 

representativo da controvérsia.129 

 Quando essa decisão é tomada, os demais tribunais devem aplicar o mesmo 

entendimento do STJ para os recursos pendentes. Se a decisão contestada no recurso 

coincide com o STJ, o recurso não tem seguimento. Mas se o tribunal não concorda com 

a orientação firmada pelo STJ no recurso repetitivo, o tribunal local tem que julgar 

novamente o caso. Como a decisão do STJ não é vinculante, se o tribunal local insistir 

                                                
128Idem. Superior Tribunal de Justiça. Composição. Disponível em <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/TV/p 

t_BR/Institucional/Composição>. Acesso em 18 mar. 2018. 
129Idem. Superior Tribunal de Justiça. Atribuições. Disponível em <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/defaul 

t/pt_BR/Institucional/Atribuições>. Acesso em 17 nov. 2018. 

http://www.stj.jus.br/web/verMinistrosSTJ?parametro=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11672.htm
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em interpretar a lei de forma divergente, o recurso especial terá continuidade e pode 

chegar ao STJ.130 

 De acordo com o artigo 105, inciso I, “a” da Constituição Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça é competente para realizar toda a instrução criminal de processos 

que envolvam autoridades subordinadas à esse Tribunal.  

 A competência do STJ para julgar determinadas autoridades está prevista na 

Constituição Federal (artigo 105, inciso I, alínea a). De acordo com a norma, cabe à 

Corte Especial, órgão máximo julgador do STJ, processar e julgar, nos crimes comuns, 

os governadores e, nestes e nos crimes de responsabilidade, os desembargadores dos 

Tribunais de Justiça, membros dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais 

Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e os membros do Ministério 

Público da União que oficiem perante o Tribunal.131 

 O STJ julga crimes comuns praticados por governadores, desembargadores 

estaduais, federais, eleitorais e trabalhistas, conselheiros de tribunais de contas e 

procuradores da República, entre outros. Nesses casos, um ministro do STJ preside o 

inquérito, conduzido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. É do 

ministro relator a competência para autorizar ou determinar diligências e prisões nessa 

fase preliminar. Ao final das investigações, um subprocurador-geral da República 

apresenta denúncia, se entender existir indícios de crime. Essa denúncia é apreciada 

pelos ministros da Corte Especial. Se recebida, tem início a ação penal. Ao final do 

processo, a ação é julgada, podendo resultar em condenação ou absolvição do réu.132 

 O STJ julga também habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança, 

quando o ato ilegal for praticado por governadores, desembargadores ou conselheiros de 

tribunais de contas, entre outras autoridades. Os habeas corpus e mandados de 

segurança também chegam ao tribunal em recursos, quando o pedido é negado pelos 

tribunais regionais federais ou de justiça.133 

                                                
130Idem. Superior Tribunal de Justiça. Atribuições. Disponível em <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default 

/pt_BR/Institucional/Atribuições>. Acesso em 17 nov. 2018..  
131JUSBRASIL. Autoridades com foro no STJ respondem a 110 ações penais. Disponível em <https://stj.j 

usbrasil.com.br/noticias/944318/autoridades-com-foro-no-stj-respondem-a-110-acoes-penais>. Acesso 

em 18 mar. 2018. 
132BRASIL, op. cit., nota 130. 
133Ibid. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 É ainda de responsabilidade do STJ resolver conflitos de competência entre 

tribunais, mandados de injunção, reclamações para preservação de sua própria 

competência e autoridade e homologa sentenças estrangeiras.134 

 Além das competências explicitadas e atribuídas pelo texto constitucional, o 

STJ também é competente para analisar outros processos contra autoridades com foro 

especial, quais sejam, inquéritos, sindicâncias, notícias-crime, representações, exceções 

da verdade e interpelações judiciais. 

 Processar a ação penal significa realizar todo o procedimento de instrução que, 

em uma ação normal, é feito pelo juiz de primeiro grau. No caso do STJ, a ação é 

presidida pelo ministro relator do caso. Um trabalho que envolve oitiva de acusados e 

de testemunhas, além de expedições de mandados. É o que acontece nas ações penais, 

muitas delas sob a proteção do sigilo judicial.135 

 Antes de o Superior Tribunal Justiça realizar o julgamento da autoridade 

detentora de foro por prerrogativa, era necessária a denúncia por parte do Ministério 

Público, mas antes era preciso que o legislativo local autorizasse a instauração do 

processo.  

 Tal entendimento pode ratificado no HC nº 80.511136 de relatoria do Ministro 

Celso de Mello.  

a instauração de persecução penal, de iniciativa pública ou privada, inclusive 

as de caráter eleitoral ou contravencionais, em juízo, contra governador de 

Estado, deve ser precedida, necessariamente, de autorização dada pela 

assembléia legislativa local, a qual, por respeito ao princípio da Federação, 

compete exercer o controle político prévio.  

 

 Hoje, esse entendimento de que seria imprescindível a autorização da 

assembleia legislativa para instauração de procedimento de persecução penal contra 

Governador do Estado não mais subsiste, conforme entendimento firmado pelo Ministro 

relator Edson Fachin quando do julgamento da ADI nº 5.540, de 3 de maio de 2017. 

 De acordo com a ADI nº 5.540137, não há necessidade de prévia autorização da 

assembleia legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação 

penal contra governador de Estado, por crime comum, cabendo ao STJ, no ato de 

                                                
134Ibid. 
135Ibid.  
136IBCCRIM. Jur. ementada 1913/2001: Processo penal. Governador. Imunidade processual. Autorizaç 

ão legislativa. Condição de procedibilidade. Disponível em <https://www.ibccrim.org.br/artigo/2791-Jur-

ementada-19132001-Processo-penal-Governador-Imunidade-processual-Autorizacao-legislativa-

Condicao-de-procedibilidade>. Acesso em 17 nov. 2018. 
137BRASIL, op. cit. nota 99.  
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recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de 

medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. (...) 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 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. (...). 

Cabe destacar alguns dados importantes acerca da tramitação dos processos 

penais no Superior Tribunal de Justiça. O tempo médio de tramitação das ações penais 

na Corte Especial leva em torno de cinco anos para ser concluída138 e o tempo médio 

entre a conclusão e a primeira decisão de ações penais distribuídas é de 532 dias139. 

 Por fim, fica nítido que a Corte Especial juntamente com o Supremo Tribunal 

Federal estão funcionado como juízos criminais de 1o grau, em decorrência de uma 

concentração de processos que possuem como réus pessoas detentores de foro por 

prerrogativa e função. Por razões estruturais, as Cortes Constitucionais não foram 

criadas para ter esse elevado número de ações penais em trâmite. Assim sendo, é 

necessária uma nova análise por parte do legislador, a fim de reestruturar a competência 

dos Tribunais Superiores.  

 

3.3 Tribunal de Justiça: Análise dos processos judiciais de sua competência  

 

O Tribunal de Justiça teve sua origem após a proclamação da independência no 

ano de 1828, em cumprimento ao artigo 163 da Constituição de 1824140, tendo em vista 

que foi extinta a Casa da Suplicação devido à criação do Supremo Tribunal de Justiça, 

retornando então à condição de tribunal local. Com o decorrer dos anos, foram criados 

novos Tribunais da Relação nas províncias dos Impérios.141 

Somente com a proclamação da República, em 1889, foi então criada, 

distintamente, a Justiça em cada unidade da federação no Brasil. Naquela época, cada 

Estado tinha a prerrogativa de nomear seus respectivos tribunais.142 

                                                
138JOTA. 94% dos inquéritos do STJ tramitam sob sigilo. Disponível em: < https://www.jota.info/justica/ 

94-dos-inqueritos-do-stj-tramitam-sob-sigilo-16022018 >. Acesso em 18 mar. 2018. 
139Ibidem. 
140BRASIL, op. cit., nota 22.  
141Idem. Tribunal de Justiça. História. Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Jus 

tiça>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
142Ibid. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1824
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_de_Justi%25C3%25A7a
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Prov%25C3%25ADncia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1889
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Em 1934, com a promulgação da nova constituição, os tribunais estaduais 

passaram a chamar-se, obrigatoriamente, Corte de Apelação e, em 1937, Tribunal de 

Apelação. Com a promulgação da Constituição de 1946, foi dada uma nova 

nomenclatura aos Tribunais Estaduais, que, finalmente, passaram a denominar-se 

Tribunais de Justiça, o que foi mantido pela atual Carta Magna.143 

O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 

todas as fases do processo, e competente para julgar os recursos das decisões de 

primeira instância e as causas originárias que lhe são reservadas por lei.144 

Os tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos, por votação secreta, 

elegerão dentre seus juízes mais antigos, os titulares dos cargos de direção, com 

mandato por dois anos, proibida a reeleição. No tocante aos advogados e membros do 

Ministério Público é reservado um quinto das vagas do TJ (chamado "Quinto 

Constitucional"), com jurisdição comum.145 

De acordo com o artigo 17 do CDJERJ que revogado pela Lei nº 6.956/15146 

que trata da Lei de Organização e Divisao Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro - 

LODJ, o Tribunal de Justiça compõe-se de 180 (cento e oitenta) desembargadores e tem 

como Órgãos Julgadores as Câmaras Isoladas, a Seção Criminal, o Conselho da 

Magistratura, o Órgão Especial, a que alude o item XI do art. 93, da Constituição da 

República e, como integrante de sua estrutura administrativa, a Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro.147 

 O artigo 125 da Constituição Federal de 1988 148 dispõe que os Estados 

organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na Carta Magna. 

Portanto, a Justiça Estadual tem caráter residual, ou seja, a ela compete processar e 

julgar os casos que não forem da competência das Justiças especiais ou especializadas, e 

da Justiça Federal. 

 

                                                
143Ibid.  
144Ibid. 
145Ibid. 
146Idem. Lei nº 6.956/15. Disponível em: <https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/160776802/lei-6956-

15-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 17 nov. 2018.  
147Idem. Tribunal de Justiça. Alteração do número de membros do Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justiça>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
148Idem, op. cit., nota 28.  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Corte_de_Apela%25C3%25A7%25C3%25A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Recurso
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Minist%25C3%25A9rio_P%25C3%25BAblico_do_Brasil
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jurisdi%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://direitoconstitucional.blog.br/justica-federal-os-trfs-e-os-juizes-federais/
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Nesse sentido, ADI nº 4.414149 de relatoria do Ministro Luiz Fux:  

 (...) A lei estadual que cria vara especializada em razão da matéria pode, de 

forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, 

através de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), que se afigura 

necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma 

eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB). (...) O princípio do juiz 

natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB) é incompatível com disposição 

que permita  a delegação de atos de instrução ou execução a outro juízo, sem 

justificativa calcada na competência territorial ou funcional dos órgãos 
envolvidos [...]. 

 

Na ADC nº 12150 DF de relatoria do Ministro Carlos Britto, ficou decidido que 

o Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente 

compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da 

Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas 

não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos 

princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, 

cabeça. 

Com base no artigo 125, § 1º da Constituição Federal, a competência dos 

tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária 

de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

 Assim, na ADI nº 3.140151  CE de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, foi 

fixado o entendimento de que compete à Constituição do Estado definir as atribuições 

do tribunal de justiça, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição da República. Essa 

competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. Ação julgada 

procedente para excluir da norma do art. 108, VII, b, da Constituição do Ceará a 

expressão “e de quaisquer outras autoridades a estas equiparadas na forma da lei”. 

 Nesse sentido ainda, HC nº 103.803152  RR de relatoria do Ministro Teori 

Zavascki:  

                                                
149JUSBRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI nº 4414 AL. Disponível em: <https://stf.jusbr 

asil.com.br/jurisprudencia/24807860/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4414-al-stf>. Acesso em: 
17 nov. 2018. 
150Idem. Ação Direta de Constitucionalidade: ADC nº 12 DF. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.b 

r/jurisprudencia/14719157/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-12-df>. Acesso em: 17 nov. 

2018. 
151Idem. Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI nº 3140 CE. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.co 

m.br/jurisprudencia/14728758/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-3140-ce>. Acesso em: 17 nov. 

2018. 
152Idem. Emb. Decl. no Habeas Corpus: HC nº 103803 RR. Diponível em:<https://stf.jusbrasil.com.br/ju 

risprudencia/25334641/embdecl-no-habeas-corpus-hc-103803-rrstf/inteiro-teor-155646705?ref=juris-

tabs>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
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segundo a jurisprudencia do STF, “compete à Constituição do Estado definir 

as atribuições do Tribunal de Justiça, não podendo este desempenho ser 

transferido - menos ainda por competência aberta - ao legislador 

infraconstitucional (art. 125, § 1o, da CRFB/88)” (ADI 3140, Relator (a): 

Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ 29.06.2007). É inconstitucional, por isso, a 

norma da Constituição do estado de Roraima que atribui foro por 

prerrogativa de função a agentes públicos equiparados a secretários de Estado 

(alínea a, inciso X, do art. 77), equiparação a ser promovida pelo legislador 
infraconstitucional.  

 

 A Reforma do Judiciário, por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004153, 

visando à efetividade do processo e a adequada prestação jurisdicional, trouxe a 

possibilidade do Tribunal de Justiça funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 

todas as fases do processo, conforme especificado no artigo 125, § 6º da Constituição 

Federal.  

 A regra de que a competência dos tribunais será definida nas suas respectivas 

Constituições Estaduais permite que elas prevejam as hipóteses de foro por prerrogativa 

de função, ou seja, situações em que determinadas autoridades serão julgadas 

originalmente pelo Tribunal de Justiça.  

 Cabe destacar que as Constituições Estaduais, ao abordar as hipóteses de foro 

especial, deverá observar obrigatoriamente o princípio da simetria com a Constituição 

Federal, pois tal prerrogativa não pode ser atribuída a qualquer autoridade, mas somente 

àquela que possui equivalência a uma autoridade federal.  

 Entre as diversas autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função, 

podemos destacar as que se submetem à competência do Tribunal de Justiça quando do 

processo e julgamento de ações penais, em virtude de terem sido denunciados, quais 

sejam, Juízes de direito, promotores, procuradores de justiça e prefeitos. Deve-se 

esclarecer que o prefeito pode ser submetido também a julgamento perante o TRF e 

TRE a depender do crime que estiver sendo denunciado. 

 Existem autoridades que só serão julgadas pelo Tribunal de Justiça se assim for 

determinado pelas Constituições Estaduais, tais como, vice-governadores, deputados 

estaduais e vereadores. Se as respectivas Constituições não trouxerem tal previsão, 

serão elas julgadas pelo Tribunalde 1a instância.  

 Assim sendo, apesar de o Tribunal de Justiça possuir competência para 

julgamento de autoridades detentoras foro por prerrogativa de função em número menor 

                                                
153Ibidem. 

http://direitoconstitucional.blog.br/emenda-constitucional-45-e-a-reforma-do-judiciario/
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que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, fica perceptível que os 

Tribunais, em decorrência do número elevado de autoridades, estão com competência 

para julgamento em quantidade superior ao planejado pelo constituinte originário, 

causando com isso um gargalo nas demandas em curso nos respetivos Tribunais. 

 Portanto, faz-se necessária uma nova análise desse instituto constitucional, a 

fim de priorizar somente as ações penais que estejam atreladas ao exercício da função 

pública, afastando assimas demandas que tenham como objeto infrações de caráter geral 

que não estejam jungidas ao desempenho do cargo público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

4. ESTUDO DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO COMO 

RAZÃO DE JUSTIÇA: MOTIVO DE IMPUNIDADE  

 

  Esse capítulo busca enfatizar o questionamento que surge quando da aplicação 

do foro especialpor prerrogativa de função, qual seja, será que ele enseja uma sensação 

de impunidade? A resposta ao suscitado vai ser abordada nesse capítulo cujo intuito é 

demonstrar que essa prerrogativa constitucional provoca nos indivíduos uma ideia de 

impunidade por diversos motivos, entre os quais podemos citar: a demora no 

julgamento das ações penais e a prescrição penal, tendo em vista o decurso do tempo 

sem um possível julgamento. Tais questionamentos foram suscitados pelo Supremo 

Tribunal Federal após julgamento da Ação Penal nº 470154.  

 As Cortes Superiores estão funcionando como Tribunais de 1a instância sem ao 

menos ter uma estrutura para suportar tamanha quantidade de processos, em razão do 

número elevado de autoridades detentoras dessa prerrogativa constitucional.   

 Portanto, faz-se necessária uma abordagem quanto aos dados estatísticos 

levantados pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao número de processos que 

tramitam nessa Corte e não tiveram julgamento, bem como de uma análise aprofundada 

da Ação Penal nº 470155 que ocupou a Suprema Corte por um ano e meio, em 69 

sessões.  

 Por fim, é imprescindível um estudo da Ação Penal nº 937156, no intuito de 

demonstrar o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca dessa 

prerrogativa constitucional. A decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 937157 

restringiu o foro por prerrogativa de função previsto no texto constitucional para 

Deputados Federais e Senadores. Assim sendo, cabe uma análise pormenorizada desse 

entendimento consolidado no Supremo e que deverá ser observado quando do 

julgamento das futuras ações penais deflagradas.  

 

 

                                                
154CONJUR. Foro privilegiado deve acabar ou ser limitado aos Chefes dos Poderes. Disponível em: < 

https://www.conjur.com.br/2016-mai-23/roberto-barroso-foro-privilegiado-acabar-reduzir-impunidade>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 
155Ibidem.  
156JUSBRASIL. Questão de ordem na ação penal: AP 937. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.b 

r/diarios/documentos/576155176/andamento-do-processo-n-937-questao-de-ordem-na-acao-penal-10-05-

2018-do-stf >. Acesso em: 17 nov. 2018. 
157Ibidem.  
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4.1 Dados estatísticos: Uma análise sob a ótica do Supremo Tribunal Federal 

 

O artigo 102, inciso I, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal estabelece a 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar autoridades 

que detêm foro especial por prerrogativa de função quando da prática de infrações 

penais de natureza comum, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros 

do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República e 

quando da prática de infrações penais comuns e de crimes de responsabilidade, os 

Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

ressalvado o disposto no artigo 52, inciso I da Constituição Federal, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente. Recentemente, o exercício mais conhecido dessa 

competência é aquele feito no julgamento da ação penal nº 470, denominado de “Caso 

do Mensalão”, e o processamento de inquéritos relacionados à “Operação Lava jato”. 158 

Diante da competência atribuída pelo texto constitucional à Suprema Corte, 

podemos observar que inexiste um senso comum, inclusive a nível quantitativo de ações 

penais em trâmite, a fim de demonstrar efetivamente a realidade brasileira e a atuação 

das Cortes Superiores no julgamento de casos de foro por prerrogativa de função.  

É importante citar alguns dados estatísticos sobre o foro privilegiado, a fim de 

demonstrar o quão demorado é o processo e julgamento de uma ação penal no Supremo 

Tribunal Federal.  

 Dados estatísticos sobre o foro privilegiado fornecidos pela Assessoria de 

Gestão Estratégica do Supremo Tribunal Federal e extraídos da matéria “Foro 

privilegiado deve acabar ou ser limitado aos Chefes dos Poderes” que teve como 

entrevistado o Ministro Luís Roberto Barroso159:  

alguns dados estatísticos sobre o foro privilegiado:(i) tramitam no STF, 

atualmente, 369 inquéritos e 102 ações penais contra parlamentares;(ii) o 

prazo médio para recebimento de uma denúncia pelo STF é de 617 dias (um 

juiz de 1º grau recebe, como regra, em menos de uma semana, porque o 

procedimento é muito mais simples); e(iii) desde que o STF começou a julgar 

efetivamente ações penais (a partir da EC 35/2001, que deixou de 

                                                
158FALCÃO, Joaquim, HARTMANN, Ivan A., ALMEIDA, Guilherme de Franca Couto Fernandes de e 

CHAVES, Luciano. V Relatório Supremo em Números O Foro Privilegiado e o Supremo. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18097/V%20Relatório%20Supremo%20e

m%20Números%20%20O%20Foro%20Privilegiado%20e%20o%20Supremo.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y>. Acesso em: 17 nov. 2018. 
159CONJUR, op. cit., nota 157.  
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condicionar ações contra parlamentares à autorização da casa legislativa), já 

ocorreram 59 casos de prescrição, entre inquéritos e ações penais. 

 

Nesse contexto, podemos mencionar também o recente debate sobre a 

conveniência do foro privilegiado no Supremo, bem como sua amplitude. Foram 

divulgados ao menos dois estudos, em novembro de 2016, a Folha de São Paulo 

realizou levantamento com 113 ações penais no Supremo decididas entre 2007 e 2016. 

Foram encontrados 4 casos de condenação (3,5%). Nos demais 109 casos, a maioria 

acabou com a absolvição (36,3%) ou prescrição (33%). Em seu voto na ação penal 

937160, o Ministro Barroso divulgou estudo da Assessoria de Gestão Estratégica do 

Supremo com dados do final de 2016. Foram contabilizados 357 inquéritos e 103 ações 

penais em andamento no tribunal. O prazo médio até o recebimento da denúncia é de 

565 dias. Desde 2002 ocorreram mais de 60 prescrições.161 

A discussão sobre o real propósito do foro por prerrogativa de função na justiça 

brasileira foi questionado novamente quando da decisão proferida pelo Ministro Celso 

de Mello no julgamento do MS nº 34.609162 DF:   

a mera investidura no cargo de Ministro de Estado, por si só, não constitui 

motivo ensejador da alegada obstrução da justiça nem traduz anômala 

manifestação da vontade político-administrativa do Presidente da República 

(...), pois não tem sentido algum sustentar-se que o deslocamento da 

competência penal de qualquer feito (inquérito policial ou processo judicial) 

para o Supremo Tribunal Federal represente inconcebível causa de 

impunidade, ou motivo de absurda frustração da investigação criminal, ou, 

ainda, fator de sua indevida procrastinação: Falar de blindagem em virtude 

do foro privilegiado, como usualmente se fala em parte da doutrina, é 

depreciar a dignidade do STF, que não tem sua atuação pautada pela vontade 
da Presidência da República[...].  

 

Após análise da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, verifica-se 

que o fato de a autoridade ser detentora de foro especial, em decorrência de estar no 

exercício de função pública, não pode representar efetiva causa de impunidade, levando 

a concluir que a Suprema Corte vem desenvolvendo o seu papel com base em expressa 

disposição constitucional e que o problema está nas várias hipóteses de foro por 

prerrogativa de função abrangidas pela Constituição Federal.  

                                                
160JUSBRASIL, op. cit., nota 151.  
161FALCÃO, HARTMANN, ALMEIDA, CHAVES, op. cit., nota 158. 
162JUSBRASIL. Medida cautelar em mandado de segurança: MC MS 0000850-72.2017.1.00.0000 DF - 

Distrito Federal 0000850-72.2017.1.0.0000. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4 

31800352/medida-cautelar-em-mandado-de-seguranca-mc-ms-34609-df-distrito-federal-0000850722017 

1000000>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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 O ministro Luís Roberto Barrosodefendeu recentemente a restrição do âmbito 

de aplicação do foro por prerrogativa de função, dentre outros motivos porque o 

instituto causa diversas modificações de competência aolongo de um dado processo, o 

que significa uma “disfuncionalidade prática do regime de foro privilegiado”.163 

 O Ministro Edson Fachin também afirmou ser contrário ao modelo atual de 

foro privilegiado, posto que esse é, segundo ele, “incompatívelcom o princípio 

republicano”.164 

 O próprio Ministro Celso de Mello165 afirmou, em entrevista à Folha de São 

Paulo, em 2012:  

a minha proposta é um pouco radical, porque proponho a supressão pura e 

simples de todas as hipóteses constitucionais de prerrogativa de foro em 

matéria criminal”, adicionando que “para efeito de debate, poderia até 

concordar com a subsistência de foro em favor do presidente da República, 

nos casos em que ele pode ser responsabilizado penalmente, e dos 

presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo. E a ninguém mais. 

 

 O universo de análise contém todos os inquéritos e todas as ações penais 

autuadas no tribunal. Os dados analisados foram a partir de 2002, devido à Emenda 

Constitucional 35/01166 que alterou as regras para a investigação e persecução penal de 

parlamentares por crimes comuns. Antes, era necessária autorização prévia do 

Congresso para que algum processo criminal fosse instaurado no STF contra um 

parlamentar exercendo seu mandato, o que tornava a atuação do Tribunal incerta em 

abstrato e escassa na prática.167 

 Os dados acerca dos resultados dos processos foram analisados tendo como 

base os últimos cinco anos mais precisamente os anos de 2012 a 2016, de modo a 

mostrar apenas resultados que reflitam a realidade recente do foro privilegiado no 

Supremo.168 

 Cabe destacar, ainda, os dados levantados em 23 de maio de 2017 pela 

Assessoria Estratégica do STF no tocante ao número de processos que tramitam no 

Supremo e que contribui para um congestionamento no Judiciário.  

                                                
163FALCÃO, HARTMANN, ALMEIDA, CHAVES, op. cit., nota 158. 
164Ibid. 
165Ibid. 
166BRASIL. Emenda Constitucional 35/01. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon 

/2001/emendaconstitucional-35-20-dezembro-2001-429311-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 

19 nov. 2018. 
167FALCÃO, HARTMANN, ALMEIDA, CHAVES, op. cit., nota 158. 
168Ibid. 
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 Tramitam atualmente perante o Supremo mais de 500 processos contra agentes 

políticos (435 inquéritos e 101 ações penais). Com as operações em curso, em especial a 

Lava Jato, estima-se que o número de autoridades sob investigação ou respondendo a 

ação penal perante o STF irá aumentar expressivamente. No entanto, segundo recente 

estudo “Supremo em Números”, produzido pela FGV do Rio de Janeiro, desde 2007, o 

número de processos novos tem sido sempre superior ao de processos encerrados: ou 

seja, a cada ano, o STF sequer tem sido capaz de “vencer” a distribuição.169 

 Hoje, o prazo médio para recebimento de uma denúncia pela Corte é de 581 

dias. Um juiz de 1º grau a recebe, como regra, em menos de uma semana. Além disso, 

calcula-se que a média de tempo transcorrido desde a autuação de ações penais no STF 

até o seu trânsito em julgado seja de 1.377 dias.170 

 No limite, processos chegam a tramitar por mais de dez anos na Corte. A título 

ilustrativo, este foi o caso da AP 345, envolvendo acusação da prática dos crimes de 

quadrilha e falsificação ideológica contra o Deputado Fernando Giacobo, que, após 

onze anos, encerrou-se com a prescrição da pretensão punitiva. E pior: mesmo após 

longa tramitação, o resultado mais comum em ações penais e inquéritos perante o STF é 

a frustração da prestação jurisdicional. Segundo o relatório da FGV, duas em cada três 

ações penais o mérito da acusação sequer chega a ser avaliado pelo Supremo, em razão 

do declínio de competência (63,6% das decisões) ou da prescrição (4,7% das decisões). 

Também no caso dos inquéritos, quase 40% das decisões do STF são de declínio de 

competência ou de prescrição.171 

 Um dos maiores gargalos da prerrogativa de foro no STF são as frequentes 

modificações de competências. Ainda de acordo com o estudo da FGV, apenas 5,94% 

das ações penais que terminaram no Supremo resultam de inquéritos iniciados na Corte. 

Ou seja, na quase totalidade dos casos, ou os processos se iniciam em outra instância e, 

vindo o réu a ocupar cargo com foro perante o STF, a competência se desloca para esta 

Casa. Ou, na hipótese inversa, sendo o réu, por exemplo, parlamentar, não vindo a se 

reeleger ou vindo a se eleger a cargo sem foro no Supremo, a competência deixa de ser 

do STF e passa a ser de outra instância.172 

                                                
169CONJUR. Questão de ordem na Ação Penal 937 Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.conjur. 

com.br/dl/voto-barroso-foro-especial.pdf >. Acesso em: 20 nov. 2018. 
170Ibid. 
171Ibid. 
172Ibid. 
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 Todas essas circunstâncias afetam negativamente a condução do processo, 

gerando prescrição e impunidade. Não por outro motivo, desde que o STF começou a 

julgar efetivamente ações penais contra parlamentares (a partir da EC 35/2001, que 

deixou de condicionar as ações à autorização da casa legislativa), já ocorreram mais de 

200 casos de prescrição da pretensão punitiva em ações penais e inquéritos perante a 

Corte.173 

 Por fim, as informações obtidas demonstram que o Supremo Tribunal Federal 

está agindo de acordo com o estabelecido pela Constituição da República e que o 

problema continua pairando no número ilimitado de autoridades que detêm essa 

prerrogativa constitucional. Essa quantidade exorbitante de autoridades faz acumular 

inúmeras ações penais na Suprema Corte, motivando, assim, uma sensação de 

impunidade na coletividade, pois o foro privilegiado permite, nas palavras do Ministro 

Luis Roberto Barroso, uma manipulação da jurisdição do Tribunal.  

 

4.2 Ação Penal 470: Mudança de atitude por parte da sociedade e dos Tribunais  

 

 A ação penal nº 470174 foi determinante para mudança de atitude no tocante ao 

combate à corrupção, tendo em vista que as práticas de crimes de colarinho branco 

passaram a ser rejeitadas com maior rigor pela sociedade e pelos Tribunais. Essa atitude 

visou implementar um novo sistema punitivo nos Tribunais brasileiros, a fim de 

expulsar práticas licenciosas presentes no cotidiano nacional. 

 Nesse sentido, Nola Anyar de Castro175:  

(...) No Brasil, infelizmente são várias as histórias relacionadas ao crime do 

colarinho branco, principalmente os oriundos dos políticos brasileiros e 

grandes empresários que movimentam a economia nacional, desde a época da 

monarquia tais crimes vêm sendo cometido, todavia a partir da década de 60 

vem ficando cada vez mais comum, a prática de se levar vantagem em tudo 

em detrimento da coletividade. (...) Já na década de 90, começaram os 

escândalos de corrupção, que até hoje são protagonistas de cenas em jornais 

no mundo todo, envolvendo grandes empresários e políticos de todos os 

níveis [...]. 

 

                                                
173Ibid. 
174BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Corte Suprema do Brasil inicia o julgamento do mensalão. 

Disponível em: <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsl 

etterPortalInternacionalNoticias&idConteudo=214544>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
175PINHEIRO, Rinaldo. Crimes de colarinho branco: um crime contra o desenvolvimento do Brasil. 

Disponível em: <https://profrinaldo.jusbrasil.com.br/artigos/111849348/crimes-de-colarinho-branco-um-

crime-contra-o-desenvolvimento-do-brasil>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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 Segundo a ONG Transparência Internacional, em uma avaliação feita em 

dezembro de 2011, o Brasil ficou com um índice de 3,8, em uma escala de 0 a 10, onde 

quanto mais perto de 10, menos corrupto é o país, ocupando o 73º lugar entre 183 

avaliados.176 

 Dos 10 maiores escândalos de corrupção no Brasil, o mensalão é o 9º caso 

conhecido de corrupção que mais desviou dinheiro, estima-se a quantia de R$55 

milhões, mas pode ter sido muito maior.177 

 O julgamento do caso “mensalão” descortinou as condutas promíscuas que 

assolavam a sociedade e que ficavam sem uma efetiva punição. Hoje, pode-se verificar 

que a intenção do julgador é outro, qual seja, por fim a um modelo de corrupção 

conhecido do Brasil. 

 Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou178:  

o combate à corrupção envolveu, também, uma mudança de atitude, tanto por 

parte da sociedade quanto de juízes e tribunais. Nesse sentido, o julgamento 

da Ação Penal 470 (“mensalão”) foi um marco emblemático: a sociedade 

demonstrou de forma ativa a sua rejeição a práticas promíscuas entre setor 

privado e Poder Público, historicamente presentes na vida nacional. E o 

Supremo Tribunal Federal foi capaz de interpretar este sentimento e quebrar 

o longo ciclo de aceitação social do inaceitável. (...) a condenação efetiva de 
mais de duas dezenas de pessoas, entre empresários, políticos e agentes 

públicos, por delitos como corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de 

dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira etc., produziu um efeito 

colateral de grande importância [...].  

 

 É fato que o mensalão se tornou um divisor de águas para a política de combate 

à corrupção brasileira. Trata-se de uma nova era para a sociedade que vem apoiando as 

atitudes do Judiciário. Segundo o historiador Daniel Aarão Reis Filho, "a questão é que 

‘nunca antes neste País’ se investigou e se apurou como agora. O que evidencia um 

amadurecimento democrático da sociedade, que resiste cada vez mais à corrupção, e 

também ao aperfeiçoamento das instituições”.179 

 O posicionamento firmado no julgamento da Ação Penal 470180 ensejou uma 

mudança de entendimento que vigorava na jurisprudência. Antes, os delitos de 

colarinho branco praticados por autoridades detentoras de foro por prerrogativa de 

função acabavam por ficar impunes por diversos motivos, entre os quais, podemos citar, 

                                                
176JUSBRASIL. Mensalão: uma análise aprofundada da ação penal 470. Disponível em: <https://jus.co 

m.br/artigos/43674/mensalao-uma-analise-aprofundada-da-acao-penal-470>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
177Ibid.  
178CONJUR, op. cit., nota 102.  
179JUSBRASIL, op. cit., nota 179.  
180CONJUR, op. cit., nota 172.  
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a interposição de infinitos recursos por parte dos denunciados com o intuito de retardar 

o julgamento do processo. Hoje, houve uma transformação de atitude no sentido de, nas 

palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, quebrar o longo ciclo de aceitação social do 

inaceitável.  

 Ainda, nesse sentido, o entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso181:  

o Direito Penal deve ser moderado, mas sério. (...) Na execução das 

condenações da AP 470, já sob minha relatoria, o STF endossou duas linhas 

jurisprudenciais que eu estabeleci, mudando a concepção anterior: (i) para 

beneficiar-se da progressão de regime prisional é preciso restituir o dinheiro 

desviado; e (ii) igualmente, para progredir de regime prisional é preciso 

pagar previamente a multa a que foi condenado. (...) Mais recentemente, 

igualmente com meu apoio, o tribunal mudou sua jurisprudência para 

permitir a execução das decisões condenatórias após o julgamento em 

segundo grau de jurisdição, fechando a porta pela qual os condenados 

escapavam ou retardavam indefinidamente o cumprimento da pena, mediante 
recursos procrastinatórios. 

 

 Face ao exposto, é perceptível o atual posicionamento dos Tribunais no intuito 

de enfrentar a corrupção e a impunidade trazidas por condutas delituosas e que afetam 

em grande demasia a sociedade brasileira. Esse enfrentamento é muito importante, pois 

é ele quem vai produzir uma mudança relevante na sociedade e no Judiciário brasileiro. 

 

4.3 Ação Penal 937: Novo entendimento da Corte Constitucional acerca do foro 

privilegiado   

 

 A ação penal nº 937182 representou um marco decisivo na jurisprudência da 

Suprema Corte no tocante aos casos envolvendo autoridades detentoras de foro especial. 

O entendimento ficou restrito aos membros do Congresso Nacional, nos termos do 

artigo 102, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal, mas podendo ser extendido às 

outras autoridades quando do julgamento futuro de ações penais no Supremo Tribunal 

Federal.  

 

 

 

                                                
181CONJUR, op. cit., nota 157.  
182BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF conclui julgamento e restringe prerrogativaa de foro a 

parlamentares federais. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConte 

udo=377332>. Acesso em: 20 nov. 2018.   
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 Nesse sentido, decisão do STF na Ação Penal nº 937183:  

a decisão proferida na AP 937 QO restringindo o foro abrangeu, 

formalmente, apenas Deputados Federais e Senadores. Isso porque a questão 

de ordem discutia apenas a situação de parlamentares federais.A tendência, 

contudo, é que o STF estenda essa mesma interpretação para outras 

autoridades.Nesse sentido, palavras do Min. Roberto Barroso, em entrevista 

para a imprensa:“A decisão só se refere a parlamentares, mas ela é embasada 

num princípio que eu acho que é comum e que, portanto, vai levar à 

rediscussão de todas as demais situações de foro, mesmo as que não 

envolvam parlamentares”. 

 

 O Ministro Luís Roberto Barroso, quando defendeu uma interpretação mais 

restritiva da regra do foro privilegiado184, defendeu que o instrumento dá tratamento 

diferenciado apenas a autoridades que cometeram crimes durante o mandato, no cargo 

específico ocupado. Atualmente, o foro especial é estendido para qualquer crime 

atribuído a autoridades, independentemente de quando foi cometido. Hoje, tramitam no 

STF cerca de 500 processos contra parlamentares, de acordo com as estatísticas da 

Corte. A regra resulta em impunidade porque, quando uma autoridade deixa o cargo, o 

processo muda de instância, dificultando a conclusão das investigações. A regra do foro 

se tornou uma “perversão da Justiça”.  

 O Ministro Luís Roberto Barroso 185  continuou afirmando que o foro 

privilegiado “dá privilégio a alguns, sem um fundamento razoável”. No caso do STF, os 

processos criminais consomem tempo exagerado de uma Corte que deveria se ocupar 

apenas com assuntos constitucionais. O prazo médio para recebimento de uma denúncia 

pelo Supremo é de 565 dias. 

 A Ação Penal nº 937186 julgou o caso do ex-deputado federal Marcos da Rocha 

Mendes, acusado de corrupção eleitoral (compra de votos) quando era candidato à 

prefeitura de Cabo Frio (RJ), em 2008. Como Marcos Mendes foi eleito prefeito, o caso 

começou a ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), onde 

a denúncia foi recebida em 2013.187 

                                                
183DIZER O DIREITO. Ministro do STJ aplica entendimento do STF a respeito do foro privilegiado e 

determina que Governador do estado responda o processo criminal em 1a instância. Disponível em: 
<https://www.dizerodireito.com.br/2018/05/ministro-do-stj-aplica-entendimento-do.html>. Acesso em: 

20 nov. 2018.   
184O GLOBO. Barroso diz que foro privilegiado representa 'perversão da Justiça'. Disponível em: <https 

://oglobo.globo.com/brasil/barroso-diz-que-foro-privilegiado-representa-perversao-da-justica 20940589>. 

Acesso em: 20 nov. 2018.   
185Ibid.   
186BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Restrição do foro por prerrogativa de função na pauta desta 

quarta-feira. Disponível em:< http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377039 

>. Acesso em: 20 nov. 2018.  
187Ibid. 
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 Com o fim do mandato, o caso foi encaminhado à primeira instância da Justiça 

Eleitoral. Mas em 2015, como era o primeiro suplente do partido para a Câmara dos 

Deputados e diante do afastamento de titulares, passou a exercer o mandato de deputado 

federal, levando à remessa dos autos ao STF. Eleito novamente prefeito de Cabo Frio, 

em 2016, renunciou ao mandato de deputado federal quando a ação penal já estava 

liberada para ser julgada pela Primeira Turma do Supremo.188 

 A partir das mudanças de foro para julgar o processo contra Marcos Mendes e o 

risco de prescrição da pena, o relator decidiu remeter uma questão de ordem ao Plenário 

sobre a possibilidade de se restringir a adoção do foro especial por prerrogativa de 

função aos crimes cometidos em razão do ofício e que digam respeito estritamente ao 

desempenho daquele cargo.189 

 O Ministro relator Luís Roberto Barroso suscitou, antes do julgamento, em 

uma questão de ordem, duas propostas que iriam influenciar os demais processos que 

abordassem o instituto constitucional do foro privilegiado.  

 A primeira proposição foi no sentido de mudar a interpretação que até hoje era 

dada ao art. 102, I, “b”, da CF/88, passando a entender que o foro por prerrogativa de 

função dos Deputados Federais e Senadores deve se aplicado apenas a crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e desde que relacionados com a função desempenhada; e a 

segunda foi no sentido de definir um determinado momento processual a partir do qual 

mesmo que o réu perca o foro privilegiado no STF continuará sendo julgado pelo 

Supremo.190 

 A primeira conclusão acerca da primeira proposição foi no seguinte sentido191:  

as normas da Constituição Federal de 1988 que estabelecem as hipoteses de 

foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, 

aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o 

exercício do cargo e em razão dele. (...) Além disso, mesmo que o crime 

tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar 

relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro 

privilegiado. Foi fixada, portanto, a seguinte tese: O foro por prerrogativa de 

função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e 

relacionados às funções desempenhadas.  

 

 

 

                                                
188Ibid.  
189Ibid.  
190DIZER O DIREITO. Foro por prerrogativa de função: panorama atual. Disponível em: <https://www. 

dizerodireito.com.br/2018/06/foro-por-prerrogativa-de-funcao.html>. Acesso em: 20 nov. 2018.  
191Ibid.  
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 A segunda conclusão acerca da segunda proposição foi no sentido de192:  

após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de 

intimação para apresentação de alegações finais, a competencia pra processar 

e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a 

ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o 

motivo.  

 

 Na Ação Penal nº 937193, ficou decidido que o foro por prerrogativa de função 

deve ser restringido para alcançar os crimes praticados no cargo e em razão do cargo. 

Foram fixadas também as teses de que o foro por prerrogativa de função aplica-se 

apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções 

desempenhadas; e que, após o final da instrução processual, com a publicação do 

despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para 

processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a 

ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.  

 A questão suscitada, nesse julgamento, paira no sentido e no alcance do foro 

especial. Para se chegar ao entendimento de que é preciso limitar a aplicação dessa 

garantia constitucional, a Suprema Corte utilizou a chamada “redução teleológica” (Karl 

Larenz) ou, de forma mais geral, a técnica da “dissociação” (Riccardo Guastini) quando 

da decisão que restringiu o foro por prerrogativa de função previsto para deputados 

federais e senadores.  

 Nesse sentido, acerca do entendimento quanto à redução do campo de 

aplicação do foro privilegiado194, pode-se afirmar que “embora se viesse interpretando 

tais dispositivos de forma literal, ou seja, no sentido de que o foro privilegiado 

abrangeria todos os crimes comuns, é possível e desejável atribuir ao texto normativo 

uma acepção mais restritiva, com base na teleologia do instituto e nos demais elementos 

de interpretação constituciona”.  

 A decisão proferida na Ação Penal nº 937195 já provocou uma mudança no 

entendimento até então dominante na jurisprudência brasileira. Isso é perceptível 

quando da decisão proferida pelo Ministro relator do STJ Luís Felipe Salomão nos 

autos do processo que julgava o Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. O 

                                                
192Ibid.  
193CONJUR, op. cit., nota 172.  
194Ibid.  
195BRASIL, op. cit., nota 189. 



68 

Ministro Luís Felipe Salomão aplicou o mesmo raciocínio do STF quanto ao foro 

privilegiado envolvendo deputados federais e senadores.  

 Nesse sentido, decisão do Ministro Luís Felipe Salomão196:  

esse art. 105, I, deve ser agora interpretado seguindo a mesma lógica adotada 

pelo STF. Logo, o STJ somente deverá julgar os crimes cometidos pelos 

Governadores se o delito foi praticado durante o exercício do cargo e estiver 

relacionado com as funções desempenhadas. (...) Diante da recente e notória 
decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, (...) faz-se necessária igual 

observância da regra constitucional a justificar eventual manutenção, ou não, 

do trâmite processual da presente ação penal perante a Corte Especial deste 

Tribunal Superior [...]. 

 

 O fato de o Ministro Luís Felipe Salomão ter aplicado, nesse julgamento, o 

entendimento firmado pelo STF não quer dizer que a Corte Especial vai adotar essa 

mesma compreensão nos próximos julgamentos. Existe, ainda, uma certa divergência 

entre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça quanto ao alcance da imunidade 

parlamentar.   

 Em decisão proferida nesta 4ª feira, 21 de novembro de 2018, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do foro privilegiado de desembargadores, 

mesmo que os supostos crimes não tenham relação com o cargo.197 

 Por 10 votos a 3, a Corte Especial entendeu que o direito ao foro não se trata de 

privilégio, mas de garantia de justiça criminal.A decisão foi tomada no caso do 

desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná Luís César de Paula Espíndola. Ele é 

acusado de lesão corporal por uma mulher após uma discussão sobre despejo de entulho 

em 1 lote próximo a sua residência. Mesmo que o crime não tenha relação com as suas 

funções, o processo continuará tramitando no STJ.198 

 O relator do caso foi o ministro Benedito Gonçalves o qual afirmou: ser 

julgado por juiz com duvidosa condição de se posicionar de forma imparcial, afinal, 

violaria a pretensão de realização de justiça criminal de forma isonômica e 

republicana.199 

 Votaram pela manutenção do benefício a desembargadores os ministros: 

Benedito Gonçalves; Raul Araújo; Felix Fischer; Nancy Andrighi; João Otávio de 

Noronha; Humberto Martins; Herman Benjamin; Napoleão Nunes Maia Filho; Jorge 

                                                
196DIZER O DIREITO, op. cit., nota 186.  
197RODRIGUES, Fernando. Por 10 votos a 3, STJ decide manter foro privilegiado de desembargadores. 

Disponível em:<https://www.poder360.com.br/justica/por-10-votos-a-3-stj-decide-manter-foro-privilegia 

do-de-desembargadores/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
198Ibid. 
199Ibid. 
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Mussi; e Og Fernandes. Foram a favor da restrição do foro apenas para os casos 

relativos ao exercício do cargo: Luís Felipe Salomão; Maria Thereza de Assis Moura; e 

Mauro Campbell Marques.200 

 Os problemas e disfuncionalidades associados ao foro privilegiado podem e 

devem produzir modificações na interpretação constitucional. Assim, a fim de melhor 

compatibilizá-lo com os princípios constitucionais, bem como reduzir as disfunções 

produzidas, as normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro 

por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas 

aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. 

Como resultado, se o ilícito imputado foi, por exemplo, praticado anteriormente à 

investidura no mandato de parlamentar federal, não se justifica a competência do STF. 

E, ainda que cometido após a investidura no mandato, se o crime não apresentar relação 

direta com as funções parlamentares, tampouco se pode reconhecer a prerrogativa de 

foro perante esta Corte.201 

 Para que se tenha uma ideia do efeito prático da interpretação proposta, estima-

se que menos de 10% das ações penais perante o STF envolvam crimes cometidos em 

razão do cargo e após a investidura nele. De acordo com a FGV, “apenas 5,44% 

(intervalo de confiança: 3,43% - 7,45%) das imputações e 5,71% dos processos 

(intervalo de confiança: 1,75% - 9,68%) da amostra satisfazem ambas condições”. 

Assim, conforme conclusão do relatório, “se essa interpretação houvesse sido adotada 

em 2006, 19 de cada 20 ações penaisprocessadas pelo Supremo nos últimos 10 anos 

teriam corrido em instâncias diferentes”202 

 A limitação do alcance do foro especial aos crimes praticados durante o 

exercício funcional e que sejam diretamente relacionados às funções desempenhadas é, 

desse modo, mais condizente com a exigência de assegurar a credibilidade e a 

efetividade do sistema penal. Além disso, tem a aptidão de promover a 

responsabilização de todos os agentes públicos pelos atos ilícitos praticados, em atenção 

ao princípio republicano. O Supremo, ao interpretar suas competências, tem assentado, 

com base na teoria dos poderes implícitos, que se deve buscar “conferir eficácia real ao 

conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional”, sempre como forma de 

garantir a “integral realização dos fins que lhe foram atribuídos” (voto do Min. Celso de 

                                                
200Ibid. 
201CONJUR, op. cit., nota 172. 
202Ibid. 
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Mello na ADI 2.797). Assim, a capacidade de o Tribunal desempenhar devidamente 

suas atribuições, com a qualidade e a rapidez desejadas, não pode ser desconsiderada na 

definição do alcance das competências jurisdicionais que instituem o foro 

privilegiado.203 

 As autoridades com foro por prerrogativa de função não ficam sujeitas ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o julgamento fica restrito à uma única 

instância. Logo, o foro privativo no STF afasta o princípio que deve ser observado nas 

outras instâncias, qual seja, o duplo efeito.  

 As teses firmadas no final do julgamento da Ação Penal nº 937 de relatoria do 

Ministro Luís Roberto Barroso foram as seguintes204:  

“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos 
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) 

Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de 

intimação para apresentação de alegações finais, a competência para 

processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente 

público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja 

o motivo”. 

 

 O voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, prevaleceu na votação sendo 

acompanhado integralmente pelas ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, presidente da 

Corte, e os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, assim por maioria dos 

votos o tribunal resolveu a questão de ordem, conforme as teses explicitadas 

anteriormente.205 

  A divergência dos demais ministros dividiu-se entre os pontos da tese acima 

descrita. O ministro Marco Aurélio acompanhou em parte o voto do relator, 

concordando com o item (i), mas divergindo quanto à perpetuação do foro, no item (ii), 

para ele, caso a autoridade deixe o cargo, a prerrogativa cessa e o processo deve 

permanecer em definitivo na primeira instância da Justiça.206 

 Os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, por outro lado, 

concordaram com o ministro relator na tese (ii), contudo, em relação à tese (i), 

reconhecem a competência do STF para julgamento de parlamentares federais nas 

                                                
203Ibid. 
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205MAFRA, Gabriela. Ação Penal 937: O foro por prerrogativa de função e a judicialização da política. 
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infrações penais comuns, após a diplomação, independentemente de ligadas ou não ao 

exercício do mandato207 

 Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes deram maior extensão à matéria e 

fixaram a competência de foro prevista na Constituição Federal não somente para os 

parlamentes, mas também para os demais cargos com foro privilegiado, exclusivamente 

para crimes praticados após a diplomação ou a investidura, independentemente do 

ilícito guardar relação com o exercício da função pública em questão208 

 Em voto reajustado, o Ministro Dias Toffoli determina os seguintes pontos209: 

fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os 

membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes 

praticados após a diplomação (...) fixar a competência por prerrogativa de 

foro, prevista na Constituição Federal, quanto aos demais cargos, 

exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a 

nomeação (...) serem inaplicáveis as regras constitucionais de prerrogativa de 

foro quanto aos crimes praticados anteriormente à diplomação ou à 
nomeação (...) estabelecer, quando aplicável a competência por prerrogativa 

de foro, que a renúncia ou a cessação, por qualquer outro motivo, (...) não 

altera a competência para o julgamento da ação penal (BRASIL, 2018). 

 

 Face ao exposto, conclui-se que o entendimento firmado na Suprema Corte por 

meio do voto do Ministro relator Luís Roberto Barroso deverá ser observado pelas 

outras instâncias quando do julgamento de futuras ações penais. A decisão proferida 

objetivou delimitar a esfera de amplitude dessa prerrogativa constitucional que vem 

ocasionando gargalos na estrutura do Judiciário. A restrição quanto à aplicação do foro 

privilegiado vai promover uma grande mudança na atuação dos Tribunais e no 

comportamento da sociedade quando estiver diante da corrupção e da impunidade que 

até então era predominante na Justiça brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
207Ibid. 
208Ibid. 
209Ibid. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa se propôs a trazer uma reflexão acerca do foro por 

prerrogativa de função, a fim de concluir qual foi a real intenção do legislador quando 

estabeleceu essa prerrogativa na Constituição da República, e o motivo de tamanha 

amplitude constitucional.  

Para conhecer o foro especial por prerrogativa de função, no primeiro capítulo, 

foi feita uma análise à luz dos princípios constitucionais da igualdade e do juiz natural, 

com o intuito de identificar uma possível violação desses princípios garantidos pelo 

Estado Democrático de Direito.  

O foro especial se enquadra no conceito de prerrogativa, tendo em vista que é 

considerado um direito especial inerente ao cargo ou à função desempenhada pelo 

agente político. Portanto, é inapropriada a utilização do termo “privilégio” quando se 

referir à esse instituto constitucional.  

As imunidades oriundas dessa prerrogativa constitucional devem ser utilizadas 

com uma única finalidade, qual seja, determinar a competência dos Tribunais para 

processo e julgamento dos inquéritos e das ações penais deflagradas, em razão da 

natureza do cargo ocupado pela autoridade. 

O instituto do foro especial sempre foi questionado na doutrina e na 

jurisprudência, pois sua aplicação, no caso concreto, gera uma demora no julgamento 

dos processos criminais e acaba provocando gargalos nas Cortes Constitucionais, tendo 

em vista que tais Tribunais não foram criados para funcionarem como juízos de 1ª 

instância. 

O estudo feito buscou enfatizar a necessidade de extinguir ou limitar o foro 

especial a determinadas autoridades. Essa análise se faz necessária, tendo em vista que 

existe um número ilimitado de autoridades detentoras dessa prerrogativa.  

O elevado número de autoridades possuídoras dessa imunidade acarreta uma 

sensação de impunidade na população, tendo em vista que o cidadão não consegue 

visualizar a aplicação efetiva da legislação nos casos sob julgamento dos Tribunais.  

O foro por prerrogativa de função foi abordado como fator de impunidade, pois 

existe perante as Supremas Cortes um volume extenso de ações penais pendentes de 

julgamento que se for analisado já vai ter ocorrido a perda da pretensão punitiva. Com 

isso verifica-se que a demora no julgamento dessas demandas produz um sentimento de 

injustiça jurídica e social.  
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A noma constitucional acerca do foro especial deve sofrer uma reanálise 

levando em consideração os anseios da sociedade no tocante a aplicação efetiva da 

norma penal.  

Tendo em vista que existe uma previsão constitucional acerca da imunidade 

parlamentar, o instituto do foro por prerrogativa de função deve ser reduzido ao 

mínimo, a fim de incluir no rol somente as autoridades que são consideradas Chefes dos 

Poderes.  

Diante do preconizado pelo texto Constitucional de que todos são iguais 

perante a lei, a limitação do foro especial por prerrogativa de função vai dar início a 

solução do problema que, hoje, vigora no Judiciário brasileiro e no meio social, qual 

seja, a falta de eficácia do texto legal ao caso concreto e a sensação de impunidade 

frente aos casos julgados pela Justiça.  

Pelo exposto, conclui-se que deve ser defendida a limitação do foro especial 

que os agentes políticos adquirem quando da diplomação no cargo ou na função pública 

que irão desempenhar, pois só assim haverá uma Justiça imparcial e efetiva, de acordo 

com o estabelecido no ordenamento jurídico pátrio.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panorama de autoridades com foro por prerrogativa de função previsto na 

Constituição Federal 210 211 

 

Autoridades Foro - Crimes 

Comuns 

Foro - Crimes de 

Responsabilidade 

Previsão 

Constitucional 

Quantidades  

Presidente da 

República 

STF Senado Federal Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” 

1 

Vice-Presidente da 

República 

STF Senado Federal Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” 

1 

Deputados Federais STF Não se aplica Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” 

513 

Senadores STF Não se aplica Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” 

81 

Ministros do STF STF Senado Federal Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” e Artigo 

52, inciso II 

11 

Procurador-Geral 

da República 

STF Senado Federal Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” e Artigo 

52, inciso II 

1 

Ministros de 

Estado 

STF STF ou Senado 

Federal 

Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” e Artigo 

52, inciso I 

28 

Comandantes da 

Marinha, Exército 

e Aeronáutica 

STF STF ou Senado 

Federal 

Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“b” e Artigo 

52, inciso I 

3 

Ministros STJ STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

33 

Ministros STM STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

15 

                                                
210DIREITO, Dizer o. Hipóteses de foro por prerrogativa de função previstas na CF/88. Disponível em: 

http://www.dizer 

odireito.com.br/2018/05/entenda-decisao-do-STF-que-restringiu-o.html. Acesso em: 11 mai. 2018.  
211CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Foro, prerrogativa e privilégio: quais e quantas autoridades 

têm foro no Brasil. Direito Público, Porto Alegre, v.14, n. 76, p. 176-197, jul-ago 2017.   



 

Autoridades Foro - Crimes 

Comuns 

Foro - Crimes de 

Responsabilidade 

Previsão 

Constitucional 

Quantidades  

Ministros TSE STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

2 

Ministros TST STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

27 

Ministros do TCU STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

9 

Chefe de missão 

diplomática 

permanente 

STF STF Artigo 102, 

inciso I, alínea 

“c” 

139 

Governadores dos 

Estados e do 

Distrito Federal 

STJ Tribunal Especial Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” e Artigo 78 

da lei 1.079/50 

27 

Desembargadores 

TJ, TRF e TRT 

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

2.381 

Membros do TRE STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

 

Auditores do TCU 

(substitutos de 

Ministros) 

STF (quando atuar 

em substituição à 

Ministro do TCU) 

ou STJ (quando 

estiver no 

exercício das 

demais atribuições 

da Judicatura) 

STF (quando atuar 

em substituição à 

Ministro do TCU) 

ou STJ (quando 

estiver no exercício 

das demais 

atribuições da 

Judicatura) 

Artigo 73, § 4º 4 

Conselheiros de 

TCE/TCDF  

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

476 

Procuradores de 

Contas membros 

do MP junto ao 

TCU 

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” e Artigo 

130 

7 

Membros dos 

Tribunais de 

Contas dos 

Municípios (por 

Estados que 

possuem)  

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

62 



 

Conselheiros de 

Tribunal de contas 

Municipal (São 

Paulo e Rio de 

Janeiro onde havia 

antes da CRFB/88)  

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

15 

Membros do MPU 

que oficiem perante 

Tribunais 

STJ STJ Artigo 105, 

inciso I, alínea 

“a” 

2.389 

Juízes de Direito 

dos Estados e do 

Distrito Federal 

TJ TJ Artigo 96, 

inciso III  

14.882  

(valor 

aproximado) 

Deputados 

Estaduais e 

Distritais  

TJ Não se aplica Artigo 27, § 1º, 

explicitado nas 

Constituições 

Estaduais 

1.059 

Prefeitos  TJ (ou TRF) TJ ou Câmara 

Municipal 

Artigo 29, 

inciso X e 

Decreto-Lei nº 

201/67 

5.570 

Membros do MPE TJ TJ Artigo 96, 

inciso III 

10.687 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoridades com foro por prerrogativa de função: Constituição Federal versus 

Constituições Estaduais 212 

 

Fundamento do foro  Quantidade de autoridades 

Constituição Federal  38.431 

Constituições Estaduais  16.559 

Total  54.990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
212Idem. Foro, prerrogativa e privilégio: quais e quantas autoridades têm foro no Brasil. Direito Público, 

Porto Alegre, v.14, n. 76, p. 176-197, jul-ago 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distribuição das Autoridades segundo a origem do foro por prerrogativa de 

função: Constituição Federal versus Constituições Estaduais 213 
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