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RESUMO 

 
 

O tema do referido trabalho vem tratar sobre O foro por prerrogativa 

de função no Processo Penal, uma concessão precisa ou garantia de 

impunidade. Seguindo esse pensamento, utilizou-se da pergunta 

norteadora, que irá direcionar o estudo em tela: O foro por prerrogativa de 

função previsto na Constituição Federal de 1988, é um direito necessário 

para algumas autoridades na óptica do processo penal? Tem-se como 

objetivos específicos analisar o foro por prerrogativa de função prevista na 

Constituição Federal de 1988, na óptica do processo penal, e 

especificamente apresentar um estudo sobre o histórico do foro por 

prerrogativa de função; Discutir sobre o Foro por prerrogativa de função no 

Direito Comparado; Descrever sobre o foro por prerrogativa de função nos 

pontos positivos e negativos de acordo com a doutrina brasileira; Discorrer 

sobre os pontos positivos e negativos sobre o foro por prerrogativa de 

função no andamento do devido processo legal; A metodologia utilizada na 

análise foi a técnica de pesquisa exploratória e bibliográfica, por se 

apresentar como a mais adequada pela amplitude de coleta que permite a 

justificativa deste trabalho se dá pela importância de conhecer melhor o 

instituto do Foro por Prerrogativa de Função no Processo Penal, bem como 

mostrar que este instituto não se faz necessário a muitas autoridades, são 

várias funções que tem essa concessão sem necessidade. Com esse 

trabalho tem-se o objetivo de construir ideias que venham contribuir no 

estudo desta temática. 

 
Palavras-chave:  Foro por Prerrogativa de Função. Direito Processual Penal. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O foro por prerrogativa de função, é um instituto que está amparado pela 

Constituição Federal brasileira de 1988 em seus artigos 29, 10, Art. 53 1º, art. 102, I, 

b, art. 52, I, art. 102, I, c, art. 105 I, a, art. 96, inciso III, art. 108, bem como no 

Código de Processo Penal em seus artigos 69, VII, 84, 85, 86 e 87. 

A Constituição Federal bem como o Código de Processo Penal, disciplinam a 

possibilidade de determinadas autoridades de serem julgadas por órgãos 

hierarquicamente superiores, pelo fato de exercerem determinadas funções de auto 

grau de relevância na república. 

De ante disso, utilizou-se a seguinte pergunta, que irá dar o direcionamento ao 

estudo em tela: O foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal 

de 1988, é um direito necessário para algumas autoridades na óptica do Processo 

Penal? As instituições públicas brasileiras vêm sofrendo com a corrupção, roubos, 

desvios de finalidade, escândalos tomam conta de cenário jornalístico nacional e 

estrangeiro sobre o a nação brasileira, tem-se a ideia para a sociedade 

internacional, que no Brasil não existe justiça, como se aqui os corruptos e 

corruptores não fossem punidos na forma da lei. 

A cada dia o Estado está se aprofundando no lamaçal de corrupção, como se 

fosse uma coisa normal, como se fosse este ato uma parte do jogo político pelo 

poder. Mas por outro lado não se tem as dimensões que esse mal causa aos 

brasileiros, aquele que trabalha honestamente, paga seus impostos, e muitas vezes 

não tem o serviço público ao seu alcance; todos os dias milhões de brasileiros 

sofrem de forma direta e indireta por esta pratica de corrupção que a cada dia assola 

a nação brasileira. 

Mas mesmo assim existe a esperança na justiça, na lei, onde ali exista a luz no 

fim do túnel; mas por outro lado é notável que muitas autoridades que de um jeito 

muito esperto usa do chamado “foro privilegiado” para procrastinar e até mesmo 

escapar da lei, de forma que com isso continuaram a ficarem na maioria das vezes 

impunes aos seus delitos. 

Este tema é de grande importância, uma vez que o mesmo merece uma 

atenção nos procedimentos processuais penais, pois é através destes “privilégios” 
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que muitos corruptos e corruptores escapam da justiça, devido ao grande gargalo 

processual. 

Por outro lado, esse estudo vem mostrar que o foro por prerrogativa de função 

não se faz necessário a essa amplitude que aí existe, são várias funções que tem 

essa concessão sem necessidade. Com esse trabalho podemos construir ideias que 

venham contribuir no estudo desta temática. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o foro por prerrogativa de 

função prevista na Constituição Federal de 1988, na óptica do Processo Penal, e 

especificamente apresentar um estudo sobre o histórico do foro por prerrogativa de 

função; discutir sobre o Foro por prerrogativa de função no Direito Comparado, 

descrever sobre o foro por prerrogativa de função nos pontos positivos e negativos 

de acordo com a doutrina brasileira, discorrer sobre os pontos positivos e negativos 

sobre o foro por prerrogativa de função no andamento do devido processo legal. 

A pesquisa foi exploratória e de fontes bibliográficas. Para o Autor Gil (2006, p, 

44) A pesquisa exploratória tem em seu objetivo proporcionar a maior facilidade de 

acordo com o problema trazendo assim uma maior construção para as hipóteses. 

Logo, entende-se que a pesquisa teórica pressupõe usar dados a partir de ideias 

que nos aproximarão do nosso objeto de estudo, fundamentando-o no máximo 

possível sem necessariamente experimentá-lo. 

A pesquisa será desenvolvida a partir da consulta a obras doutrinárias 

clássicas do direito processual penal, direito penal, direito constitucional, bem como 

obras específicas sobre o foro por prerrogativa de função no que se refere ao 

aspecto do Processo Penal, e ainda artigos disponíveis na internet, considerando a 

escassez de livros sobre este último, em virtude de sua recente criação. De acordo 

com Gil (2006, p.44). 

         A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Ainda será levada em conta a qualidade dos autores escolhidos, detalhe de 

extrema importância, pois a construção de um raciocínio e opiniões deverão estar 

bem amparados na revisão bibliográfica. 
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Preliminarmente no primeiro momento será explanando a introdução do 

trabalho, visando trazer uma visão ampla do tema escolhido, e os métodos a serem 

trabalhados. 

No segundo momento será tratado do contexto histórico do foro por 

prerrogativa de função, desde a sua criação, até a sua implantação na esfera 

pública, bem como, a sua implantação no Brasil. 

No terceiro momento será abordado um estudo específico do foro por 

prerrogativa de função, no Processo Penal, bem como, a comparação deste instituto 

com outros países. 

No quarto momento será explanado o foro por prerrogativa de função na óptica 

dos doutrinadores, bem como, na perspectiva de integrantes do Judiciário e do 

Ministério Público; trazendo a opinião social sobre o tema. Nesse sentido será 

analisado também a forma distorcida que o foro por prerrogativa de função vem 

sendo usado atualmente, para procrastinar e até mesmo chegar a prescrição de 

determinados crimes, e as Propostas de Emenda à Constituição que tramitam no 

Congresso Nacional para alterar o foro por prerrogativa de função. 
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1. DO SISTEMA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

É preciso fazer uma avaliação histórica do foro por prerrogativa de função. Não 

é um instituto criado há pouco tempo, desde a antiguidade existia o popularmente 

conhecido “ foro privilegiado”. 

Nesse sentido quando se trata da expressão “foro privilegiado”, tem-se a ideia 

de que alguém se beneficiou, possui uma condição mais vantajosa em relação aos 

demais da sociedade, ou seja, algo que vai de encontro ao direito comum. 

Urge uma diferenciação entre prerrogativa de função e privilégio. Segundo 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues (2015), Prerrogativa de função é um direito 

concedido a uma determinada pessoa de ser julgada por um órgão superior, em 

razão da alta relevância da função a qual exerce na sociedade, sendo que, uma vez 

que detentor desta função não a exerça mais, automaticamente, perderá essa 

prerrogativa e será julgado pelo seu juiz natural, isto é, um juiz de primeiro grau. A 

prerrogativa dar-se-á pelo cargo que o indivíduo exerce, e não pela pessoa em si. 

Por outro lado, ao se falar em privilégio, é condição dada à pessoa em detrimento de 

outra, não visando, dessa forma, a função exercida, mas sim a própria pessoa. 

Em síntese, a prerrogativa visa ao interesse público; ao passo que o privilégio à 

pessoa detentora do benefício. De ante o exposto, é preciso fazer uma retrospectiva 

histórica sobre o instituto do foro por prerrogativa de função. 

 

1.1 Uma retrospectiva na história 

 

Ao se tratar dos privilégios dados a alguém em detrimento de outro, deve-se 

observar sua evolução na história da humanidade. Desde a antiguidade, o homem 

vem tendo tratamento diferenciado, ao ponto desses “privilégios” darem-lhe um 

destaque na sociedade em que vive. 

Assim a história mostra que, ao longo dos tempos, os privilégios conferidos ao 

homem foram tomando formas diferenciadas, desde o privilégio dado aos profetas 

por Deus na narrativa bíblica, até o momento em que esses privilégios foram 

integrados na esfera política e, consequentemente, na administração pública. E, 

ainda, nas leis referentes aos atos processuais (ESPINOSA, 2003). 
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De ante disso é preciso fazer uma análise dos privilégios concedido ao homem 

pelo poder divino. 

1.1.1 Os privilégios conferidos pelo poder Divino 

 

Quando se fala em privilégio conferido a uma determinada pessoa em prejuízo 

de outra, pode-se analisar que o privilégio existia, também, para aqueles que eram 

considerados como o mensageiro do senhor Deus, aqui na terra; exemplo disso, 

pode ser verificado em relação a Moisés, de acordo com a Bíblia Sagrada. 

Tal situação é abordada por Baruch de Espinosa (2003), em sua obra Tratado 

Teológico-Político, que retrata que Moisés passou a ser como o único interlocutor 

entre Deus e os Hebreus, de forma que também passou a ser o único a interpretar 

as palavras do Senhor, bem como a figurar como juiz supremo, e ninguém poderia 

julgá-lo, de tal forma que era aquele que não se poderia ir de encontro, mesmo o 

que se levantasse em nome de Deus. Mesmo sendo um profeta verdadeiro, esse 

seria tido como um usurpador do Direito supremo. 

Isso também é identificado de acordo com o Livro de Êxodo capítulo 18, 

versículos 13-26. (IN BIBLIA SAGRADA, p, 99) 

E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo; e o 
povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, 
pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto, que 
tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante 
de ti, desde a manhã até à tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É 
porque este povo vem a mim, para consultar a Deus; Quando tem algum 
negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os 
estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não 
é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que 
está contigo; porque este negócio é mui difícil para ti; tu só não o podes 
fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu 
pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus; E declara-lhes os 
estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a 
obra que devem fazer. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, 
tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos 
sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e 
maiorais de dez; Para que julguem este povo em todo o tempo; e seja que 
todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o 
julguem; assim a ti mesmo te    aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 
Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir; assim também 
todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu 
sogro, e fez tudo quanto tinha dito; E escolheu Moisés homens capazes, de 
todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo; maiorais de mil, maiorais 
de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo 
em todo o tempo; o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio 

pequeno julgaram eles. 
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Sendo assim, esse privilégio dado a Moisés se repete na retirada do povo 

Hebreu da escravidão de Faraó, concretizando-se, muitas vezes, quando o Senhor 

Deus falava com ele durante a travessia do povo pelo deserto, assim também 

quando Moisés recebeu os Dez Mandamentos no Monte Sinai. 

Outrossim, é importante mencionar que, na Grécia e em Roma, começaram a 

incorporar esses privilégios na esfera pública. 

Na Grécia, com o surgimento das cidades-estados e aparecimento de diversas 

classes sociais, apenas algumas pessoas poderiam participar da vida política 

daquele lugar, ou seja, aqueles que fossem considerados cidadãos. Tem-se como 

exemplo a cidade de Esparta, que tinha sua estrutura política com o objetivo de 

manter os privilégios da classe dominante, e era dividida em Diarquia, que era 

composta por dois reis; Gerúsia, que era um conselho dos anciãos, cujo corpo era 

composto por pessoas com mais de 60 anos, que fiscalizavam e administravam os 

assuntos do governo; e Apela, que era uma assembleia popular formada por 

cidadãos com mais de 30 anos. Isso se estendia nas demais regiões da Grécia 

(FUNARI 2001). 

No contexto histórico, não apenas na Grécia que os privilégios existiam; assim 

se faz necessário fazer uma análise dos privilégios concedido durante o governo 

romano. 

 

1.1.2 Os privilégios no império Romano 

 

Pode-se destacar também que, na república romana, a classe política se 

favorecia com os privilégios, pois a estrutura política que ali se instalou 

caracterizava- se da seguinte forma: o consulato, que era o poder executivo, por sua 

vez, era formado por cônsules. O Senado, composto por 100 senadores escolhidos 

pelos cônsules. Esses senadores eram donos de terras, tinham mandato vitalício. 

Eram responsáveis pelas nomeações dos magistrados e controlavam as finanças. 

(GOMES 2016). 

Ainda, existia a assembleia dos cidadãos, formada por patrícios (donos de 

terra), incumbindo-lhes a elaboração das leis, que eram promulgadas pelo senado. 

Também, havia o petros, formado por magistrados; os censores, que classificavam a 

sociedade de acordo com a renda; edis, que eram os administradores municipais, o 
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que se compara hoje com os prefeitos, e os questores, responsáveis pela 

administração dos recursos financeiros (FUNARI 2001). 

Dessa maneira, segundo Funari (2001), com o surgimento da república 

romana, a sociedade era dividida em quatro partes. Havia os patrícios, que eram 

descendentes das primeiras famílias que povoaram Roma, constituíam-se de 

grandes proprietários de terras, com direito a ocupar importantes cargos públicos. 

Eram considerados cidadãos romanos, tinham muitas riquezas e escravos. 

Figuravam no topo da pirâmide social romana e compunham a minoria da 

população; os clientes que, por sua vez, não tinham propriedades, eram 

empregados dos patrícios; os plebeus, que eram comerciantes e artesões; 

camponeses, esses não tinham o direito de participar de qualquer decisão política e, 

por fim, havia os escravos. 

Nesse sentido, de acordo com Orlando Carlos Neves, em sua Dissertação de 

Mestrado, intitulada “Do Foro Privilegiado à Prerrogativa de Função” (2008), o 

privilégio na esfera pública era uma realidade em Roma, ao passo que os 

magistrados da república romana tinham as mesmas responsabilidades que um 

cidadão comum, no que se refere as responsabilidades civil, penal ou administrativa. 

No entanto, era muito difícil que um magistrado fosse conduzido até um tribunal 

antes de encerrado o seu mandato, coisa que poderia acontecer com mais facilidade 

após o seu mandato. Com isso, podem-se destacar os privilégios concedidos aos 

senadores de Roma, uma vez que estes tinham direito à vestimenta diferenciada, 

tinham os melhores lugares em espetáculos e o mais importante, não poderiam ser 

julgados fora de Roma (NEVES, 2008). 

Em consequência disso, nota-se que o sistema político de Roma, à base de 

privilégios, tinha por única finalidade o benefício da classe dominante. 

Outro momento importante da História do foro por prerrogativa, foi no período 

da Idade Média, o qual será exposto no item a seguir. 

 

1.1.3 Os privilégios durante a Idade Média 

 

Pode-se enfatizar, ainda, a influência da Igreja Católica na esfera política, em 

especial na Idade Média, uma vez que participou ativamente nos sistemas das 
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regras processuais destinadas a apurações de crimes, que, porventura, fossem 

praticados por autoridades. 

De acordo com Madeira (2011), foi durante o século V, mais precisamente no 

final do Império Romano e no começo da Idade Média, que se tinha o entendimento 

de que os crimes praticados por senadores seriam julgados pelos seus pares, bem 

como os crimes praticados pelos membros do poder da igreja seriam julgados por 

autoridades eclesiásticas, que estivessem em grau ou posição hierarquicamente 

superior. 

 

1.2 Da implantação do foro por prerrogativa de função no Brasil e as 
Constituições no decorrer da história. 

 

Nas constituições brasileiras, pode-se observar que o foro por prerrogativa de 

função sempre existiu. Nessa perspectiva, segundo Sá (2013), desde o período do 

império, que o Brasil instituiu o foro por prerrogativa de função e, diante da 

Constituição de 1824, a concessão do “foro privilegiado” veio acompanhando-a, uma 

vez que a mesma dava alguns “privilégios” à família imperial e a seus ministros de 

estado, bem como a senadores, conselheiros de estado e deputados. 

No decorrer da História, foi criada a Constituição de 1891, que, por sua vez, era 

considerada a primeira Constituição Republicana do Brasil, e não diferente, trouxe 

em seu arcabouço o instituto do foro por prerrogativa de função. 

Desse modo, o presidente da república, ao cometer crime de responsabilidade, 

seria julgado perante o Senado Federal, e nos crimes comuns, o presidente seria 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como órgão de admissibilidade a 

Câmara dos Deputados, que, por sua vez, daria permissão de procedência ou 

improcedência no que se refere à acusação. 

Era garantido o foro por prerrogativa de função aos ministros de estado, que, 

por sua vez, ao cometerem crimes comuns ou de responsabilidade, seriam julgados 

e processados pela Suprema Corte. Além disso, aos ministros diplomáticos, era 

garantida essa prerrogativa; ao passo que o Supremo Tribunal Federal tinha o dever 

de julgá-los ao cometerem crimes comuns ou de responsabilidade (Sá, 2013). 

Assim, com o advento da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, do ano de 1934, contemplou-se o foro por prerrogativa de função, só que com 

um entendimento diferente. Foi definido no texto constitucional da Carta de 1934 que 
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deveria existir um Tribunal Especial, em vez de o Senado Federal, cujo tribunal teria 

a competência para julgar o Presidente da República nos seus crimes de 

responsabilidade (JUNIOR; NOVELINO, 2012). 

Tinha-se o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal apenas poderia 

processar e julgar o Presidente da República no que se refere aos crimes comuns, 

bem como os seus pares. Além disso, seriam processados e julgados pela Suprema 

Corte os crimes comuns e de responsabilidade dos Ministros de Estados, 

Procurador Geral da República, Juízes dos Tribunais Federais, das Cortes de 

Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; ainda se inseriam neste 

rol os Ministros de Contas e os Embaixadores e Ministros da Diplomacia (GÊNOVA, 

2009). 

Com o surgimento da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, 

houve outra mudança em seu entendimento, não afastando assim o foro por 

prerrogativa de função. 

Esta Constituição veio trazer a ideia de criar e dar competência originária a 

uma espécie de Conselho Federal, que seria formado por alguns representantes dos 

Estados da Federação, composto por dez membros que seriam nomeados pelo 

presidente da República e tinha como finalidade processar e julgar o Presidente da 

República em seus crimes de responsabilidade, igualmente os Ministros da Suprema 

Corte nos crimes de responsabilidade (SOUZA, 2014). 

Já para os Ministros de Estados, o foro por prerrogativa de função na 

constituição de 1937, seria aplicada responsabilidade de serem processados e 

julgados perante a Suprema Corte nos crimes comuns e de responsabilidade, bem 

como no caso de crime praticado em conexão com o Presidente da República. 

Também foi garantido aos Ministros do STF o foro por prerrogativa de função, onde 

a suprema corte teria a competência para processar e julgar seus pares, bem como 

os Ministros de Estado (SOUZA, 2014). 

Com a chegada da Constituição de 1946, veio também mais um novo 

entendimento no que se refere ao foro por prerrogativa de função, que determinou 

novas competências ao Senado Federal e teve como prerrogativa julgar o 

Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de 

Estado, nos mesmos crimes que estivessem em conexão com o Presidente da 

República (SOUZA, 2014). 
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Dessa forma, também tinha o dever de processar e julgar os Ministros da 

Suprema Corte e o Procurador da República, nos crimes de responsabilidade. Foi 

dado, ainda, o foro por prerrogativa de função aos Ministros de Estado, que no 

cometimento de crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, seriam 

processados e julgados pela Suprema Corte, com exceção ao seu artigo 62, inciso I 

(SOUZA, 2014). 

Nessa sequência, trouxe a competência do Supremo Tribunal Federal de 

processar e julgar o Presidente da República no cometimento de crime comum, bem 

como os seus pares, e o Procurador Geral da República, Ministros de estado, os 

Juízes dos Tribunais Superiores  Federais, os Desembargadores dos Tribunais de 

Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; ainda se estendeu essa 

prerrogativa aos Ministros do Tribunal de Contas e aos Chefes de Missão 

Diplomática no que concerne aos crimes comuns e de responsabilidade (SOUZA, 

2014).  

Já com a outorga da Constituição de 1967, houve a Emenda Constitucional nº 

1, de 17 de outubro de 1969, permanecendo, praticamente, inalterada. Trouxe, 

entretanto, algumas pequenas mudanças, sendo uma delas referente ao 

processamento e julgamento na esfera penal do STF, que deveria ser estabelecido 

de acordo com seu regimento interno (GÊNOVA, 2009). 

Outra mudança veio com a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, 

que deu a competência penal originária para o Tribunal Federal de Recursos, tendo 

este a competência de processar e julgar os Juízes federais do trabalho, bem como 

aqueles que integrassem os Tribunais Regionais do Trabalho, os integrantes dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os membros do Ministério 

Público da União, referentes a crimes comuns e de responsabilidade (GÊNOVA, 

2009). 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 vieram as ideias 

das constituições anteriores, porém com um rol bem mais amplo no que diz respeito 

ao foro por prerrogativa de função (JUNIOR; NOVELINO, 2012). 

De acordo com o texto constitucional, em seu artigo 102, o Supremo Tribunal 

Federal passou a ter competência para processar e julgar, originariamente, as 

infrações penais comuns praticadas pelo Presidente da República, bem como pelo 

vice-presidente, além dos membros do Congresso Nacional, seus pares e o 

Procurador Geral da República (JUNIOR; NOVELINO, 2012). 
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Também, deu a Constituição de 1988 competência ao Supremo Tribunal 

Federal para processar e julgar os crimes penais e de responsabilidade dos 

Ministros de Estado e dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

com exceção do artigo 52, inciso I, e, ainda, os que integram os Tribunais 

Superiores, o Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática 

(JUNIOR; NOVELINO, 2012). 

Além disso, foi conferida ao Superior Tribunal de Justiça a competência para 

processar e julgar os crimes comuns de Governadores de Estados e do Distrito 

Federal, bem como os Desembargadores dos Tribunais de Justiça, Conselheiros 

dos Tribunais de Conta, Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, juízes 

dos Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais do Trabalho (THÁVORA; 

RODRIGUES, 2015). 

A constituição de 1988 traz o foro por prerrogativa de função referente, ao 

processamento e julgamento do Presidente e do vice-presidente da República nos 

crimes de responsabilidade, aplicando-se, também, aos Ministros de Estado nos 

crimes de responsabilidade, que tenham conexão com o Presidente e Vice. 

Ainda, traz a competência para julgar e processar os Ministros da Suprema 

Corte, como também aqueles que integram o Conselho Nacional de Justiça, o 

Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Procurador Geral da República, o 

Advogado Geral da União, quando este praticarem crimes de responsabilidade. 

(THÁVORA; RODRIGUES, 2015) 

E, para os Tribunais de Justiça dos Estados, a Constituição de 1988 reservou o 

dever de julgar os Prefeitos, em seus crimes de responsabilidade, os juízes de 

Direito e aqueles que integram o Ministério Público, com exceção da competência da 

justiça eleitoral (SOUZA, 2014). 

Diante o exposto, se faz necessário entender o foro por prerrogativa de função 

no ordenamento jurídico, e alguns aspectos que determinam algumas regras no 

mesmo, é o que será tratado nos tópicos a seguir. 
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2. DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Em face de determinadas pessoas ocuparem cargos de grande relevância no 

cenário institucional brasileiro, a Constituição de 1988, bem como as constituições 

estaduais conferem a essas pessoas o foro por prerrogativa de função. 

Esse tratamento especial assegura aos detentores dessa prerrogativa o direito 

de serem julgadas por órgão jurisdicional de maior graduação. 

No próximo item será analisado a natureza jurídica do foro por prerrogativa de 

função no direito Brasileiro. 

 

2.1 Natureza Jurídica 

 

O foro por prerrogativa de função, ao ser um instituído na Constituição Federal, 

visa ao interesse público da sociedade. Objetiva garantir aos que exercem 

determinados cargos ou funções públicas de relevância, maior independência ao 

realizar os seus atos (DEMERCIAN, MALULY, 2011). 

Diante disso, a prerrogativa de função possui por escopo principal a proteção 

da sociedade, e não da pessoa. Ou seja, garante-se ao titular do cargo ou função a 

prerrogativa de ser julgado por um órgão hierarquicamente superior. Dessa forma, 

evitam-se pressões diretas ou indiretas no andamento do processo e em seus 

julgamentos, bem como pressões externas ou até mesmo do próprio detentor da 

prerrogativa (LIMA, 2014). 

À vista do que foi apresentado, a prerrogativa de função tem o seu foco na 

função, e não na pessoa. É um instrumento que visa a resguardar a função exercida 

por determinadas pessoas, para o bom andamento das instituições. 

Observado a natureza jurídica do foro por prerrogativa, é preciso fazer uma 

análise sobre sua previsão legal, que será discutida no item a seguir. 

 

2.2 Previsão Legal Para Aplicação do Foro por prerrogativa de Função 

 

A propósito do tema, urge conferir a disciplina do foro por prerrogativa de 

função no ordenamento jurídico pátrio. 
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O artigo 102, I, alíneas “b” e “c” da CF de 1988, trata, especificamente, da 

competência do Supremo Tribunal Federal  para  processar  e  julgar,  nos  crimes 

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

Congresso Nacional, seus pares, bem como o Procurador-Geral da República. 

Também, cuida do processamento e julgamento nos crimes comuns de 

responsabilidade dos Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, Aeronáutica e 

Exército, bem como dos membros do Tribunal de Contas da União e chefes de 

missão diplomática permanente. 

Nessa sequência, para o Superior Tribunal de Justiça, a Constituição Federal 

não só deu a este a competência recursal, mas também, conforme art. 105, I, “a”, da 

Carta Maior, a competência para processar e julgar, nos delitos comuns, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e, nos crimes comuns e de 

responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 

Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal, os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios e os membros do Ministério Público da União que oficiem perante 

tribunais (CUNHA; NOVELINO, 2012). 

Aos Tribunais Regionais Federais, compete o processamento e julgamento, 

nos delitos comuns e de responsabilidade, os juízes federais da área de sua 

jurisdição, incluindo os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho e os Membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (CF de 

1988). 

De acordo com o artigo 29, X, da Constituição Federal, compete aos Tribunais 

de Justiça dos Estados o julgamento dos prefeitos. A estes tribunais e do Distrito 

Federal foram conferidas, pela mesma carta, a competência para julgamento de 

determinadas autoridades como Juízes dos Estados, e do Distrito Federal, e 

Territórios e os membros do Ministério Público, nos delitos comuns e de 

responsabilidade, que não forem da competência da Justiça Eleitoral. 

No próximo item, será abordado o cometimento de crimes antes do exercício 

do foro por prerrogativa de função. 

 



21 
 

2.3 Do crime cometido antes do exercício do cargo com foro por prerrogativa 
de função 

 

Quando uma determinada pessoa comete crime antes do exercício do cargo ou 

função que lhe dá a prerrogativa de foro, será processada e julgada pelo juiz de 

primeiro grau. Todavia, no momento em que assume o cargo ou a função, o 

processo criminal deverá ser remetido ao órgão jurisdicional superior (TÁVORA; 

RODRIGUEES, 2015). 

Sendo assim, segundo Renato Brasileiro (2014), o fato de o processo ser 

encaminhado ao órgão constitucionalmente autorizado para processar e julgar a 

autoridade detentora da prerrogativa de foro não significa dizer que os atos 

processuais, praticados antes da diplomação ou da investidura no cargo, serão 

considerados nulos. Pensar diferente seria violar o princípio processual do tempus 

regit actum, que está previsto no artigo 2º do CPP. 

O princípio tempus regit actum, da aplicação imediata das normas processuais, 

respeitando-se o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Arts. 5º, 

XXXVI, CF; 6º, LICC e 2º, CPP), bem como os atos realizados sob a vigência da lei 

anterior, serão considerados válidos (NUCCI, 2012). 

No próximo item será abordado a prática de crime durante o exercício do cargo 

ou função detentor de foro por prerrogativa. 

 

2.4 Do crime praticado durante o exercício do cargo detentor do foro por 
prerrogativa de função 

 

Diante do cometimento de crime pelo agente detentor de foro por prerrogativa 

de função, a Constituição Federal de 1988 dispõe que deverá ser processado e 

julgado pelo tribunal constitucionalmente competente. 

É importante destacar que, ao se falar na prática de crime durante o exercício 

do cargo, a ideia está ligada ao cometimento de todo e qualquer tipo de delito, salvo 

os chamados crimes de responsabilidade. É o que ensina Renato Brasileiro (2014, 

p. 458): 

Em sede de competência por prerrogativa de função, é importante perceber 
que a Constituição Federal, adota uma dicotomia entre crimes comuns e 
crimes de responsabilidade. Assim, para fins de foro por prerrogativa de 
função, a expressão crimes comuns abrange todas as infrações penais, que 
não constituam crimes de responsabilidades, sujeitos que estão estes a 
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denominada jurisdição política. Por isso, quando o art.102,I,”b”, da Magna 
Carta, estabelece que ao Supremo compete o processo e julgamento dos 
membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns, tem-se que 
o parlamento deve processado perante a Suprema Corte em relação a 
qualquer infração penal, quer se trate de crime eleitoral, crime doloso contra 
a vida, crime militar, quer se trate de uma simples infração penal. 

 
Diante disso, todo o tipo de crime que for cometido durante o exercício do 

cargo com prerrogativa de foro será processado e julgado perante o tribunal 

competente, até mesmo os crimes de menor potencial ofensivo, salvo as exceções 

que a Carta Maior estabelece expressamente em seu texto, como, por exemplo, nos 

casos dos promotores de justiça e dos juízes de direito, a Constituição reserva a 

estes o direito de serem julgados pela Justiça Eleitoral nos crimes eleitorais (CF, art. 

96, III). 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que o crime 

praticado pelo detentor de foro por prerrogativa de função, mesmo findado seu cargo 

ou função, prevalecia a competência de foro por prerrogativa, ainda, que a ação 

penal tivesse início após o fim do exercício do cargo, era o que estabelecia a 

Súmula nº 394 do STF (ENRRIQUE; ASSAF, 2011). 

Atualmente, com cancelamento desta Súmula, não se aplica mais essa regra. 

Diante do exposto, no próximo item, tratar-se-á do crime praticado após o fim 

do exercício do cargo do detentor de foro por prerrogativa. 

 

2.5 Do crime praticado após o fim do exercício do cargo com foro por 
prerrogativa de função 

 

Como o foro por prerrogativa de função tem a natureza jurídica de enaltecer e 

proteger a função exercida, e não o agente que a exerce, não se aplica esse instituto 

ao indivíduo que deixou de exercer o cargo ou função. É o que trata a Súmula nº 451 

do STF, que diz que a competência especial por prerrogativa de função não se 

estende ao crime cometido após cessar definitivamente o exercício funcional 

(JAQUES, 2009).Conforme o argumento apresentado, no próximo item, será 

abordado o procedimento adotado pela legislação Brasileira referente ao inquérito 

policial contra pessoas detentoras de foro por prerrogativa. 
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2.6 O foro for prerrogativa de função no inquérito policial 

 

A autoridade policial dispõe de atribuição para instaurar o inquérito policial e 

presidi-lo. De acordo com a Lei nº 12.830/2013, cabe, privativamente, ao delegado 

de polícia o ato de indiciamento no inquérito policial. 

Mas, por outro lado, a autoridade policial, ao investigar pessoa detentora de 

foro por prerrogativa de função, não poderá indiciá-la, devendo atentar para que, se 

no curso da investigação for detectada alguma prática de infração penal por parte de 

pessoa detentora de foro por prerrogativa de função, a autoridade policial deverá 

imediatamente remeter os autos a autoridade competente, sob pena de 

responsabilidade (THÁVORA; RODRIGUES, 2015). 

A prerrogativa de função tem suas regras perante o tribunal do júri, é o que 

será tratado no próximo item. 

 

2.7 A prerrogativa de função no Tribunal do Júri 

 

A Constituição Federal de 1988 determina que os crimes dolosos contra a vida 

serão julgados pelo tribunal do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). 

É preciso enfatizar que as autoridades detentoras de foro por prerrogativa de 

função, delimitado pela Constituição Federal, ao praticarem crimes dolosos contra a 

vida não irão a júri, mas sim serão processadas e julgadas pelo tribunal competente, 

ou seja, se o foro por prerrogativa de função tiver regulado pela Constituição 

Federal, deverá prevalecer o foro por prerrogativa (BRASILEIRO,2014). 

Diferentemente, as autoridades que detém o foro por prerrogativa de função, 

reguladas por Constituição Estadual, irão a júri, a exemplo dos vice-governadores e 

defensores públicos. 

Neste contexto, vale conferir o teor da Súmula nº 721 do Supremo Tribunal 

Federal, que diz que a competência constitucional do Tribunal do Júri se sobrepõe 

sobre o foro por prerrogativa de função, quando for estabelecido, exclusivamente, 

pela Constituição estadual (AVENA, 2009). 

Em seguida, abordar-se-á a prerrogativa de função diante o local do crime. 
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2.8 O foro por prerrogativa de função e o lugar da Infração penal 

 

É importante destacar a jurisdição competente para julgar crimes praticados 

por autoridades que detenham o foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, de 

acordo com o que trata o artigo 70 do CPP, a competência que determina o local 

para o processamento e julgamento do delito dá-se pelo local da infração penal, ou 

seja, a consumação do delito; ao passo que, no caso de delito tentado, o local será 

estabelecido pelo último lugar no qual foi praticado o ato de execução 

(BRASILEIRO, 2014). 

Tratando-se de agente que detenha o foro por prerrogativa, essa regra não se 

aplica, uma vez que a pessoa detentora da prerrogativa, mesmo que venha cometer 

o crime fora do local de sua jurisdição, será processada e julgada pelo órgão 

constitucionalmente competente, independentemente do local da consumação do 

delito, ou da tentativa. 

Neste contexto, defende Brasileiro (2014, p, 460): 

Tratando-se de competência por prerrogativa de função, todavia, 
pouco importa o local onde crime foi cometido, recaindo a 
competência sobre o Tribunal ao qual se encontra vinculada a 
respectiva autoridade. Se o agente faz jus a foro por prerrogativa de 
função, será julgado pelo respectivo tribunal, mesmo que o local do 
crime não seja dentro dos limites territoriais de sua competência 

 

Neste sentido, a competência para o processamento e julgamento de delitos 

cometidos por agentes detentores de foro por prerrogativa de função foge à regra de 

competência pelo lugar da infração penal. 

À vista desses argumentos apresentados, será analisado, no próximo item, a 

prerrogativa de função nas constituições de outros países. 

 

2.9 Do foro por prerrogativa de função nas constituições de outros países 

 

O foro por prerrogativa de função não é um instituto que existe apenas no 

ordenamento jurídico brasileiro. Muitos são os países que adotam esse sistema, de 

modo que alguns se assemelham com o que é aplicado no Brasil e outros, 

totalmente diferentes, bem como existem países em que esse instituto não está 

previsto em sua constituição. 

É o que será abordado a seguir. 
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2.9.1 No Uruguai 

 

O sistema da Constituição Federal do Uruguai segue a mesma linha de 

raciocínio no que se diz respeito às normas que regem o foro por prerrogativa de 

função. Encontra-se base legal em três dispositivos daquela Constituição, no que se 

refere aos artigos 93, 113, 114. 

De acordo com a Constituição do Uruguai (1967, p 27) 

Artigo 93.- Cabe à Câmara dos Representantes o direito exclusivo de 
impeachment diante dos membros do Senado de ambas as Casas, o 
Presidente e o Vice-Presidente, Ministros de Estado, membros do Supremo 
Tribunal justiça, o Tribunal de Contencioso Administrativo, o Tribunal de 
Contas e do Tribunal Eleitoral por violação da Constituição ou outros crimes 
graves, depois de ter conhecido sobre eles a pedido de uma parte ou alguns 
dos seus membros e de ter decidido que não causa formação. 
Artigo 113. Nenhum senador ou representante, a partir do dia da sua 
eleição até a de sua rescisão, pode ser preso, salvo em caso de flagrante 
delito e, em seguida, vai notar imediatamente à respectiva câmara, com 
informações de resumo do evento. 
Artigo 114. Nenhum senador ou representante, a partir do dia da sua 
eleição até a de sua rescisão, pode ser cobrado criminalmente, mesmo para 
crimes comuns que não estão previstos no artigo 93, mas antes de sua 
respectiva câmara, que por dois terços dos votos de todos os seus 
membros, decidirá se o caso para a acusação, e, em caso afirmativo, o que 
irá declarar suspenso das suas funções e estar disponível para o tribunal 
competente. 
 

Levando-se em consideração os aspectos apresentados, nota-se que, na 

Constituição da República Uruguai, apenas três artigos dispõem sobre o foro por 

prerrogativa. 

2.9.2 Em Portugal 

 

O foro por prerrogativa de função também está inserido no ordenamento 

jurídico português, de acordo com o artigo 196 da Constituição, estabelecendo que 

os Deputados só podem ser processados com prévia autorização da Assembleia 

Legislativa, bem como perderão o mandato, quando forem judicialmente 

condenados por crimes de responsabilidade no exercício da sua função ou por 

participação em organizações racistas ou que adotem a ideologia fascista (Artigo 

160, d, da Constituição Portuguesa). 

Nesse contexto, segundo Jaques (2009), a constituição Portuguesa, no seu 

artigo 130, impõe que o presidente da república responderá perante o Superior 

Tribunal de Justiça pelos crimes cometidos por ele, durante o exercício de suas 

funções. 
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Nesse sentido afirma a Constituição Portuguesa (1967, p. 19) 

Artigo 130.ºResponsabilidade criminal 1. Por crimes praticados no exercício 
das suas funções, o Presidente da República responde perante o Supremo 
Tribunal de Justiça.2. A iniciativa do processo cabe à Assembleia da 
República, mediante proposta de um quinto e deliberação aprovada por 
maioria de dois terços dos Deputados em efetividade de funções. 
3. A condenação implica a destituição do cargo e a impossibilidade de 
reeleição.4. Por crimes estranhos ao exercício das suas funções o 
Presidente da República responde depois de findo o mandato perante os 
tribunais comuns 

Observa-se que a Constituição Portuguesa disciplina, também, os atos 

praticados pelo chefe do poder executivo que forem estranhos ao exercício de suas 

funções e serão julgados por seu juiz natural. 

No ordenamento jurídico português, no Código de Processo Penal, autoriza-se 

julgar o presidente da república, o presidente da assembleia da república e outras 

autoridades em crimes praticados no exercício de suas funções, como leciona 

Newton Tavares Filho (2015, p. 10) 

Outrossim, nos termos do art. 11 do Código de Processo Penal português, 
compete ao pleno das seções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em 
matéria penal, julgar o Presidente da República, o Presidente da 
Assembleia da República e o Primeiro-Ministro pelos crimes praticados no 
exercício das suas funções. Compete ainda às seções criminais do 
Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal, julgar processos por crimes 
cometidos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça e das relações e 
magistrados do Ministério Público que exerçam funções junto destes 
tribunais, ou equiparados. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados, percebe-se que o ordenamento 

jurídico português não reservou apenas à Constituição a regulação do foro por 

prerrogativa de função, tratando, ainda, no código de processo penal. 

2.9.3 Na Colômbia 

 

Na Colômbia, o foro por prerrogativa de função está regulado pela Constituição 

Política de 1991, de acordo com o seu artigo 186 e o artigo 235, que conferem 

poderes à Corte Suprema para julgar os congressistas nas práticas de seus delitos. 

De acordo com a Constituição da Colômbia (1991, p, 23) 

Artigo: 186- Dos crimes cometidos por congressistas conhecidos como 
investigador e promotor pedido Gabinete do Procurador-Geral da Câmara 
do Supremo Tribunal Criminal de acordo com a lei, através do Sr. 
Procurador-Geral ou seu representante perante o Tribunal e, como juiz em 
primeira instância pela Câmara do Supremo Tribunal Penal e em recurso, o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. 
Artigo: 235, capitulo 2 a 4 - Experimente o Presidente da República ou do 
seu substituto e altos funcionários abrangidos pelo artigo 174, por qualquer 
infração que são cobrados nos termos do artigo 175 parágrafos 2 e 3. 
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A julgar pelo Tribunal Penal, em primeira instância, ao Gabinete do 
Procurador-Geral acusação, membros do congresso: Senadores e 
Representantes para a casa. 
A julgar pelo Tribunal Penal, em primeira instância, a acusação prévia do 
Gabinete do Procurador-Geral, o Vice-Presidente da República, os 
ministros, o procurador-geral, o Provedor de Justiça, o Ministério Público 
perante o Tribunal, antes de o Conselho de Estado e os tribunais; diretores 
de departamentos administrativos, o Auditor Geral, a Controladoria Geral da 
República, para rezar Embaja e chefes de missão, governadores, 
magistrados tribunal diplomática ou consular e os generais e almirantes das 
forças de segurança, para os crimes de que são acusados 

 
De acordo com os artigos apresentados, a Constituição da República da 

Colômbia defere poderes à Suprema Corte para julgar autoridades que cometem 

crimes no exercício de suas funções, algo bem parecido com algumas competências 

dados à Suprema Corte brasileira. 

2.9.4 Nos Estados Unidos da América 

 

No país norte americano, o foro por prerrogativa de função existe de uma forma 

bem restrita, em alguns casos específicos, algumas autoridades são julgadas por 

tribunais superiores, é o que leciona Tavares (2015, p. 9) 

Nos Estados Unidos, as ações que tenham por parte embaixadores, outros 
ministros e cônsules, e aquelas em que se achar envolvido um Estado, têm 
foro originário perante a Suprema Corte (Constituição americana, Art. III, 
Seção 2). O impeachment do Presidente e Vice-Presidente da República, 
assim como de todos os oficiais civis dos Estados Unidos, é julgado pelo 
Senado americano, mediante admissão da acusação pela Câmara dos 
Representantes (Art. I, Seções 2 e 3; Art. II, Seção 4). 

 

Diante do exposto, nota-se que o foro por prerrogativa de função, em países 

desenvolvidos, como por exemplo os E.U.A, não atinge um leque tão grande de 

autoridades como no Brasil. 

No item a seguir será abordado o foro por prerrogativa de função nas demais 

opiniões, bem como as dificuldades enfrentadas pela justiça brasileira na resolução 

de crimes envolvendo pessoas detentoras deste instituto, e os projetos de lei que 

tramitam no congresso nacional sobre o foro por prerrogativa. 

Diante os argumentos apresentados, se faz necessário entender o foro por 

prerrogativa de função na realidade da justiça Brasileira, bem como as diversas 

opiniões que divergem sobre o foro por prerrogativa, é o que será apresentado nos 

tópicos a seguir. 

 



28 
 

3. O Foro por Prerrogativa nas Demais Opiniões e na Realidade da Justiça 
Brasileira 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 trata sobre o foro por prerrogativa de 

função em seus artigos 102, inc. I, “b” e “c”; 105, inc. i, “a”; 108, inc. I, “a”; 96, inc. III, 

e 29, inc. Já em outros casos a Lei maior traça os padrões que as leis 

infraconstitucionais devem seguir. Diante disso, as leis infraconstitucionais, ao tratar 

da prerrogativa de função, tem que ter como norte a Constituição Federal. 

Sendo assim, a competência por prerrogativa de função também está prevista 

no Código de Processo Penal, em seus artigos 84 a 87, bem como nas constituições 

estaduais, na lei de organização judiciária, militar. Como se sabe, a prerrogativa de 

função não se dá em razão da pessoa que exerce o cargo ou função, mas sim a 

própria função, uma vez que o indivíduo, não mais exercendo o cargo, ou função ou 

mandato, perderá o direito de foro por prerrogativa e voltará a ser julgado por seu 

juiz natural. 

Com isso, existem várias opiniões que vão desde do meio doutrinário até na 

sociedade brasileira, sobre a necessidade de haver ou não o foro por prerrogativa de 

função. 

A partir dessas discussões no meio jurídico e social, propõe-se, nos tópicos, 

enfocar o foro por prerrogativa na ótica dos doutrinadores, da sociedade, entre 

outros aspectos pertinentes. 

 

3.1 O Foro por Prerrogativa de Função na Ótica dos Doutrinadores 

 

São várias as discussões no âmbito doutrinário brasileiro. Para alguns autores, 

o fato de existir o foro por prerrogativa de função acarreta a ideia de privilégio para 

determinadas pessoas, que deveriam ser julgadas por um juiz de primeiro grau, 

como as demais, reforçando a ideia de igualdade, que a Constituição Federal institui 

para todos os brasileiros. 

Já para outros, em linha contrária, o fato de existir o foro por prerrogativa de 

função não foge da ideia de igualdade em uma república; ao revés disso, garante o 

livre exercício da função, com mais independência, pois a prerrogativa se dá pela 

função, e não pela pessoa que a exerce. Diante do entendimento de que o foro por 

prerrogativa de função está ligado à função, e não à pessoa, a Súmula 451 do 
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Supremo Tribunal Federal, pacificou discussão que existia sobre a garantia do foro 

por prerrogativa de função, mesmo cessado o cargo do agente. Essa Súmula 

“estabelece que a competência por prerrogativa de função não se estende ao crime 

praticado após a cessação definitiva do exercício funcional”. 

Para Hidejalma Muccio (2001), o foro por prerrogativa de função não se trata 

de um privilégio dado a determinada pessoa em detrimento de outra, mas sim, um 

instituto que foi criado para dar sustentação a determinadas funções, para que o 

agente a desenvolva com maior independência. 

Ainda, segundo Muccio (2001, p. 164) 

Na realidade, não pode haver “privilégio” as pessoas, pois a lei não pode ter 
preferências. A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, 
XXXVII, veda e proíbe o “juízo ou tribunal de exceção”, como consequência 
do princípio de que todos são iguais perante a lei, permite, porém, o foro 
especial em atenção a relevância, a importância do cargo ou função da 
pessoa. Qualquer equiparação absoluta entre agentes políticos e os demais 
agentes públicos é equivocada. Nesse sentido, prerrogativa de foro não se 
confunde com foro privilegiado, pois foro pela prerrogativa de função é 
distinto de privilégio na função. O foro pela prerrogativa de função preserva 
não só o acusado, mas também o prestígio da própria justiça, não 
permitindo que venham a existir julgamentos vingativos e parciais. Enfim, o 
foro por prerrogativa de função visa preservar a independência do agente 
político, no exercício de sua função, garantindo o princípio da hierarquia, 
não podendo ser tratado como se fosse um privilégio em razão da pessoa. 
Portanto não viola o princípio da isonomia (artigo 5º, caput da Constituição 
Federal do Brasil), ou o que proíbe os juízes ou tribunais de exceção (artigo 
5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal), já que não se estabelece a 
prerrogativa em razão da pessoa, das qualidades de nascimento, da 
majestade, mas em consequência de sua função. O acusado com benefício 
do foro pela prerrogativa de função, por ser julga por uma instância superior, 
não tem direito ao recurso de apelação. Há a supressão do duplo grua de 
jurisdição, trazendo prejuízo ao acusado. 
 

Neste contexto, nota-se que o foro por prerrogativa de função, ao passo que 

visa garantir o bom funcionamento de determinadas funções públicas, também, traz 

a ideia de que o acusado detentor deste direito, em grau de recurso, será 

prejudicado, pois o mesmo, após receber sua sentença, em tese, não teria como 

recorrer em uma instância superior. 

Seguindo o entendimento de que o foro por prerrogativa de função se faz 

necessário no ordenamento jurídico, Fernando da Costa Tourinho Filho (2007) diz 

que é uma garantia elementar, que, ao mesmo tempo, ampara o acusado e a própria 

justiça, que estaria livre de pressões internas, por pessoas hierarquicamente 

superiores, e, até mesmo, pressões externas do próprio acusado. 

Ainda, segundo Tourinho Filho (2007, p. 271) 
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Observa-se que esse foro não é concedido a pessoa, mas lhe é dispensado 
em atenção à importância ou relevância do cargo ou função que exerça. 
Nem teria sentido pudesse um juiz de Direito processar e julgar um 
Desembargador. Da mesma forma eu seria esdrúxulo pudesse um Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer Tribunal Superior da 
República, ser processado de julgado por Desembargadores, e muito 
menos por juízes da inferior instância. Note-se que a competência funcional 
originária ratione personae vel muneris é exercida em uma única instância. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o foro por prerrogativa de função garante a 

maior isenção do Poder Judiciário no andamento do processo. 

No entendimento de Brasileiro (2014), o foro por prerrogativa de função se faz 

necessário para assegurar o direito daqueles que ocupam certos cargos públicos, 

exercerem suas funções com plenitude, com um alto grau de autonomia, para que 

os seus atos, que de qualquer forma venham a ser questionados, sejam julgados de 

forma imparcial por um tribunal. Parte-se do raciocínio de que os tribunais 

superiores, no entendimento de Brasileiro, têm maior isenção para julgar os 

ocupantes de cargos de alta relevância. 

Para Távora e Rodrigues (2015), a existência da prerrogativa de função é uma 

garantia bilateral, que, por um lado, traz benéfico, mas, ao mesmo tempo, prejuízo 

ao acusado, de forma que este, ao passo que é julgado por um tribunal superior, 

poderá ter reduzida a garantia do duplo grau de jurisdição. 

Isso porque uma pessoa, que não seja detentora de foro por prerrogativa de 

função, poderá ser julgada por um juiz de primeiro grau, e não esteja satisfeita com 

tal decisão do magistrado, poderá recorrer a um tribunal superior. Não ocorrerá a 

mesma amplitude, se a competência originária para julgar determinada pessoa 

detentora do foro por prerrogativa for do Supremo Tribunal Federal, onde os 

recursos interpostos contra o acórdão serão julgados pelo mesmo órgão (Távora, 

Rodrigues, 2015). 

Indo de encontro aos argumentos de que o “foro privilegiado” se faz necessário 

no ordenamento jurídico, Nucci (2012) rebate todos os pontos apresentados, pois, 

segundo o autor, o foro por prerrogativa de função tem o objetivo de proteger a 

função, e não promover a desigualdade. 

Neste contexto, defende Nucci (2012) que a afirmação de que não teria sentido 

um juiz de primeiro grau julgar um Ministro de Estado, que cometeu um determinado 

delito, pois seria um conflito de hierarquia. Não é persuasivo, pois, para Nucci 

(2012), que os magistrados, que são dotados de independência no exercício de suas 

funções jurisdicionais, não possam julgar qualquer autoridade que seja, 
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independentemente do seu grau hierárquico, em especial diante da possibilidade de 

recurso. 

De acordo com Nucci (2012, p. 264): 

O juiz de 2º grau, está tão exposto quanto o de 1º grau, em julgamentos 
dominados pela política ou pela mídia. Por outro lado, caso o magistrado de 
1º grau, julgando um Governador, por exemplo, sofresse algum tipo de 
pressão, poderia denunciar o caso, o que somente seria prejudicial a quem 
buscou influenciar o julgador. Por outro lado, caso se deixe levar pela 
pressão e decida erroneamente, existe o recurso para sanar qualquer 
injustiça. Enfim, a autoridade julgada pelo magistrado de 1º grau sempre 
pode recorrer, havendo equívoco na decisão, motivo pelo qual é 
incompreensível que o foro privilegiado mantenha-se no Brasil. Por que 
haveria sentido, como muitos afirmam, que um juiz julgasse um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal? Não está julgando o cargo, mas sim a pessoa 
que cometeu o delito. Garantir que haja o foro especial é conduzir 
justamente o julgamento para o contexto do cargo e não do autor da 
infração penal. 
 

Com isso, a existência do foro por prerrogativa em muitos casos contraria o 

princípio da isonomia e do juiz natural, pois em um sistema democrático deve 

prevalecer a ideia e igualdade entre as pessoas. 

Seguindo esse mesmo entendimento, Marcelo Semer (2010), em sua obra 

intitulada “A síndrome dos desiguais”, trata do foro por prerrogativa de função como 

um contribuinte para a impunidade. 

De acordo com Semer (2010, p. 11-12): 

O foro privilegiado para julgamentos criminais de autoridades é outra 
desigualdade que ainda permanece. Reproduzimos, com pequenas 
variações, a regra antiga de que fidalgos de grandes estados e poder 
somente seriam presos por mandatos especiais do rei. É um típico caso em 
que se outorga maior valor à noção de autoridade do que ao princípio de 
isonomia, com a diferença de que hoje a igualdade é um dos pilares da 
Constituição.(...) Competência processual não se deve medir por uma ótica 
militar ou por estrato social. Autoridades que cometem crimes devem ser 
julgadas como quaisquer pessoas, pois deixam de se revestir do cargo 
quando praticam atos irregulares(...) O foro privilegiado, tal qual a prisão 
especial, é herança de uma legislação elitista, que muito se compatibilizou 
com regimes baseados na força e no prestígio da autoridade. 
 

Diante o exposto, verifica-se que este direito concedido a algumas autoridades 

foge do princípio da isonomia, uma vez que a pessoa detentora do cargo com 

grande relevância, ao cometer crimes, deveria ser julgada como qualquer do povo. 

Além de seu jeito discriminatório, o foro privilegiado é, na maior parte das vezes, 

inútil e também um dos fatores que transforma o Brasil no país da impunidade. 

Nessa sequência, é preciso fazer uma análise sobre a prerrogativa de função 

na perspectiva das pessoas que integram ou que já integraram os tribunais 
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superiores, bem como o a opinião de integrante do Ministério Público, é o que será 

discutido a seguir. 

3.2 O foro por prerrogativa de função na visão de integrantes do Judiciário e 
do Ministério Público 

 

Atualmente, a discussão sobre a necessidade de existir o foro por prerrogativa 

no ordenamento jurídico brasileiro vem causando várias discussões entre juristas 

brasileiros, que, de alguma forma, participaram dos tribunais superiores, bem como 

nas demais jurisdições. 

Para alguns, o foro por prerrogativa de função é um mecanismo que existe 

para racionalizar a impunidade, de forma que, ao passo que as pessoas comuns da 

sociedade são julgadas por seus crimes, em primeira instância, outros, pelo fato de 

exercerem determinadas funções, têm a prerrogativa de serem julgadas por um 

tribunal superior que, muitas vezes, não se encontra preparado para atender esta 

demanda. 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, em uma 

entrevista concedida a revista Veja, no dia 22 de setembro de 2011, mostrou-se, 

totalmente, contra o instituto do foro por prerrogativa de função. Segundo o ex-

Ministro, “O foro privilegiado foi uma esperteza que os políticos conceberam para se 

proteger...” (apud MARQUES, 2011, p, 3): 

O foro privilegiado, como o nome já diz, reflete bem essa distinção cruel que 
não deveria existir. Uma vez eu chamei atenção para isso aqui no plenário 
do tribunal. Você se lembra quando o presidente Bill Clinton foi inquirido 
pelo Grand Jury? O que é um Grand Jury nos Estados Unidos? Nada mais 
que um órgão de primeira instância, composto de pessoas do povo. Era o 
Presidente dos Estados Unidos comparecendo perante esse Júri, falando 
sob juramento, sem privilégio algum. O homem mais poderoso do planeta 
submetendo-se as mesmas leis que punem o cidadão comum. O foro 
privilegiado é a racionalização da impunidade. 
Para o ex-Ministro Joaquim Barbosa, a denominação “Foro Privilegiado” é a 
mais verdadeira reflexão do que representa esse instituto no ordenamento 
jurídico brasileiro, que, de tal forma, não poderia existir, pois contraria o 
princípio da isonomia, que é assegurado pela Constituição Brasileira. 
 

Seguindo o mesmo raciocínio de que o foro por prerrogativa de função vai de 

encontro ao princípio republicano, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco 

Aurélio, em entrevista ao site UOL, no dia 31/05/2012, define como odioso qualquer 

tipo de privilégio e que o tratamento diferenciado em julgamentos não é 

característico de uma república. 

Dessa forma, argumenta Marco Aurélio, apud Brandt (2012, p, 3): 
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Em primeiro lugar todo o privilégio é odioso, e em segundo lugar, nós temos 
a competência para essas ações penais contra parlamentares e contra 
outras pessoas, mas é uma competência de direito estrito é o que está na 
constituição federal e nada mais, o cidadão comum ele tem como juiz 
natural a primeira instância, e evidentemente ele acaba jogando inclusive 
com a tramitação do processo, e com o tempo, já que processo ele 
percorre, patamares do judiciário, não é republicano ter-se o tratamento 
diferenciado, aí se diz que a prerrogativa de foro visa proteger o cargo, tanto 
que deixando o mandato ou cargo, aquele que o ocupava perde a 
prerrogativa de foro, mas evidentemente, quem atua na primeira instância 
também é o estado juiz, também é um órgão eco distante, e precisamos 
tanto quanto possível observar o tratamento igualitário dos cidadãos. Eu 
particularmente sou contra a prerrogativa de função, agora tenho que 
observá-la porque se encontra na constituição federal, e o meu dever é 
evidentemente torna-la efetiva. 
 

Nota-se, com isso, que o Ministro Marco Aurélio tem o foro por prerrogativa de 

função como um instituto que atrasa a democracia, uma vez que do mesmo jeito que 

um juiz de uma instância superior é competente para julgar determinadas ações, da 

mesma forma, o juiz de primeiro grau tem esse atributo. 

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, o foro por 

prerrogativa de função deveria ser restrito apenas a algumas autoridades, como 

Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do 

Senado Federal e o presidente da Suprema Corte, e que pudessem ser 

responsabilizadas penalmente. O eminente Ministro faz uma crítica à Constituição 

Brasileira, de 1988, por conceder a muitas pessoas o foro por prerrogativa, para 

Ministros a CF, de 88, manifesta-se, estranhamente, aristocrática (Apud REVISTA 

CONSULTOR JURÍDICO, 2012). 

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu, em uma 

entrevista concedida ao site da Revista Época, que o foro por prerrogativa de função 

faz-se necessário ao bom andamento das instituições, e não pode ser confundido 

com sinônimo de impunidade. Segundo o próprio Ministro, os réus do mensalão só 

foram condenados, porque foram julgados pelo Supremo (apud MOURA,2016). 

Também, reconhece o Ministro que o Supremo Tribunal Federal não estar mais 

suportando a grande quantidade de processos envolvendo pessoas detentoras de 

foro por prerrogativa de função, argumentando, ainda, que o foro por prerrogativa foi 

criado para situações episódicas, e não para tornar-se rotina (Apud MOURA, 2016). 

A Ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, em entrevista a Renata Lo Prete, 

do G1, disse que é a favor do fim do foro por prerrogativa. 

Seguindo o mesmo entendimento, o juiz Sergio Moro, que preside a operação 

Lava Jato, também, sustenta ser contra o foro privilegiado. Segundo eminente juiz, o 
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foro por prerrogativa fere a ideia básica da democracia de que todos devem ser 

tratados como iguais (Apud CALGARO, 2016). 

Para alguns, a redução do foro por prerrogativa de função seria o caminho 

mais essencial e lógico, pois não faria sentido acabar totalmente com esse instituto, 

nem deixá-lo permanecer como se encontra. 

Nesse contexto, defende o coordenador da força-tarefa da Operação Lava 

Jato, o procurador da República Deltan Dallagnol (Apud CORREIA 2016, p. 8): 

A redução do foro privilegiado, independente do momento, é um imperativo 
republicano para o qual precisamos avançar. O julgamento dos que ocupam 
os cargos mais relevantes da República em um tribunal superior tem por 
propósito garantir a estabilidade das instituições, e só se justifica nessa 
medida. Além disso, os tribunais não têm perfil institucional e estrutura para 
investigar e julgar crimes de modo célere. Assim, a proliferação do foro 
especial, sem justificativa, além de ferir a igualdade, dificulta ou impede a 
investigação por corrupção daqueles que mais deviam zelar pelo bem da 
sociedade e a traem, roubando o povo. 
 

Constata-se que o simples fato da extinção do foro por prerrogativa de função 

não resolveria o problema da impunidade para as pessoas influentes no seio das 

instituições públicas. Mas a restrição desta prerrogativa a algumas autoridades, até 

mesmo para garantir o bom funcionamento das instituições. 

Na defesa da redução do foro por prerrogativa de função para algumas 

autoridades, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em 

entrevista concedida a Fernando Rodrigues, do site UOL, tem uma posição firme 

quanto a esse tema. Para o Ministro, seria de bom senso não extinguir totalmente o 

foro por prerrogativa. Todavia, criar novos mecanismos para que pessoas com este 

direito pudessem ser julgadas de forma mais céleres e justa. (Apud RODRIGUES, 

2013) 

Argumenta, ainda, o eminente Ministro que a criação de varas especializadas, 

para julgar pessoas com tais prerrogativas, seria o mais ideal. Reconhece também   

o Ministro Barroso que o STF não está equipado e nem é o foro adequado para 

fazer 

esse tipo de juízo de primeiro grau. Assim, segundo Ministro Barroso (apud 

RODRIGUES, 2013, p 4): 

Eu acho que o foro por prerrogativa de função é um resquício não 
republicano da constituição brasileira, é um resquício aristocrático, que 
algumas pessoas são diferentes das outras, eu acho que só deveriam ter 
foro por prerrogativa de função pouquíssimas autoridades, presidente da 
república, vice- presidente, os chefes de poder, penso que os ministros do 
supremo para não serem julgados por um tribunal inferior, se fosse o caso, 
mas fora isso, minha proposta é de longa data, antes de entrar para o 
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supremo, é uma emenda constitucional, pela qual se suprimiria o foro por 
prerrogativa de função da maior parte dessas autoridades, e se criaria na 
justiça federal de Brasília, duas varas, uma para julgar as ações penais, e 
outra para julgar as ações de improbidade administrativa, contra essas 
autoridades que tem foro por prerrogativa de função, por que em Brasília? 
Porque a autoridade pública também precisa de um grau mínimo de 
proteção institucional, e seria muito ruim, que elas tivessem sujeitas a 
responderem uma ação em Campo Grande, ou outra ação em Recife, então 
para evitar essa dispersão, que o procurador da república de Goiânia e o 
procurador da república de Curitiba, então você concentra em uma vara, 
mas de primeiro grau. Esta vara conduziria a instituição, teria um juiz titular, 
para cada uma, escolhido pelo Supremo, e da decisão de cada uma dessas 
varas, caberia recurso para o Supremo, de forma que o Supremo 
continuaria a dar a última palavra, e sairia desse fronte inóspito, que ele tem 
dificuldade de fazer, de conduzir o processo, ouvir testemunha, fazer 
perícia, que atravanca a agenda do Supremo 
 

É evidente a grande deficiência encontrada pela suprema corte brasileira, bem 

como outros tribunais em dar soluções a delitos cometidos por pessoas que são 

detentoras de foro por prerrogativa, justamente, pela grande abrangência que esse 

instituto tem nas muitas autoridades espalhadas pelo Brasil afora. 

Nesse sentido, é preciso analisar as dificuldades que a justiça Brasileira 

enfrenta nas resoluções de crimes envolvendo pessoas detentoras de foro por 

prerrogativa, é o que será discutido no próximo tópico. 

 

3.3 As dificuldades da justiça brasileira na solução de crimes envolvendo 
pessoas detentora de foro por prerrogativa 

 

A Justiça brasileira enfrenta um grande desafio para dar soluções aos crimes 

que envolvem agentes públicos detentores de foro por prerrogativa, mais 

precisamente na Suprema Corte Brasileira, segundo o Ministro Luís Roberto 

Barroso, existe atualmente cerca de 369 inquéritos e 102 ações penais contra 

parlamentares. O STF leva, em média, para receber a denúncia, cerca de 617 dias. 

(apud D’AGOSTINO, 2016). 

Muitos desses crimes praticados por pessoas que detêm o foro por prerrogativa 

são esquecidos e, muitas vezes, chegam até a prescrever, de forma que aqueles 

que infringem a lei continuam impunes e realizando suas atividades criminosas 

normalmente. 

Um exemplo bem evidente disso é o caso do senador Jader Barbalho (PMDB- 

PA), que escapou de oito acusações criminais no Supremo Tribunal Federal. O 

Senador deixou de ser julgado por crimes de desvio de verba pública, formação de 
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quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e contra o sistema financeiro. O 

senador, ainda, tem suspeita de crimes eleitorais, bem como um inquérito na 

Operação Lava Jato. (SARDINHA, 2015) 

A Suprema Corte Brasileira também arquivou denúncias que envolviam o 

Senador no rombo bilionário causado à Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (Sudam), nos anos 1990. Toda essa polêmica gerou a renúncia do 

Senador Jader Barbalho à presidência do Senado, bem como a renúncia de seu 

mandato, no ano de 2001 (SARDINHA, 2015). 

Em 2002, o mesmo Senador ficou preso apenas por 13 horas e, em 2013, foi 

condenado na Justiça Federal a devolver R$ 2,3 milhões aos cofres públicos, mas 

recorreu e escapou do pagamento com a prescrição do delito. Acusações como 

pagamento de superfaturamento por desapropriação de imóveis, em 1988, quando o 

Senador era Ministro da Reforma do Desenvolvimento Agrário, no governo de José 

Sarney, foram arquivadas pelo Ministro Marco Aurélio do STF. Essa denúncia feita 

pelo Ministério Público Federal foi aceita pelo STF, no ano de 2006, após 18 anos do 

ocorrido, mas até hoje não houve julgamento (SARDINHA, 2015). 

 

3.4 O foro por prerrogativa de função sob a perspectiva a sociedade brasileira 

 

O foro por prerrogativa de função tornou-se uma válvula de escape da justiça. 

É notório o desvio de finalidade desse instituto pelos políticos brasileiros, bem como 

aqueles que cometem crimes em conexão com eles. 

A sociedade tem sede de justiça, pois não aguenta mais a impunidade de 

corruptos e corruptores, que usam do dinheiro público em benefício próprio, e para 

que esta impunidade prevaleça, existe um instrumento forte que a ajuda, que é o 

foro por prerrogativa. Na atualidade, devido ao grande leque de pessoas detentoras 

desse instituto, os processos vão se acumulando e, consequentemente, por falta da 

agilidade da justiça, chegam à prescrição. 

Segundo uma pesquisa feita na internet pelo Jornal Correio Brasiliense, mais 

de 90% (noventa por cento) das pessoas que votaram, concordam com o fim do foro 

por prerrogativa de função. Para a sociedade brasileira, o foro por prerrogativa de 

função é a forma que os políticos têm para não serem processados e julgados com 

eficiência. 
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Além disso, representantes das associações de juízes e promotores defendem 

o fim do foro por prerrogativa de função, durante a comissão de constituição e 

justiça, realizada no dia 23 de agosto de 2016, na Câmara dos Deputados. A 

categoria expressou a dificuldade que a justiça tem em dar soluções a crimes que 

envolvem pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função (NASCIMENTO, 

2016). 

Por conseguinte, segundo Roberto Carvalho Veloso, presidente da associação 

de juízes federais (AJUF), o foro por prerrogativa de função, tornou-se um caminho 

mais curto para a impunidade, devido à excessiva carga de processos existentes 

nas instâncias superiores, os julgamentos acabam demorando e, 

consequentemente, chegam a prescrever (apud NASCIMENTO, 2016). 

Seguindo esse mesmo entendimento, expressou o magistrado João Ricardo 

dos Santos Costa, presidente da Associação do Magistrados Brasileiros (AMB) que 

para este, o julgamento envolvendo pessoas com foro por prerrogativa leva bastante 

tempo para ser julgado (apud NASCIMENTO, 2016). 

Para a presidente da Associação Nacional dos Procuradores (ANPR), Norma 

Angélica Reis Cardoso, há uma grande preocupação com a quantidade de pessoas 

detentoras de foro por prerrogativa, de forma que isso pode ser tantas vezes 

multiplicado nos Estados da Federação, pois cabem aos estados em algumas 

ocasiões que a Constituição a permite. Argumentou, ainda, que defende o fim do 

foro por prerrogativa de função, mas não de forma total, com a restrição a algumas 

autoridades (apud NASCIMENTO, 2016). 

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), 

José Robalinho Cavalcanti, diz ser a favor do fim do foro por prerrogativa para 

algumas autoridades, mantendo-se em relação a determinadas autoridades (apud 

NASCIMENTO, 2016). 

Erika Mialik Marena, delegada que integra a Operação Lava Jato, também, 

defendeu o fim do foro por prerrogativa de função, em debate na câmara dos 

deputados, no dia 19 de outubro de 2016. Destacou, ainda, que os tribunais 

competentes para julgar autoridades com foro por prerrogativa, como deputados 

federais, senadores e ministros do governo, não têm arcabouço para agir como 

cortes criminais (apud JÚNIOR, 2016). 

Para Marena, a tardança na apreciação do processo é levada a favor do 

agente corrupto, de forma que o fim do foro especial por prerrogativa de função é um 
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clamor da sociedade. Ainda, argumenta a Delegada que o foro é um fator que 

contribui, sem dúvida, para perpetuar a sensação de impunidade e que faz o custo-

benefício do crime valer a pena (apud JÚNIOR, 2016). 

Não apenas um clamor social que vem ecoando para o fim do foro por 

prerrogativa de função ou até a restrição do mesmo para algumas autoridades, esse 

sentimento de impunidade está em várias partes do país, desde aquele com menos 

acesso à escola até as pessoas com maior destaque no meio jurídico. 

Nota-se que o clamor social é evidente, pois a prerrogativa de função vem 

sendo usada como um atalho para a impunidade. Por isso, é importante analisar a 

prerrogativa de foro como uma ponte para chegar a impunidade. Diante disso, no 

próximo item será explanado a prerrogativa de função como um passaporte para a 

impunidade. 

 

3.5 O foro por prerrogativa de função, um passaporte para a impunidade 

 

Diante das grandes discussões no meio doutrinário, sobre o foro por 

prerrogativa de função ser necessário para o bom andamento das instituições 

políticas, ou ser dispensável para algumas autoridades, é preciso partir do 

entendimento de que esse instituto, na forma como se encontra atualmente, precisa 

ser reformulado. 

Diante disso, vê-se o quanto a prerrogativa de função está sendo usada para 

outras finalidades, ou seja, o desvio de finalidade desse direito concedido a 

autoridades extrapola o seu real objetivo, estão abusando desse direito. 

Nesse sentido, um exemplo bem claro do desvio de finalidade do foro por 

prerrogativa aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha 

sendo investigado pela Operação Lava Jato. O risco de o ex-presidente ser preso 

era real. Por meio de investigações, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão 

do ex-presidente pelo crime de lavagem de dinheiro. Com isso, muitos aliados do ex- 

presidente fizeram pressão para que ele se tornasse ministro no governo Dilma, 

pois, assim, garantiria foro por prerrogativa e se livraria da jurisdição do Estado de 

São Paulo, bem como da Justiça Federal no Paraná jurisdição esta responsável pela 

Operação Lava Jato (NETO, 2016). 
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Segundo interceptações telefônicas feitas pela polícia federal e divulgadas a 

imprensa e transmitidas pela Globonews, Lula recebeu um telefonema da então 

presidente da república Dilma Rousseff, que, em uma das conversas, diz que está 

mandando o termo de posse de Ministro (posse esta, que só iria acontecer uma 

semana depois), para ser usado em um caso de necessidade. Segundo os 

investigadores da Lava Jato, o termo de posse enviado às pressas a Lula, antes 

mesmo da posse acontecer, era para resguardá-lo de uma possível prisão, já que 

garantia a ele o foro por prerrogativa de função, de forma que os processos em 

desfavor dele passariam a ser de competência do STF, e não mais caberia a justiça 

do Estado de São Paulo, e nem da justiça federal no Paraná (NETO, 2016). 

Outro caso evidente do desvio de finalidade do foro por prerrogativa de função, 

que demonstra que as instâncias superiores não estão conseguindo dar com essa 

demanda, é o caso do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Eduardo 

Cunha. Este é alvo dos inquéritos 3983, 4123 e 4146, por crime contra a Lei de 

Licitações, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, da Operação Lava 

Jato. O Ex-Deputado Federal também foi citado por Youssef como um dos 

favorecidos das propinas vindas de contratos de aluguel de um navio-plataforma das 

empresas Samsung e Matsui (AMORIM, 2016). 

Também, foi citado na deleção premiada por Júlio Camargo, que representava 

o grupo Toyo Setal. De acordo com Júlio, Cunha exigiu o pagamento de US$ 5 

milhões em propina como forma de conseguir um contrato de navios-sonda, da 

Petrobras (SALCEDO, 2015). 

Enquanto Eduardo Cunha tinha a prerrogativa de função, todas as ações 

penais contra ele eram de competência do STF, mas, com a sua cassação, no dia 

12 de setembro de 2016, seus processos voltaram para o juiz de primeiro grau, o 

juiz Sergio Moro, que preside a Operação Lava Jato. No dia 19 de outubro de 2016, 

mais precisamente um mês e sete dias depois da perda do mandato como deputado 

federal, o excelentíssimo Juiz Sergio Moro decretou sua prisão (CALGARO, 

GARCIA, CARAM, 2016). 

Diante do exposto, comprova-se, mais uma vez, que o foro por prerrogativa de 

função não atende o seu principal objetivo, que é resguardar a função, para o bom 

andamento das instituições. O que se vê é esse instituto sendo usado como um 

escudo para se livrar da “espada” da justiça, bem como confirma a deficiência que 

as instâncias superiores têm em dar soluções a casos dessa natureza. 
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Nesse sentido, no Congresso Nacional, existem várias propostas de emendas 

constitucionais, que visam mudar a forma como se confere o foro por prerrogativa. 

Diante disso, é que o será abordado no próximo item. 

3.6 Propostas de emenda à Constituição Federal para alterar o foro por 
prerrogativa de função 

 

Diante do tamanho de desvio de finalidade do foro por prerrogativa de função e 

pela grande pressão social, a população se encontra insatisfeita como este modelo 

de prerrogativa. Existem, atualmente, na Câmara dos Deputados Federais, doze 

propostas de emenda à Constituição, que tratam do foro por prerrogativa de função. 

De acordo com Vital (2016, p, 5), são Propostas de Emenda à Constituição que 

buscam alterar o foro por prerrogativa Função: 

PEC 470/2005Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Anselmo - PT 
/RO, Ementa:  Dá nova redação ao § 1º e § 3º do art. 53 da Constituição  
Federal e à alínea "b" do inciso I do art.102. Explicação da Ementa: extingue 
o benefício do foro privilegiado para Deputado Federal e Senador. 
PEC 78/2007 Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Paulo Rubem 
Santiago - PT /PE, Ementa: altera o § 1º do art. 53 da Constituição Federal. 
Explicação da Ementa: estabelece que os Deputados e Senadores serão 
processados e julgados pelo Supremo Tribunal a partir da posse e nos 
casos relacionados com o exercício do mandato. 
PEC 119/2007 - Proposta de Emenda à Constituição. Autor: Mauro Nazif - 
PSB /RO, Ementa: dá nova redação ao art. 53 da Constituição Federal para 
acabar com a imunidade processual. Explicação da Ementa: acaba com a 
imunidade processual civil e penal dos Deputados e Senadores, 
resguardando, porém, a inviolabilidade por opinião, palavra e voto. 
PEC 174/2007 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: José Fernando 
Aparecido de Oliveira - PV /MG, Ementa: revoga os §§ 2º, 3º, 4º e 5º do art. 
53 da Constituição Federal, extinguindo a imunidade parlamentar formal. 
PEC 484/2010 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Eduardo 
Sciarra 
-DEM /PR, Ementa: dá nova redação ao § 3º do art. 53 da Constituição 
Federal, revogando os seus §§ 4º e 5º. Explicação da Ementa: revoga a 
possibilidade de sustação de ação penal no caso de crime comum quando o 
acusado for Deputado ou Senador. 
PEC 142/2012 - Proposta de Emenda à Constituição. Autor:  Rubens Bueno 
-PPS /PR, Ementa: extingue o foro especial por prerrogativa de função, 
ressalvadas as hipóteses de crime de responsabilidade. 
PEC 364/2013 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Leonardo 
Picciani - PMDB /RJ, Ementa: altera os arts. 29, X; 86, caput, § 1º, inciso I; 
96, III; 102, I, alíneas c, d, i; 105, I, alíneas a, c; 108, I, alínea a e 125, § 1º e 
revoga a alínea b do inciso I do art. 102, o § 3º do art. 86 da Constituição 
Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função nas 
hipóteses de crimes comuns. 
PEC 23/2015 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Laerte Bessa - 
PR /DF, Ementa: altera os arts. 29, 53, 86, 96, 102, 105, 107, 108, 125, e 
revoga dispositivos da Constituição Federal, para extinguir o foro por 
prerrogativa de função. 
PEC 206/2016 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor:  Cristiane Brasil 
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-PTB /RJ, Ementa: altera o artigo 102, inciso I, alínea c, da Constituição 
Federal, dando novas providências sobre a prerrogativa de função no 
julgamento de infrações penais comuns. 
PEC 312/2013 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Marcos Rogério 
-PDT /RO,Ementa: Altera os arts. 53, 86, 96, 102,105 e 108, e revoga 
dispositivos da Constituição Federal, para extinguir o foro por prerrogativa 
de função.Explicação da Ementa:  extingue o foro privilegiado. 
PEC 261/2016- Proposta de Emenda à Constituição, Autor:  Bacelar -   PTN 
/BA, Ementa: altera a redação dos artigos 53, 96 102, 105 e 108, e revoga 
dispositivos da Constituição Federal, para limitar as hipóteses de foro 
especial por prerrogativa de função e prever a criação de vara especializada 
da Justiça Federal para julgar, originariamente, as infrações penais que 
específica. 
PEC 247/2016 - Proposta de Emenda à Constituição, Autor: Celso Maldaner 
-PMDB /SC, Ementa: Extingue o foro especial por prerrogativa de função, 
nas infrações penais comuns, para o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, os Senadores, os Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o Procurador-Geral da República, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos 
Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente, os Governadores dos Estados e 
do Distrito Federal, os Prefeitos, os Desembargadores dos Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, os juízes estaduais, os 
juízes  federais, incluídos os juízes da Justiça Militar e da Justiça do 
Trabalho, os membros do Ministério Público estadual e os do Ministério 
Público da União. 

 
Diante do exposto, nota-se que existe uma preocupação de muitos 

parlamentares em alterar o modelo do instituto do foro por prerrogativa de função, 

desde aquelas propostas de emenda à Constituição que extingue esse instituto, até 

aquelas que o restringem a algumas autoridades. 

Sendo assim, é preciso saber se o foro por prerrogativa é imprescindível a um 

número tão elevado de agentes estatais, como ficará exposto logo abaixo. 

 

3.7 O foro por prerrogativa de função, não se faz necessário estender tantas 
autoridades 

 

Inegavelmente, o foro por prerrogativa de função deverá ser limitado a algumas 

autoridades, pois é evidente o quanto os tribunais superiores estão abarrotados de 

processos que envolvem pessoas beneficiadas por esse instituto. 

Por outro lado, também, existe a necessidade desse instituto ser restrito, pois 

atualmente, segundo pesquisa feita pelo site congresso em foco, estima-se que 

quase vinte e quatro mil pessoas, em todo o território brasileiro, têm direito a 

prerrogativa de foro. Com isso, gera uma insegurança jurídica no que diz respeito à 
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agilidade do judiciário. Por mais que os tribunais superiores sejam compostos por 

pessoas de um alto nível de conhecimento jurídico para julgar esses casos, o grande 

volume de processos envolvendo pessoas com foro por prerrogativa foge da 

normalidade e isso poderá gerar a impunidade para os infringentes da lei 

(BRASILEIRO, 2014) 

Portanto, é preciso, urgentemente, rever esse sistema de prerrogativa de 

função, é um instituto necessário, para dar garantia do desempenho de 

determinadas funções na administração pública. Da forma como se encontra, 

apenas serve para salvaguardar muitos políticos corruptos, que encontram na 

prerrogativa de função a proteção necessária para procrastinar o processo e até 

mesmo chegar à impunidade. 

Dessa forma, seria importante que as autoridades brasileiras restringissem o 

foro por prerrogativa de função apenas ao Presidente da República, ao Vice- 

Presidente; Governadores e Vice-Governadores; Membros do Judiciário; como 

Juízes e Desembargadores; Membros do Ministério Público, Presidente do Senado e 

da Câmara dos Deputados e o Presidente da Suprema Corte. 

Essas autoridades, pela relevância das funções exercidas e para estarem livres 

das pressões internas e externas, teriam na garantia da prerrogativa de foro, maior 

independência em suas decisões. Com isso, se asseguraria o interesse público, e 

não da pessoa. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tratou do foro por prerrogativa de função no Processo 

Penal e na Constituição Federal, trazendo, assim, uma discussão se esse instituto 

tem cumprido o seu papel, haja vista a amplitude que alcançou em nosso país, 

despertando discussões na comunidade jurídica e no meio social acerca de sua real 

necessidade. 

No trabalho em tela, foi abordada a parte histórica do foro por prerrogativa, 

que, a princípio, era visto apenas como um privilégio, até torná-lo, de fato, 

prerrogativa da função ou cargo exercido. Com isso, expôs-se que, ao longo da 

historia, os privilégios foram considerados desde uma concessão divina até pela 

posição econômico-social exercida pelo detentor do cargo ou função, como ocorria 

no Império Romano. Abordou-se, ademais, a fase da Idade Média; também, se 

discutiu como o foro por prerrogativa de função foi implantado no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, desde a Constituição Imperial, de 1824, até a atual Constituição 

Brasileira de 1988. 

De tudo quanto exposto, pôde-se perceber que a prerrogativa de foro visa ao 

exercício do cargo ou da função por determinadas autoridades públicas, para que 

decidam com independência, sem qualquer espécie de influência interna ou externa. 

A prerrogativa é uma garantia do interesse público, e não um privilégio pessoal. 

Por isso, constatou-se que, enquanto estiver no exercício do cargo ou função, 

caso venha cometer algum ilícito penal, a autoridade deverá valer-se da prerrogativa 

de foro, sendo julgado pelo juiz ou tribunal previsto na Constituição Federal ou 

estadual. Mas, findo o exercício do cargo, função ou mandato, submete-se às 

instâncias ordinárias. 

Também, foram explanadas as regras que se aplicam ao inquérito policial, 

quando a autoridade policial se deparar com crimes que envolvam pessoas 

detentoras de foro por prerrogativa, deverá fazer a imediata remessa ao juízo ou 

tribunal competente. 

Infere-se, outrossim, que, diferentemente do Brasil, em que o leque de 

autoridades com foro por prerrogativa de função é bastante elevado, em outros 

países, é bem mais restrito. Nesse sentido, fez-se uma comparação do foro por 

prerrogativa em países como Uruguai, Portugal, colômbia e Estados Unidos da 

América. 
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Ulteriormente, explanou-se o foro por prerrogativa na óptica dos doutrinadores 

brasileiros, cujo argumentos foram postos contrários e a favor do tema, bem como 

trazida a posição sobre o assunto de membros do Ministério Público e de pessoas 

que ocuparam ou, ainda, exerce a condição de ministro na Suprema Corte 

Brasileira. 

Alguns pugnam pela extinção do foro por prerrogativa de função, ao argumento 

da violação do princípio da isonomia e aos anseios republicanos; outros, pela 

redução do quadro atual. 

Nessa sequência, verificou-se que o foro por prerrogativa de função vem sendo 

usado de forma contrária a sua verdadeira natureza, contribuindo, hoje, para a 

impunidade de muitas autoridades por todo o Brasil. Há doze propostas de emenda 

à Constituição, que tramitam no Congresso Nacional, para alteração do foro por 

prerrogativa. 

A mudança é inadiável e imprescindível. O foro por prerrogativa de função 

precisa ser, urgentemente, revisto, pois como se encontra atualmente, não serve 

para outra coisa, senão promover a impunidade de criminosos, principalmente 

aqueles do “colarinho branco”, e, ao mesmo tempo, dar descredito à Justiça 

Brasileira. 

O foro por prerrogativa de função é um instituto de suma importância para o 

bom andamento das instituições públicas, mas, por outro lado, deve ser restrito 

apenas a algumas autoridades, como o Presidente da República, Vice-Presidente da 

República, Membros da Suprema Corte, como, também, aos Presidentes e Vice- 

Presidentes do Senado e Câmara dos Deputados Federais, Membros do Judiciário, 

como Juízes, e integrantes do Ministério Público, e não ser tão extenso, como é na 

atualidade. 

Dessa forma, conclui-se que os objetivos, inicialmente, sugeridos foram obtidos 

pela metodologia escolhida, promovendo efeitos satisfatórios, pois o estudo poderá 

servir a uma maior discussão sobre o tema abordado. 
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