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RESUMO 

 

Entre as imunidades relativas elencadas pela Constituição de 1988, percebe-se as referentes ao 

foro especial por prerrogativa de função, que consistem no direito de determinadas pessoas 

serem julgadas, em virtude dos cargos ou funções que exercem, pelos Órgãos Superiores da 

Jurisdição, em competência atribuída pela Constituição Federal ou constituições estaduais. O 

quadro político nacional tem revoltado os cidadãos brasileiros de modo geral, em razão da 

sensação de impunidade para os crimes comuns praticados por determinadas autoridades 

detentoras de foro especial por prerrogativa de função. Logo, o presente trabalho não tem 

como escopo debater sobre a prerrogativa de foro possui legitimidade ou não, mas sim, o 

objetivo de compreender como se desenvolveu o instituto do foro especial por prerrogativa de 

função no ordenamento pátrio e conferir o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça quanto à extensão da prerrogativa aos detentores. Quanto à 

metodologia, para o desenvolvimento nesta monografia, será aplicado essencialmente o 

raciocínio dedutivo, iniciando por uma compreensão geral relativa ao foro especial por 

prerrogativa de função por meio de fichamentos das obras consultadas acerca do tema.  

 

Palavras-chave: Foro especial. Prerrogativa de foro. Questão de Ordem na Ação Penal 937. 

Questão de Ordem na Ação Penal 878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Entre las immunidades relativas enumeradas em la Constitución de 1988 se encuentran las 

relacionadas com el foro especial por prerrogativa de función, que consisten en el derecho de 

ciertas personas a ser juzgadas, em virtud de los cargos o funciones que ejercen, por los 

órganos jurisdiccionales superiores, em la jurisdicción, otorgado por la Constitución Federal o 

las constituciones estatales. El marco político nacional há rebelado a los ciudadanos 

brasileños em general, desde el sentimiento de impunidad por los delitos comunes cometidos 

por ciertas autoridades con jurisdicción especial por prerrogativa de función. Por lo tanto, el 

presente documento no tiene el alcance para debatir sobre la prerrogativa del foro tiene 

legitimidado no, pero el objetivo de entender cómo se desarrolló el instituto especial del foro 

por prerrogativa de función en el orden nacional y para verificar la posición actual de la Corte 

Suprema y el Tribunal Superior de Justicia sobre la extesión de la prerrogativa a los titulares. 

Em cuanto a la metodología, para el desarrollo de esta monografia, el razonamiento deductivo 

se aplicará esencialmente, comenzando con uma comprensión general del foro especial por 

prerrogativa de la función a través de los registros de los trabajos consultados sobre el tema. 

 

Palabras clabe: Foro especial. Prerrogativa del foro. Cuestión de Orden em Acción Penal 

937. Cuestión de Orden em Acción Penal 878. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema objeto do presente estudo tem por vetor primordial a análise do um princípio 

jurídico disposto nas Constituições de vários países que afirma que "todos são iguais perante 

a lei", independentemente da riqueza ou prestígio destes. O princípio informa a todos os 

ramos do direito, sendo um primado basilar do direito. 

Tal princípio deve ser considerado em dois aspectos: o da igualdade na lei, a qual é 

destinada ao legislador, ou ao próprio executivo, que, na elaboração das leis, atos normativos, 

e medidas provisórias, não poderão fazer discriminação alguma. E o da igualdade perante a 

lei, que se traduz na exigência de que os poderes executivo e judiciário, na aplicação da lei, 

não façam qualquer discriminação. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio 

constitucional da igualdade, perante a lei, nos seguintes termos: “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes:” 

Em um País que tem dimensões continentais, e grande população, resolveu o 

legislador criar mecanismos de proteção a certos jurisdicionados, o que vai de encontro, por 

conseguinte ao postulado simples e fundamental do princípio da isonomia, sendo certo que tal 

instituto foi em parte desfigurado, para arregimentar uma certa parcela da sociedade, que em 

grande parte composta de membros das três esferas de poder, que gozam de proteção ou 

mesmo diferenciação quando levados ao Poder Judiciário.  

O foro especial por prerrogativa de função é um instituto pelo qual se atribui a 

tribunais específicos da estrutura judiciária brasileira o poder de processar e julgar 

determinadas pessoas. Sua razão de ser é a especial posição política ou funcional ocupada por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma_jurídica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medidas_provisórias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_judiciário
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
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certas autoridades, que lhes vale um tratamento distinto daquele reservado aos demais 

cidadãos brasileiros.  

Outrossim, há muito tempo se vem discutindo sobre a possibilidade de limitação ao 

foro especial por prerrogativa de função, e em como ela se tornou um privilégio em razão da 

pessoa possuidora, e não em razão da função exercida, como previsto na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

Sendo assim, o propósito deste estudo é estabelecer uma abordagem acerca do foro 

especial por prerrogativa de função no âmbito do sistema constitucional brasileiro e dos 

principais fundamentos que orientaram a sua difusão conjuntamente à recente decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em vista dos parâmetros delineados, a presente monografia visa estabelecer 

brevemente as perspectivas históricas em relação ao foro especial por prerrogativa de função, 

comparando o instituto em outros ordenamentos jurídicos, além de identificar o conceito do 

instituto no ordenamento jurídico pátrio, bem como sua natureza jurídica. 

Posteriormente, passa-se à análise da recente decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida nos autos da Ação Penal 937/RJ, na qual identifica-se os fundamentos da restrição 

estabelecida pelo novo posicionamento da Suprema Corte quanto à limitação do foro especial 

por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. 

Por fim, o presente trabalho também aborda a decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça nos autos da Ação Penal 878/DF, onde restou estabelecido que não há restrição do 

foro especial por prerrogativa de função aos Desembargadores por crimes cometidos sem 

relação com o cargo. 
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2 FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: CONCEITO, ORIGEM E 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA NA DOUTRINA BRASILEIRA 

 

2.1 Conceito de foro especial por prerrogativa de função na doutrina brasileira 

 

Inicialmente, imperioso mencionar que o foro especial por prerrogativa de função foi 

estabelecido pelo Poder Constituinte originário pela relevância de determinadas funções e 

cargos públicos, exercidos nos três poderes da República. Optou-se, assim, por fixar foros 

privativos para o processo e julgamento de infrações penais praticadas pelos seus ocupantes, 

atentando-se para as graves implicações políticas que poderiam resultar das respectivas 

decisões judiciais. 

Essa jurisdição especial assegurada a certas funções públicas tem como fundamento o 

interesse maior da sociedade de que aqueles que ocupam certos cargos possam exercê-los em 

sua plenitude, com autonomia e independência, a partir da convicção de que seus atos, se 

eventualmente questionados, serão julgados de forma imparcial por um Tribunal. 

A competência em razão da pessoa (ratione personae), também denominada de 

competência por prerrogativa da função, segundo Tourinho Filho1, “consiste no poder que se 

concede a Órgãos Superiores da Jurisdição de processarem e julgarem determinadas pessoas”. 

Ainda de acordo com o doutrinador2: 

 

Há pessoas que exercem cargos de especial relevância no Estado e, em 

atenção a esses cargos ou funções que exercem no cenário político-jurídico 

da nossa Pátria, gozam elas de foro especial, isto é, não serão processadas e 

                                                           
1  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 2. 35 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p.. 179. 

2  Ibidem, p. 179-181. 
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julgadas como qualquer do povo, pelos órgãos comuns, mas pelos órgãos 

superiores, de instância mais elevada. 
(...) 
Como vimos, tal tratamento especial não é dispensado à pessoa (como 

acontecia com os chamados foros especiais, ou profissionais, segundo 

Alcalá-Zamora), mas sim ao cargo, à função. E tanto isso é exato que, 

cessada a função, desaparece o “privilègio”, nos termos da Súmula 451 do 

STF. 
 

Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira3: 

 

Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais 

afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente 

ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de 

seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência 

judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira. 
 

No mesmo sentido, Nestor Távor e Rosmar Rodrigues Alencar4 asseveram: 

 

Determinadas pessoas, em razão da alta relevância da função que 

desempenham, têm direito ao julgamento por órgão de maior graduação. 

Permite-se, assim, enaltecer a função desempenhada, e evitar as pressões 

indiretas que poderiam ocorrer se as diversas autoridades fossem julgadas 

pelos juízes de primeiro grau. Para proteger o exercício do cargo ou da 

função que tenha relevância constitucional estatal, contra investidas de toda 

a ordem, para assegurar ao acusado detentor e prerrogativa de função um 

julgamento com menor suscetibilidade a pressões externas (porque 

colegiado), bem como para proteger o julgamento contra ameaças de 

pressões do próprio acusado, prevê o ordenamento jurídico a prerrogativa de 

função. Nesse sentido se diz que o foro por prerrogativa de função é uma 

garantia dúplice, bilateral, que, de um lado, tem um caráter favorável ao 

acusado (outorga a ele o direito de ser julgado por órgão coletivo, que tem 

menor chance de ser objeto de constrangimentos por terceiros que o juízo 

singular) e, de outro, manifesta-se contra o réu (eis que também é menor o 

risco de coação efetuada pelo próprio réu relativamente a um órgão judicial 

coletivo, que a um órgão singular). 
 

                                                           
3  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 22 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 

212. 

4  TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processal Penal. 11 ed. rev., ampl. e atual. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 418. 
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Em um primeiro momento, parece que o foro especial por prerrogativa de função tem 

por objetivo afastar as demais regras de competência em virtude das qualidades pessoais do 

autor do crime, outrossim, não é essa a mens legis. 

Muitas funções públicas são de grande relevância para o Estado, tal como, a função 

desempenhada pelos Governadores, Deputados Federais, Senadores e Magistrados. Os 

ocupantes destes cargos, seja por eleição direta, nomeação ou aprovação em concursos 

públicos, necessitam de prerrogativas para que possam exercê-los com independência e 

liberdade de quaisquer pressões.  

Diante disso, é a relevância da função pública que está protegida pelo foro especial por 

prerrogativa de função e não a pessoa que a exerce. O tratamento diferenciado não é 

dispensado à pessoa, mas sim à função ou cargo público exercido por ela. Fosse para 

distinguir pessoa ter-se-ia estabelecido privilégio incompatível como o princípio republicano. 

Sendo assim, o foro especial por prerrogativa da função é a fixação de competência 

originária nos Tribunas para o julgamento de pessoas que ocupam relevantes cargos e funções 

para o Estado, de forma que não constitui privilégio pessoal, mas sim garantia da função 

ocupada.  

Por se tratar de garantia constitucional dos cargos e não das pessoas que os ocupam, a 

competência por prerrogativa da função possui caráter imperativo, ou seja, não pode ser 

renunciada pela autoridade que goza, nem por qualquer outra pessoa.  

Ademais, a competência fixada na Constituição apresenta-se exaustiva e 

taxativamente, vale dizer, dispositivo algum de lei, ordinária ou complementar, salvo emenda 

à própria Constituição, poderá reduzir ou ampliar tal competência. 

Portanto, conclui-se que a prerrogativa de foro em razão da função trata-se de uma 

garantia de que seus ocupantes sejam só sejam processados e julgados perante um órgão de 
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jurisdição superior. Referida garantia é concedida de forma expressa e taxativa pela 

Constituição Federal, não podendo ser reduzida ou estendida por meio de lei 

infraconstitucional.  

Além disso, por tratar-se de garantia que visa preservar a imparcialidade do 

julgamento, a mesma possui caráter imperativo, não podendo ser afastada pela vontade de seu 

ocupante.  

Somente a título de observação, convém salientar a posição defendida pelo Decano 

Ministro Celso de Mello5, em entrevista publicada na Folha de São Paulo, em 26 de fevereiro 

de 2012, acerca do foro especial por prerrogativa de função: 

 

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. 

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. 

Eu sinto que todas as autoridades públicas hão de ser submetidas a 

julgamento, nas causas penais, perante os magistrados de primeiro grau. 

Ao contrário do STF, que é um tribunal com 11 juízes, você tem um número 

muito elevado de varas criminais [na primeira instância], e pelo Estado 

inteiro. 

Com essa pluralização, a agilidade de inquéritos policiais, dos 

procedimentos penais é muito maior. 

Acho importante nós considerarmos a nossa experiência histórica. Entre 25 

de março de 1824, data da primeira carta política do Brasil, e 30 de outubro 

de 1969, quando foi imposta uma nova carta pelo triunvirato militar, pela 

ditadura, portanto um período de 145 anos, os deputados e os senadores não 

tiveram prerrogativa de foro. 

Mas nem por isso foram menos independentes ou perderam a sua liberdade 

para legislar até mesmo contra o sistema em vigor. 

A Constituição de 1988, pretendendo ser republicana, mostrou-se 

estranhamente aristocrática, porque ampliou de modo excessivo as hipóteses 

de competência penal originária. 

                                                           
5 MELLO, Celso de. Folha de São Paulo. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/27764-ministro-do-stf-

defende-fim-do-foro-privilegiado.shtml> Acesso em: 17 dez. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/27764-ministro-do-stf-defende-fim-do-foro-privilegiado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/27764-ministro-do-stf-defende-fim-do-foro-privilegiado.shtml
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Com o mesmo entendimento, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci6 posiciona-se 

contrariamente ao foro especial por prerrogativa de função, por entender haver ofensa ao 

princípio da igualdade, a saber: 

 

(...) A doutrina, de maneira geral, justifica a existência do foro privilegiado 

como maneira de dar especial relevo ao cargo ocupado pelo agente do delito 

e jamais pensando em estabelecer desigualdades entre os cidadãos. 

Entretanto, não estamos convencidos disso. Se todos são iguais perante a lei, 

seria preciso uma particular e relevante razão para afastar o criminoso do seu 

juiz natural, entendido este como o competente para julgar todos os casos 

semelhantes ao que foi praticado. 
Não vemos motivo suficiente para que o Prefeito seja julgado na Capital do 

Estado, nem para que o juiz somente possa sê-lo pelo Tribunal de Justiça ou 

o desembargador pelo Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Se à 

Justiça Cível todos prestam contas igualmente, sem qualquer distinção, 

natural seria que a regra valesse também para a Justiça Criminal. O fato de 

se dizer que não teria cabimento um juiz de primeiro grau julgar um Ministro 

de Estado que cometa um delito, pois seria uma “subversão de hierarquia” 

não é convincente, visto que os magistrados são todos independentes e, no 

exercício e suas funções jurisdicionais, não se submetem a ninguém, nem há 

hierarquia para controlar o mérito de suas decisões. 
 

2.2 Origem e evolução histórica nas Constituições Brasileiras 

 

No Brasil, ainda que o foro especial por prerrogativa de função tenha sido previsto em 

todas as Constituições anteriores, o número de autoridade beneficiadas inicialmente era 

extremamente reduzido, tendo sido progressivamente ampliado até chegar ao rol atual. 

Na Constituição de 1824, o foro, perante o Supremo Tribunal de Justiça (atual STF), 

somente se aplicava aos delitos cometidos por “seus Ministros, os das Relações, os 

Empregados no Corpo Diplomático, e os Presidentes das Províncias” (art. 14, III). 

Na Constituição de 1891, eram detentores de foro perante o Supremo, o Presidente da 

República, os Ministros de Estado e os Ministros Diplomáticos (art. 59, I e II). 

                                                           
6  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 215-216. 
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Na Carta de 1934, adicionou-se a esse rol os Ministros da Corte Suprema, o 

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

Estados, do DF e Territórios, Ministros do Tribunal de Contas, Embaixadores e Ministros 

Diplomáticos (art. 76, I, “a” e “b”). 

Com poucas alterações, esse rol se manteve nas Constituições de 1937 (arts. 86 e 101, 

I, “a” e “b”, com a exceção do Presidente), de 1946 (art. 101, I, “a”, “b” e “c”) e de 1967 (art. 

114, I, “a” e “b”). 

Frise-se que apenas durante a ditadura militar, com a promulgação da Emenda 

Constitucional 1/1969, os membros do Congresso Nacional passaram a deter foro especial por 

prerrogativa de função perante o STF (art. 119, I, “a” e “b”). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que um conjunto 

amplíssimo de agentes públicos responda por crimes comuns perante tribunais, como o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como se infere, por exemplo, dos 

artigos 102, I, “b” e “c”; 53, §1º; 105, I, “a” e 29, X. Além destes dispositivos, a Constituição 

Federal também prevê foro especial por prerrogativa de função nos artigos 108, I, “a”; 96, III; 

125, §1º. 

 

2.3 Foro especial por prerrogativa da função no direito comparado  

 

No direito internacional, diversos países possuem previsão legal referente a  

prerrogativa de função, logo não é peculiaridade da legislação brasileira, até porque foi 

trazido a partir de alguns países da Europa que dispõem desse sistema. Outrossim, tamanha 

extensão do foro por prerrogativa de função não encontra paralelo nem na história 

constitucional brasileira, nem no direito comparado. 
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Talvez a Espanha seja o único exemplo de democracia avançada que institui um 

número maior de hipóteses de foro especial por prerrogativa de função. A Constituição 

Espanhola de 1978, em seu artigo 102, 17, prevê o julgamento do Presidente e demais 

membros do Governo perante o Tribunal Supremo, a saber: 

 

Artigo 102 1. A responsabilidade criminal do Presidente e dos demais 

membros do Governo será exigível, se for caso disso, ante o Juízo Penal do 

Supremo Tribunal. (tradução livre) 
 

Além da disposição ora mencionada, a Espanha admite a previsão infraconstitucional 

de outras hipóteses de foro privilegiado, como se infere da Lei Orgânica do Poder Judiciário 

6/1985, que estabelece a responsabilização de várias autoridades perante o Tribunal Supremo. 

Ainda assim, o número de autoridades com prerrogativa de foro na Espanha é 

significativamente inferior ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

Na Alemanha, a Constituição de 1949 atribui ao Tribunal Federal Constitucional 

competência para julgar o impeachment do Presidente federal (art. 61), o que não se confunde 

com o foro por prerrogativa de função. 

A Constituição Italiana, em seu art. 134, prevê a competência originária pela 

prerrogativa de função ao Presidente da República:  

 

O Tribunal Constitucional julga: sobre as controvérsias relativas à 

legitimidade constitucional das leis e dos atos, tendo força de lei, do Estado e 

das Regiões; sobre os conflitos de atribuições entre os poderes do Estado e 

sobre aqueles entre o Estado e as Regiões, e entre as Regiões; sobre as 

acusações fomentadas contra o Presidente da República, em conformidade 

com a Constituição. (Tradução Livre)  
 

                                                           
7 Artículo 102 

1.  La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo. 
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Na França, o artigo 68 da Constituição de 1958 dispõe que “O Presidente da República 

somente pode ser demitido em caso de descumprimento de suas atribuições manifestamente 

incompatível com o exercício de seu mandato. A demissão é pronunciada pelo Parlamento 

constituído no Supremo Tribunal.”  

Já o artigo 68-1 dispõe que “Os membros do governo são penalmente responsáveis 

pelos atos cometidos no exercício de suas funções e qualificados como crimes ou delitos no 

momento que praticados. Eles são julgados pela Corte de Justiça da República.” 

Nos Estados Unidos, os representantes diplomáticos são processados perante a 

Suprema Corte, a teor do disposto no artigo 3º, seção 2, cláusula 2ª da Constituição dos 

Estados Unidos de 1787. 

Em Portugal, a Constituição da República, no art. 130, determina que “Por crimes 

praticados no exercício das suas funções, o Presidente da República responde perante o 

Supremo Tribunal de Justiça.” 

Diante disso, percebe-se que a prerrogativa de função não é peculiaridade da 

legislação brasileira, embora existam países que caracteriza foro especial como um privilégio 

diferentemente do Brasil.  

 

2.4 A competência originária dos Tribunais  

 

Conforme já destacado anteriormente, todos os Tribunais do país têm competência 

para julgar originariamente crimes praticados por ocupantes de cargos relevantes.  

Ao Supremo Tribunal Federal (STF)8 compete julgar originariamente, o Presidente da 

República, o Vice-Presidente, os Deputados Federais, os Senadores, seus próprios Ministros, 

                                                           
8
  “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 I - processar e julgar, originariamente: 
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bem como o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e 

STM), do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. 

Ao Superior Tribunal de Justiça (STJ)9 cabe julgar, nos crimes comuns, os 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal, assim como 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 dos 

Tribunais Regionais Federais, os dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os dos 

Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, além dos agentes do Ministério Público da 

União que atuem perante os Tribunais. 

Quanto aos Tribunais Regionais Federais (TRFs)10, a Carta Magna estabelece a 

competência originária para processar e julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade os 

juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo os da Justiça Militar da União, da Justiça 

do Trabalho e os Membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da 

Justiça Eleitoral. 

Por último, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal também possuem 

competência originária para julgar agentes que ocupam cargos relevantes. Dispõe o artigo 96, 

                                                                                                                                                                                     
 (...) 
 b) 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; 
 c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do 

Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;” 
9
  “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

 I - processar e julgar, originariamente: 
 a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos 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 dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 

membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

tribunais;” 
10

  “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
 I - processar e julgar, originariamente: 
 a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes 

comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” 
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III11 da Constituição Federal que compete aos Tribunais de Justiça julgar, nos crimes comuns 

e de responsabilidade, os Juízes Estaduais e do Distrito Federal e Territórios, os membros do 

Ministério Público dos Estados, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Estabelece, 

ainda, no artigo 29, X12, a competência para julgar os Prefeitos Municipais. 

No que diz respeito ao Superior Tribunal Militar, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 silenciou sobre sua competência, competindo à Lei 8.457/92 

regular a matéria. Sendo assim, compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar, 

originariamente, os Oficiais-Generais das Três Armas, nos crimes militares próprios ou 

impróprios, salvo os Oficiais-Generais Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, que conforme anteriormente mencionado, são julgados pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

No âmbito eleitoral, o foro especial por prerrogativa de função é exercido pelo 

Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais. Desta forma, o Prefeito 

Municipal  que pratica um crime eleitoral, será julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral, 

ao invés de ser julgado pelo Tribunal de Justiça13.  

De igual maneira, se o Governador de um determinado Estado pratica um crime 

eleitoral, será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

 

                                                           
11  “Art. 96. Compete privativamente: 
 (...) 
 III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do 

Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” 
12  “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
 (...) 
 X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;” 
13  Súmula 702, STF: “A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de 

competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo 

grau.” 
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3 AÇÃO PENAL 937: NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL ACERCA DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

Importante destacar, de início, que a Ação Penal 937 estabeleceu uma mudança 

significativa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos fatos que 

envolvem autoridades detentoras de foro especial. 

Para tanto, cumpre assinalar que a interpretação até então adotada pela Suprema Corte 

era no sentido de que o foro especial por prerrogativa de função alcançava todos os crimes de 

que são acusados os agentes públicos previstos no artigo 102, I, “b” e “c” da Constituição 

Federal de 1988, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam 

relação com o seu exercício. 

Outrossim, em maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de 

assegurar que o foro especial por prerrogativa de função sirva a seu papel constitucional de 

garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade alterou a 

sua linha de entendimento. 

Neste aspecto, o STF, a partir do julgamento da Ação Penal 937, proferiu decisão que 

restringiu o foro, formalmente, apenas aos Deputados Federais e Senadores, tendo em vista 

que a questão de ordem discutia apenas a situação de parlamentares federais, mas podendo ser 

estendida às outras autoridades quando do julgamento futuro de ações penais perante o 

Supremo Tribunal Federal. A tendência é que a Suprema Corte estenda essa interpretação às 

demais autoridades. 

 Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso, defendeu a necessidade de 

interpretação restritiva do sentido e alcance do foro especial por prerrogativa de função, nos 

seguintes termos: 
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Portanto, Presidente, encerrando a parte 2 do meu voto, eu penso que a 

interpretação constitucionalmente adequada ao instituto do foro por 

prerrogativa de função é aquela que o restringe aos atos praticados no cargo 

e em razão do cargo. E isto não apenas é compatível com a Constituição, 

mas acho que é o que decorre da Constituição, à vista da realidade fática que 

reveste o julgamento destas ações. E é consentâneo com tudo que o Supremo 

já fez para trás no sentido de reajustar o seu próprio entendimento e suas 

próprias competências. 
(página 18) 

 

Para que se possa entender melhor o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, 

imperioso ressaltar que a Ação Penal 937 diz respeito ao 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. 

Entretanto, com o fim do mandato, o caso foi encaminhado à primeira instância da 

Justiça Eleitoral. Ocorre que em 2015, como Marcos Mendes 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 pronta para ser julgada pela Primeira Turma do Supremo. 

Diante das diversas mudanças de foro para julgar o processo contra Marcos Mendes e 

o risco de prescrição da pena, o Ministro Relator determinou a remessa de uma questão de 

ordem ao Plenário acerca da possibilidade de se restringir a adoção do foro especial por 

prerrogativa de função aos delitos cometidos em razão do ofício e que digam respeito 

estritamente ao desempenho daquele cargo. 

Neste sentido: 
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Diante das disfuncionalidades práticas do regime de foro por prerrogativa de 

função (aqui também referido como foro privilegiado ou foro especial), 

evidenciadas no caso concreto aqui relatado, em 10.02.2017, afetei a ação 

penal a julgamento pelo Plenário e suscitei a presente questão de ordem, a 

fim de que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre duas questões. 
A primeira diz respeito à possibilidade de se conferir interpretação restritiva 

às normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por 

prerrogativa de função, de modo a limitar tais competências jurisdicionais às 

acusações por crimes que tenham sido cometidos: (i) no cargo, i.e., após a 

diplomação do parlamentar ou, no caso de outras autoridades, após a 

investidura na posição que garanta o foro especial; e (ii) em razão do cargo, 

i.e., que guardem conexão direta ou digam respeito ao desempenho do 

mandato parlamentar ou de outro cargo ao qual a Constituição assegure o 

foro privilegiado. 
A segunda questão está relacionada à necessidade de se estabelecer um 

marco temporal a partir do qual a competência para processar e julgar ações 

penais – seja do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em 

razão de posterior investidura ou desinvestidura do cargo por parte do 

acusado (e.g., renúncia, não reeleição, eleição para cargo diverso). Em outras 

palavras: é preciso definir um determinado momento processual (como o fim 

da instrução processual) a partir do qual se dá a prorrogação da competência 

para julgamento da ação penal, independentemente da mudança de status do 

acusado, em razão, por exemplo, de ter deixado de ser Deputado Federal 

para se tornar Prefeito ou vice-versa. 
(página 25-26) 

 

Note-se que a primeira questão suscitada pelo Ministro Relator foi no sentido de 

mudar a interpretação que até então era conferida ao art. 102, I, “b”, da CRFB/88, para 

entender que o foro especial por prerrogativa de função dos Deputados Federais e Senadores 

deve ser aplicado tão somente a crimes cometidos durante o exercício do cargo e desde que 

relacionados à função desempenhada. A segunda questão suscitada diz respeito à necessidade 

de fixação do momento processual a partir do qual mesmo que o réu perca o foro especial por 

prerrogativa de função no STF permanecerá sendo julgado pela Corte Suprema. 

A partir da leitura do voto do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a conclusão que 

se chega da primeira proposição é no sentido de que as normas da Constituição Federal de 

1988 que estabelecem as hipóteses de foro especial 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 
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cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar relação direta com as 

funções exercidas, também não haverá foro especial.  

Quanto à segunda proposição tem-se que a competência será fixada após o fim da 

instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de 

alegações finais, não sendo mais afastada a competência para processar e julgar ações penais 

em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, 

qualquer que seja o motivo.   

Para se chegar ao entendimento de que é preciso limitar a aplicação da garantia 

constitucional do foro especial por prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal, a 

partir do voto do Ministro Relator, utilizou a chamada “redução teleológica”. 

Sobre este aspecto, cumpre destacar trecho do voto do eminente Relator: 

 

Embora se viesse interpretando a literalidade desse dispositivo no sentido de 

que o foro privilegiado abrangeria todos os crimes comuns, é possível e 

desejável atribuir ao texto normativo acepção mais restritiva, com base na 

teleologia do instituto e nos demais elementos de interpretação 

constitucional. Trata-se da chamada “redução teleológica” ou, de forma mais 

geral, da aplicação da técnica da “dissociação”, que consiste em reduzir o 

campo de aplicação de uma disposição normativa a somente uma ou algumas 

das situações de fato previstas por ela segundo uma interpretação literal, que 

se dá para adequá-la à finalidade da norma. Nessa operação, o intérprete 

identifica uma lacuna oculta (ou axiológica) e a corrige mediante a inclusão 

e uma exceção não explícita no enunciado normativo, mas extraída de sua 

própria teleologia. Como resultado, a norma passa a se aplicar apenas a parte 

dos fatos por ela regulados. a extração de "cláusulas de exceção” implícitas 

serve, assim, para concretizar o fim e o sentido da norma e do sistema 

normativo em geral. 
(página 41-42) 
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Quanto ao conceito da técnica utilizada pelo Ministro Relator da Ação Penal 937, 

convém transcrever os ensinamentos dos doutrinadores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco14, a saber: 

 

Esse último caso aproxima-se de um outro modelo de lacuna, trabalhado na 

aplicação da Constituição, que ganha o nome de lacuna axiológica. Aqui, 

como é típico das lacunas constitucionais, uma circunstância 

constitucionalmente relevante não foi prevista. O intérprete sustenta, a partir 

de uma pauta valorativa por ele pressuposta, que faltou ao constituinte 

esclarecer que a situação semanticamente englobada na hipótese de fato de 

uma norma deve ser considerada como por ela não disciplinada, para, desse 

modo, não se dar efeito a uma solução injusta ou inadequada ao sistema. Na 

lacuna axiológica, há uma solução normativa formal para o problema, mas o 

intérprete a tem como insatisfatória, porque percebe que a norma não tomou 

em conta uma característica do caso que tem perante si, a qual, se levada em 

consideração, conduziria a outro desfecho. O intérprete entende conveniente 

que se inclua, suprima ou modifique algum dos elementos da hipótese de 

fato da norma. 
 

O conceito dessa forma de alteração de normas constitucionais foi bem expressado 

doutrinariamente pelos ilustres Ministros Luís Roberto Barroso15 e Gilmar Ferreira Mendes16, 

como se infere dos trechos abaixo transcritos: 

 

A mutação constitucional por via de interpretação, por sua vez, consiste na 

mudança de sentido da norma, em contraste om entendimento preexistente. 

Como só existe norma interpretada, a mutação constitucional ocorrerá 

quando se estiver diante da alteração de uma interpretação previamente dada. 

No caso da interpretação judicial, haverá mutação constitucional quando, por 

exemplo, o Supremo Tribunal Federal vier a atribuir a determinada norma 

constitucional sentido diverso do que fixara anteriormente, seja pela 

mudança da realidade social ou por uma nova percepção do Direito. 
 

Ocorre que, por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato sobre 

a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que 

                                                           
14  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucionall. 13 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 88. 

15  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165. 

16  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 134. 
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passa a predominar na sociedade, a constituição muda, sem que as suas 

palavras hajam sofrido modificação alguma. O texto é o mesmo, mas o 

sentido que lhe é atribuído é outro. Como a norma não se confunde com o 

texto, repara-se aí, uma mudança da norma, mantido o texto. Quando isso 

ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional. 
 

Ainda com enfoque na possibilidade de evolução interpretativa do texto 

constitucional, convém destacar trecho do voto do eminente Ministro Luiz Fux nos autos da 

Ação Penal 937, in verbis: 

 

Estabelecida esta primeira premissa de hermenêutica constitucional, 

impende apontar que a sobredita possibilidade de evolução interpretativa 

sem alteração do texto constitucional consiste em forma legítima de 

manifestação, indistintamente reconhecida no direito nacional e comparado, 

do gênero que recebe a qualificação doutrinária de mudança constitucional e 

de que são espécies a reforma constitucional e a mutação constitucional, 

esta última a hipótese cujos contornos ora se descreve. 
(...) a mutação constitucional possibilita que, a partir de uma nova 

concepção sócio-jurídica que a coletividade possa construir acerca de um 

determinado objeto da realidade, o sentido de uma norma constitucional 

passe, sem qualquer alteração de texto, a receber interpretação diversa da 

que, até dado momento, era predominante. 
(página 203) 

 

Comungando do mesmo entendimento do Ministro Relator, importante destacar o voto 

da Ministra Rosa Weber acerca da necessidade de releitura do texto constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Carta Política, a saber: 

 

5. Reputo presentes as hipóteses reveladoras de mutação constitucional, seja 

pela mudança da realidade fática, seja pela mudança na percepção de qual 

seja a melhor exegese, seja pelas consequências práticas da orientação 

dominante, geradoras de impunidade e mesmo de desprestígio ao Judiciário, 

na esteira do voto do Relator. A disfuncionalidade do sistema vigorante é 

manifesta. 
6. Já manifestei, em sessão da 1ª Turma, mais de uma vez, minha 

compreensão de que o instituto do foro especial, pelo qual não tenho a 

menor simpatia, mas que se encontra albergado na Constituição, só encontra 

razão de ser na proteção à dignidade do cargo, e não à pessoa que o ocupa, o 

que evidencia a pertinência, a meu juízo, no mínimo de interpretação restrita 

que o vincule aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão do 

cargo, como proposto pelo Relator. (página 95-96) 
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Ainda com o mesmo entendimento esposado pelo Relator, merece destaque o voto da 

Ministra Cármen Lúcia: 

 

No entanto, também tinha examinado e, na esteira do que foi aqui 

apresentado pelo eminente Ministro-Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

tenho como caracterizada situação de mutação constitucional, porque o foro 

realmente não é escolha, e prerrogativa nem é privilégio. 
(...) 
O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, também fez referência específica ao 

julgamento de 1999, posteriormente alterado, mas tenho como concluído 

pelo Ministro-Relator na questão de ordem resolvida no sentido de que o 

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

durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas, até 

porque o cargo não é incorporado à situação, e a Constituição faz referência 

a membros, ou agentes, ou aos cargos, portanto, no exercício daqueles 

cargos é que se cometem as práticas que, eventualmente, podem ser objeto 

de processamento e julgamento por este Supremo e pelos órgãos judiciais 

competentes. 
(página 97) 

 

Note-se que em uma interpretação mais extensiva, o foro especial por prerrogativa de 

função seria aplicado em qualquer situação, desde que a pessoa ocupasse a função ou o cargo 

a ser preservado. Vale dizer que, mesmo que o ilícito penal tivesse sido praticado antes do 

exercício ou o fato incriminado não detivesse relação com o mister público, o foro competente 

seria o especial. 

Em contrapartida, a hermenêutica mais restritiva conduz a que somente será submetido 

a processo e julgamento no foro especial por prerrogativa de função a pessoa que pratique a 

infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida e desde que essa 

infração tenha relação com o desempenho público exercido. 

Sendo assim, necessário estabelecer-se qual das interpretações melhor se adequa ao 

espírito e ao texto constitucional, levando-se em consideração o conflito aparente de dois 

princípios constitucionais: o da igualdade dos indivíduos e o da proteção da função pública 

pelo foro especial por prerrogativa de função. 
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Sob este aspecto, merece destaque o trecho do voto proferido pela Ministra Cármen 

Lúcia nos autos da Ação Penal 937: 

 

Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional 

que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente 

abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais 

restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à 

excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 
Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a transcender a esfera 

da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício 

pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, 

comprometendo-se até o princípio da democracia. 
Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da 

função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, 

imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no 

exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração 

relacionada com o desempenho público de seu dever. 
(...) 
Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios 

constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-

se  quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações 

penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos 

questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de 

servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, 

inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o 

delito tenha sido praticado sem relação com o mister público, ainda que 

investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por 

hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar. 
(...) 
Imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que 

tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva 

privilegiaria a pessoa, não resguardaria  o cargo, cuidado insustentável no 

Estado Democrático de Direito. 
(pagina 121-123) 

 

Em contrapartida, para os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandovski não 

deveria prevalecer a tese de que a competência se vinculava às funções desempenhadas. Desta 

forma, todos os crimes continuariam na competência do tribunal e não do juiz de primeira 

instância. 
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Neste sentido, merece destaque trecho do voto-vista proferido pelo Ministro 

Alexandre de Moraes, na parte em que diverge do entendimento do Ministro Relator Luís 

Roberto Barroso, in verbis: 

 

O texto editado pelo legislador constituinte originário é muito claro quanto 

ao Juízo Natural para o processo e julgamento dos congressistas e Ministros 

de Estado nas infrações penais comuns: SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 
Em relação a essas autoridades, a Constituição não fez a radical distinção 

entre infrações penais praticadas no exercício das funções e as infrações 

penais sem relação ao exercício das funções – e que, durante o mandato, não 

permitem responsabilização penal -, realizada no artigo 86, §4º, da 

Constituição Federal no tocante ao Presidente da República. 
Quanto aos parlamentares e aos agentes políticos nomeados em cargos em 

comissão, de investidura temporária, com prerrogativa de foro no 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o texto constitucional autorizou a 

ampla responsabilização penal durante o exercício do mandato, seja por 

crimes relacionados às funções desempenhadas, seja pelas demais infrações 

penais; porém, sempre estabelecendo como Juiz Natural para o processo e 

julgamento o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Dessa maneira, entendo que somente por Emenda Constitucional será 

possível estabelecer essa diferenciação de competência jurisdicional penal 

em relação aos parlamentares, inexistente hoje na Constituição Federal, 

desde sua edição pelo Poder Constituinte originário e, portanto, nesse ponto, 

divirjo do voto do ilustre Ministro relator, entendendo que o foro por 

prerrogativa de função aplica-se a todas as infrações penais comuns 

praticadas por detentores de mandatos eletivos, a partir da diplomação, e 

Ministros de Estado, a partir da posse com a equivalência prevista nas 

Constituições estaduais. 
(...) 
Esta CORTE, ao distinguir o que o legislador constituinte originário 

expressamente não o fez, ao prever a competência do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL para o processo e julgamento de todas as infrações 

penais comuns dos parlamentares e ministros de Estado, estaria “movendo 

massas”, ou seja, atuando como legislador constituinte derivado e 

transformando o Poder Judiciário em “pura legislação”, inclusive com 

interpretação derrogatória de normas constitucionais originárias expressas. 
(...) 
Dessa forma, acompanho o relator no sentido da inexistência do foro por 

prerrogativa de função para as infrações penais praticadas antes do exercício 

do mandato ou do cargo. No caso dos parlamentares, antes da diplomação. 
Em relação à perpetuação de competência nas hipóteses de prerrogativa de 

foro, acompanho integralmente o Ministro relator, entendendo que: após o 

final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação 

para apresentação de alegações finais, a competência ara processar e julgar 

ações penais não será mais afetada em razão de o parlamentar deixar de 

ostentar essa qualidade. 
(página 148-151) 
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O ministro Dias Toffoli acompanhou os votos divergentes, mas foi além, pois propôs 

que, além de deputados e senadores — objeto da análise da corte —, a limitação ao foro atinja 

também ministros de estado, magistrados de cortes superiores e detentores de cargos estaduais 

e municipais, como governadores, secretários e prefeitos. 

 

A meu sentir, com a devida vênia, não existe margem para a pretendida 

interpretação restritiva da prerrogativa de foro instituída pela Constituição 

Federal. 
... 
A pretensão de se restringir a competência do Supremo Tribunal Federal aos 

crimes praticados no exercício do mandato e em razão do cargo colide com a 

norma constitucional que determina o julgamento dos crimes pertinentes 

perante a Suprema Corte desde a expedição do diploma, termo inicial bem 

anterior à posse e ao início do exercício do mandato na respectiva 

legislatura. 
E não é só. 
A Constituição não distinguiu os crimes anteriores ao mandato daqueles 

praticados no seu exercício por parlamentar federal, e fez explícita opção por 

atribuir o julgamento deles, indistintamente, ao Supremo Tribunal Federal. 
Essa opção foi referendada, em 2001, pelo Poder Constituinte Derivado, que, 

ao dar nova redação ao art. 53, §3º, da Constituição Federal, estabeleceu que, 

em caso de crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal, 

uma vez recebida a denúncia, dará ciência à casa respectiva, que, por 

iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de 

seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. 
Como se observa, a Emenda Constitucional 35/2001 conferiu novo e 

diferenciado tratamento à ação penal, conforme se trate de crime praticado 

antes da diplomação – cujo processo não poderá ser suspenso por 

deliberação da casa legislativa – ou de crime praticado após a diplomação – 

cujo processo poderá ser suspenso pela respectiva casa legislativa -, o que 

corrobora a conclusão de que todos os crimes, independentemente do 

momento de sua prática, devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, 

desde que o parlamentar esteja no exercício do mandato. 
... 
Como os Poderes Constituintes Originário e Derivado, que poderiam ter 

optado, em sua liberdade de conformação, por restringir a competência do 

Supremo Tribunal Federal aos crimes praticados no exercício do mandato 

parlamentar e em razão do cargo, não o fizeram, não poderá o Supremo 

Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, fazê-lo. 
(página 272-275) 
 

Não podemos nos olvidar de que estamos a tratar de um sistema 

constitucional de prerrogativa de foro que também compreende agentes 

públicos dos demais Poderes, como juízes, desembargadores, ministros das 

cortes superiores, ministros de estado, prefeitos, governadores, conselheiros 

de contas etc. 
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Nesse contexto, não há como se alterar o sistema de prerrogativa de foro 

somente para os membros do Congresso Nacional, deixando de o fazer 

quanto aos agentes públicos dos demais Poderes. 
Não haveria lógica numa “reforma” parcial do sistema, que acabaria tão 

somente por mutilá-lo, por desfigurá-lo. 
Em suma, em minha compreensão, sob pena de grave insegurança jurídica, 

há que se regular de maneira uniforme a prerrogativa de foro, de modo a 

compreender não apenas os membros do Congresso Nacional, como todos os 

demais agentes públicos que integrem i) o Poder Legislativo nas esferas 

estadual, distrital e municipal, bem como ii) os Poderes Executivo e 

Judiciário. 
(página 301) 
 

 

Corroborando o entendimento predominante no julgamento da Ação Penal 937, a 

Suprema Corte já proferiu outras decisões em igual sentido, como se atesta das ementas 

abaixo transcritas: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL 

E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTRAÇÃO MINERAL SEM 

AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 2º DA LEI 8.176/1991) E 

AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI 9.605/1998. PREFEITO MUNICIPAL. 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO ANTERIOR AO 

EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. 

COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.  
1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação 

Penal 937, fixou as seguintes teses: "(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 outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer 

que seja o motivo".  
2. Delitos atribuídos ao agravante supostamente praticados em período 

anterior ao exercício do cargo de prefeito e sem relação com 

as funções desempenhadas.  
3. Agravo regimental desprovido. (grifos deste trabalho) 
(STF. Primeira Turma. RE 1.223.249 AgR/PB. Relator Ministro Alexandre 

de Moraes. Julgamento em 27/09/2019). 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO 

REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL 
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POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS 

FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM 

O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  
1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial 

por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados 

Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática 

de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não 

parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais 

não se considera competente.  
2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente 

praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado 

Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do 

mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente 

estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de 

origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no 

Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre 

sua própria competência, considerado o avanço das investigações.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos deste trabalho) 
(STF. Primeira Turma. Inq 4373 AgR/PE. Relator Ministro Roberto Barroso. 

Julgamento em 17/09/2019). 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE 

LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM 

MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O 

TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO 

DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE 

REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO.  
1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação 

Penal 937, fixou as seguintes teses: "(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 outro cargo ou deixar 

o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".  
2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, 

por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o 

cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, 

vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.  
3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o 

exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora 

desempenhadas.  
4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. 

Precedentes.  
5. Agravo regimental provido. (grifos deste trabalho) 
(STF. Primeira Turma. RE 1.185.838 AgR/SP. Relatora Ministra Rosa 

Weber. Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento em 

14/05/2019). 
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Ultrapassada esta observação, importante ressaltar que a decisão proferida na Ação 

Penal 937 já refletiu mudança no entendimento até então dominante na jurisprudência 

brasileira. Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ministro Relator Luís 

Felipe Salomão, nos autos da Ação Penal 866, em que julgava o Governador do Estado da 

Paraíba, Ricardo Coutinho, aplicou igual raciocínio utilizado pelo Supremo Tribunal Federal 

quanto ao foro especial por prerrogativa de função, como se atesta da ementa ora colacionada: 

 

PROCESSUAL   PENAL.   AGRAVOS  REGIMENTAIS.  

COMPETÊNCIA.  FORO  POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

POSSIBILIDADE  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANALISAR SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA.  REGRA  DA  

KOMPETENZ-KOMPETENZ.  LIMITAÇÃO DO FORO POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA 

DO ART. 105, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO  

REPUBLICANO. GOVERNADOR DE ESTADO. COMPETÊNCIA   

ORIGINÁRIA APENAS AOS CASOS DE DELITOS PRATICADOS 

EM  RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE 

INTERPRETAÇÃO  SIMÉTRICA  DO ART.  102, I, "B" E "C", EM 

RELAÇÃO AO ART. 105, I, "A", CF. ALINHAMENTO AO 

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EXCELSO PRETÓRIO. 
MESMA RATIO DECIDENDI. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS 

DISPOSITIO (ONDE EXISTE A MESMA RAZÃO FUNDAMENTAL, 

PREVALECE A MESMA REGRA DE DIREITO).  AGRAVOS  

REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1.  O  fato  de  a  regra  de  competência  estar  prevista em texto 

constitucional  não pode representar óbice à análise, por esta Corte de 

Justiça, de sua própria competência, sob pena de se inviabilizar, nos  casos 

como o dos autos, o exercício deste poder-dever básico de todo órgão 

julgador, impedindo o imprescindível  exame deste importante pressuposto 

de admissibilidade do provimento jurisdicional. 
2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de acordo com a 

incidência das normas jurídicas, sempre tendo em conta as regras e os  

princípios previstos na  Constituição da República, sem o que restaria 

inviabilizada a própria interpretação  sistemática do ordenamento jurídico. 
3. O foro especial no âmbito penal é prerrogativa destinada a assegurar 

a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções de 

especial  importância, isto é, não se trata de privilégio pessoal. O 

princípio republicano é condição essencial de existência do Estado de 

Direito, razão pela qual o republicanismo caminha, pari passu, com a 

supressão dos privilégios, devendo ser afastadas da interpretação 

constitucional os princípios e regras contrários ao elemento axiológico da 

igualdade. 
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4. O art. 105, I, "a", CF consubstancia exceção à regra geral de 

competência, de  modo que, partindo-se do pressuposto de que a 

Constituição é una, sem regras contraditórias, deve ser realizada a 

interpretação restritiva das exceções, com base  na análise sistemática e 

teleológica da norma. 
5. Desse modo, ao art. 105, I, "a", da Constituição Federal, deve ser 

conferida   interpretação de forma a atender o princípio republicano, do 

qual é corolário a  vedação de privilégios de qualquer espécie, com 

ênfase na interpretação restritiva  das exceções, segundo a qual o foro 

por prerrogativa de função se aplica apenas aos  crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 
6. Somente  com uma interpretação simétrica dos arts. 102, I, "b" e "c" 

e 105, I, "a", da Lei Fundamental, conferindo a mesma solução jurídica 

a casos análogos, será  possível afirmar que esta Corte Superior proferiu 

decisão consistente e aceitável racionalmente, duas condições 

indispensáveis à tarefa de julgar, para que se realize a função socialmente 

integradora da ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do direito. 
7. As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi – que levaram 

o Excelso Pretório, ao interpretar o art. 102, I, "b" e "c", da  CF, a 

restringir as hipóteses de foro por prerrogativa de função são,  todas  

elas, aplicáveis ao caso em apreço, justificando, dessa forma, que seja 

atribuído ao art. 105, I, "a", da Lei Fundamental, interpretação 

simétrica àquela conferia pelo Supremo Tribunal Federal às suas 

competências originárias. 
8. Assim, é de se conferir ao enunciado normativo do art. 105, I, "a", da 

CF, o  mesmo sentido e alcance atribuído pelo Supremo Tribunal 

Federal ao art. 102, I, "b" e "c", restringindo-se, desse modo, as 

hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ àquelas em 

que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou 

função - no caso concreto, o de Governador de Estado -, porquanto 

"onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de 

direito". 
9. Destarte, reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça,  

determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da  Capital do 

Estado  da  Paraíba, e posterior prosseguimento da presente ação penal 

perante o juízo competente. 
10. Agravos regimentais a que se nega provimento. (grifos deste trabalho) 
(STJ. Corte Especial. AgRg na APn 866/DF. Relator Ministro Luís Felipe 

Salomão. Julgamento em 20/06/2018) 
 

Frise-se que o fato de o Ministro Luís Felipe Salomão ter aplicado, nesse julgamento, 

o entendimento firmado pelo STF não quer dizer que a Corte Especial adotará essa mesma 

compreensão nos julgamentos futuros. Existe, ainda, uma certa divergência entre os Ministros 

do Superior Tribunal de Justiça quanto ao alcance da imunidade parlamentar.  
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4 POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA QUANTO À 

EXTENSÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

AOS DESEMBARGADORES: AÇÃO PENAL 878/DF 

 

Em recente julgamento proferido nos autos da Questão de Ordem na Ação Penal 

878/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reinterpretou os limites de sua 

competência penal originária, prevista no art. 105, I, “a”, da CRFB/88.17  

O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o foro especial por prerrogativa de 

função aos desembargadores, mesmo que os supostos crimes não guardem relação com o 

cargo, como se denota da ementa abaixo transcrita: 

 

PROCESSUAL  PENAL  E CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM 

NA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA  CRIMINAL  ORIGINÁRIA  DO  

STJ.  ART.  105,  I,  "A", DA CONSTITUIÇÃO.  QO  NA  AP  937/STF.  

QO  NA APN 857/STJ. AGRG NA APN 866/STJ.  DESEMBARGADOR.  

CRIME  SEM RELAÇÃO COM O CARGO. VINCULAÇÃO 

FUNCIONAL.  PRERROGATIVA  DE  FORO.  FINALIDADE  DA 

NORMA. EXERCÍCIO INDEPENDENTE  DAS  FUNÇÕES  PELA  

AUTORIDADE  DETENTORA  DE  FORO. IMPARCIALIDADE  DO  

ÓRGÃO  JULGADOR.  CREDIBILIDADE  DO  SISTEMA  DE 

JUSTIÇA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. 
1.  Hipóteses  em que Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do  

Paraná  responde  pela  prática,  em  tese,  de  delito de lesão corporal  

ocorrido  em Curitiba-PR.  
2. O crime que é imputado ao réu não tem relação com o exercício do 

cargo de Desembargador, de modo que, a princípio, aplicando-se o 

precedente produzido  pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da QO na AP 937, não teria o réu foro no  Superior  Tribunal de 

Justiça.  
3. A interpretação do alcance das hipóteses  de  prerrogativa  de  foro  

previstas  na Constituição da República,  não  obstante,  responde não apenas 

                                                           
17

  Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
 I - processar e julgar, originariamente: 
 a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos 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 dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 

membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

tribunais; 
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à necessidade de que aquele  que  goza  da  prerrogativa  tenha  condições de 

exercer com liberdade  e independência as funções inerentes ao cargo 

público que lhe confere a prerrogativa. 
4.  Para  além  disso,  nos casos em que são membros da magistratura 

nacional  tanto  o acusado quanto o julgador, a prerrogativa de foro não  

se  justifica  apenas  para  que o acusado pudesse exercer suas atividades  

funcionais de forma livre e independente, pois é preciso também  que  o  

julgador  possa  reunir  as condições necessárias ao desempenho  de  

suas  atividades judicantes de forma imparcial.  
5. A necessidade  de  que  o  julgador  possa  reunir as condições para o 

desempenho  de  suas atividades judicantes de forma imparcial não se revela  

como  um  privilégio do julgador ou do acusado, mas como uma condição  

para  que se realize justiça criminal de forma isonômica e republicana. 
6.  Questão de ordem resolvida no sentido de se reconhecer a 

competência  do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que, não 

fosse a prerrogativa de foro (art. 105, I, da Constituição), o 

Desembargador acusado houvesse de  responder à ação penal perante 

juiz de primeiro grau vinculado ao mesmo tribunal. (grifos deste 

trabalho) 
(STJ. Corte Especial. QO na APn 878/DF. Relator Ministro Benedito 

Gonçalves. Julgamento em 21/11/2018) 
 

O caso concreto analisado pelo Superior Tribunal de Justiça versava sobre um 

desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná que foi acusado da prática de lesão corporal 

à uma mulher após uma discussão sobre despejo de entulho em um lote próximo à sua 

residência.  

O relator da ação penal afirmou, em seu voto, que o julgamento de uma autoridade 

(desembargador) por juiz com duvidosa condição de se posicionar de forma imparcial, viola a 

pretensão de realização de justiça criminal de forma isonômica e republicana. 

A partir do voto do Ministro Relator Benedito Gonçalves, a Corte Especial, por 

maioria, entendeu que o foro especial por prerrogativa de função não se trata de privilégio, 

mas de garantia de justiça criminal. 

Como fundamento, a Corte Especial destacou que, em se tratando de acusado e de 

julgador, ambos membros da magistratura nacional, pode-se afirmar que o foro especial por 

prerrogativa de função não se justifica apenas para que o acusado exerça suas atividades 
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funcionais de forma livre e independente, já que é preciso também que o julgador reúna as 

condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial. 

Neste contexto normativo constitucional, é de se questionar se resultaria em 

credibilidade ou, eventualmente, em descrédito à justiça criminal a sentença penal prolatada 

por juiz de primeiro grau que estivesse a apreciar se o Desembargador que integra seu tribunal 

há de ser considerado culpado ou não culpado pela infração a ele imputada. 

Na ocasião, por meio do método da redução teleológica e com a aplicação dos 

princípios constitucionais estruturantes da república e da igualdade, o alcance do foro especial 

por prerrogativa de função dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça foi reduzido a seu 

específico propósito de preservação da imparcialidade do juiz e de proteção da estrutura 

hierárquica do Poder Judiciário.  

Nessa linha, firmou-se o entendimento de que a supervisão do inquérito e o 

processamento e julgamento da ação penal devem permanecer no Superior Tribunal de Justiça 

na hipótese em que o crime imputado a Desembargador for de competência material da 

Justiça Estadual e abrangido pela competência territorial do Tribunal de Justiça ao qual 

vinculado e no qual exerce suas funções.  

Somente a título de esclarecimento, votaram pela manutenção do foro especial por 

prerrogativa de função 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 Mussi e Og Fernandes. Em contrapartida, os 

ministros Luís Felipe Salomão, Maria Thereza de Assis Moura e Mauro Campbell Marques 

votaram a favor da restrição do foro especial por prerrogativa de função apenas para os casos 

relacionados ao exercício do cargo. 
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Em sentido contrário ao voto predominante, o ministro Luís Felipe Salomão ressaltou 

que no mesmo dispositivo da Carta Magna de 1988 estão todas as autoridades com a 

prerrogativa de função, ressaltando, na oportunidade, que não vê motivo para tratar de 

maneira diferente aquelas autoridades que estão inseridas no mesmo inciso. 

Além disso, o Ministro Luís Felipe Salomão ponderou que a jurisprudência do próprio 

Superior Tribunal de Justiça entende que o foro especial por prerrogativa de função não é 

privilégio pessoal de seu detentor. 

Ademais, o Ministro Luís Felipe Salomão argumentou que a todos os membros da 

magistratura nacional há a presunção de atuação de boa-fé, de modo diligente e imparcial 

em todos os casos, e portanto não seria razoável entender que o juiz julgará com 

imparcialidade os senadores, deputados e outros e quanto aos membros do seu Tribunal, 

faltará isenção. 

Igualmente, o Ministro destacou que ao juiz de 1º grau é atribuída competência para 

demandas cíveis e improbidade administrativa em que litigam desembargador e presidente 

de Tribunal, sem que nessas hipóteses se cogite de quebra de imparcialidade. Assim, não 

há justificativa para retirar-lhes a competência de demandas penais, sobretudo quando 

baseia-se em possível quebra de imparcialidade, como se infere do trecho a seguir 

transcrito: 

 

4.9. Ademais, seria possível considerar que um mesmo juiz singular atua de 

maneira imparcial em demandas cíveis e de improbidade administrativa e de 

maneira parcial em se tratando de ações penais? 

De fato, aos juízes de primeiro grau é atribuída a competência para apreciar 

demandas cíveis e de improbidade administrativa em que litigue como uma 

das partes Desembargador do Tribunal ao qual pertencem, sem que, nessas 

hipóteses, se cogite de qualquer quebra de imparcialidade. 

(página 37-38) 
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Por fim, o Ministro Luís Felipe Salomão sustentou a necessidade de interpretação 

simétrica entre o que foi decidido em relação às outras autoridades elencadas no 

dispositivo constitucional e aos membros do Judiciário e do Parquet, sob pena de gerar 

odiosa insegurança jurídica. 

Para o ministro, as razões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Questão de Ordem na Ação Penal 937 amoldam-se ao caso examinado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, restringindo-se, desta forma, o foro especial por prerrogativa de função 

de desembargadores e juízes àquelas situações em que o crime foi praticado em razão e 

durante o exercício do cargo e função, a saber:  

 

5.2. No caso em apreço, penso ser imprescindível conferir à hipótese de foro 

por prerrogativa de função de Desembargadores e de Juízes do TRF, TRT e 

TRE contida no art. 105, I, a, da Lei Fundamental, interpretação coerente, 

racional e integrada àquela fixada para as demais autoridades previstas no 

mesmo dispositivo constitucional. 

... 

Depreende-se da simples leitura da transcrição acima que o legislador 

constitucional considerou adequado inserir todas as autoridades em um 

mesmo dispositivo da Constituição, estabelecendo, concomitantemente, 

competências penais originárias com relação a todos os sujeitos ali referidos.  

Dessa forma, não vislumbro, data venia — sob pena de se criar odiosa 

insegurança jurídica —, como seria possível conferir interpretação à hipótese 

de foro por prerrogativa de função de Desembargadores e de Juízes do TRF, 

TRT e TRE em dissonância com aquela atribuída por esta mesma Corte 

Especial a outras hipóteses constantes da mesma alínea do mesmo inciso do 

mesmo artigo da Constituição Federal. 

(página 42) 
 

Não obstante o posicionamento contrário do Ministro Luís Felipe Salomão, imperioso 

destacar que outras decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça acompanharam o 

entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 878/DF. Neste 

sentido, merecem destaque as seguintes decisões: 

 

PROCESSUAL  PENAL.  QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. 



39 

CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. 

MEIO QUE FACILITE  A  DIVULGAÇÃO.  ARTS.  140  E  141,  III, DO 

CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA 

INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS  

AUTÔNOMAS.  DIVERSOS  AUTORES.  DIREITO DE QUEIXA. 

RENÚNCIA TÁCITA.  INOCORRÊNCIA.  DECADÊNCIA.  TERMO  

INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA.  PROVA  EM 

CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO 

INJUSTO.   ESPECIAL   FIM   DE   AGIR.  ATIPICIDADE  

MANIFESTA.  NÃO COMPROVAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.  

ART.  397,  III,  DO  CPP. IMPOSSIBILIDADE. 
1.  O  propósito  da  presente  fase procedimental é determinar se a queixa-

crime  na qual é imputada a Desembargadora do TJ/RJ a suposta prática do 

crime de injúria (art. 140 do CP) com causa de aumento do meio  que  

facilite  sua  divulgação (art. 141, III, do CP) pode ser recebida  ou se é 

possível o julgamento imediato de improcedência da acusação. 
2.  De acordo com a interpretação mais recente desta Corte sobre sua 

competência   penal  originária,  a  supervisão  do  inquérito  e  o 

processamento  e julgamento da ação penal devem permanecer no STJ 

na hipótese  em que o crime imputado a Desembargador for de 

competência material   da   Justiça   Estadual   e  abrangido  pela  

competência territorial  do  Tribunal  de  Justiça  ao  qual vinculado e 

no qual exerce suas funções. Precedente. 
3.  A  determinação  da  competência  territorial para a apuração de crimes  

contra  a honra praticados na internet relaciona-se ao local no  qual  as  redes  

sociais  são  alimentadas,  no  qual  ocorre  a divulgação do conteúdo 

supostamente ofensivo. Precedentes. 
4. Ao rito especial da Lei 8.038/90 aplicam-se, subsidiariamente, as regras  

do  procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual  eventual 

rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao  passo  que  a  

improcedência  da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto no 

art. 397 do CPP. 
5.  Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada  

uma  se  utilizando  de  um  comentário,  não  há coautoria ou participação,  

mas  vários  delitos  autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. 

Precedente. 
6.   A  falta  de  inclusão  de  autor  de  comentário  autônomo  na queixa-

crime  não  configura,  pois,  renúncia  tácita ao direito de queixa. 
7.  Nos  termos  dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo 

decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no  dia  em  

que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus  do  ofensor,  

especialmente  nos  crimes cometidos por meio da internet, comprovar o 

decaimento do direito. Precedente. 
8.  A  absolvição  sumária  é  hipótese  de julgamento antecipado do mérito  

da  pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta  da 

ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto  à  atipicidade  

da  conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o 

exigem. 
9.   Na  presente  hipótese,  a  conduta  atribuída  à  querelada  é 

aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e 

indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de  atingir  

a  honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência  do  
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especial  fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução 

criminal. 
10. Queixa-crime recebida. (grifos deste trabalho) 
(STJ. Corte Especial. APn 895/DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Julgamento em 15/05/2019). 
 

 

PENAL   E   PROCESSUAL  PENAL.  INQUÉRITO.  COMPETÊNCIA  

ORIGINÁRIA. PRERROGATIVA  DE  FORO  NO  STJ.  ART.  105,  

INC. I, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  QO NA AP N. 

937/STF. QO NO INQ N. 4.703/STF. QO  NA  APN N. 857/STJ. 

DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL JUSTIÇA DE ESTADO. 

DELITO  EM  TESE  SEM RELAÇÃO COM O CARGO. 

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ  NA QO NA APN N. 

878/DF. EXERCÍCIO INDEPENDENTE DAS FUNÇÕES PELA 

AUTORIDADE  DETENTORA  DE  FORO.  IMPARCIALIDADE  DO 

ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DO STJ. 
1.  O  presente feito foi enviado ao STJ em virtude de o investigado G. de P. 

P. ocupar o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do  Amapá,  o  

que, pelo entendimento então adotado no STF e no STJ, lhe  daria 

prerrogativa de foro nesta Corte, nos moldes do art. 105, inc. I, alínea "a", da 

Constituição Federal. 
2.  Como bem colocado pelo MPF, o delito pelo qual ele é investigado 

(esbulho  possessório) não foi  praticado no exercício do cargo de 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá e nem se relaciona 

com o referido cargo. 
3. Assim, em princípio, aplicar-se-ia ao presente processo o recente 

entendimento  firmado  pelo  Plenário  do STF na QO na APn n. 937/RJ 

(julgado  em  3/5/2018)  e  pela  sua Primeira Turma na QO no INQ n. 

4.703/DF  (julgado  em 12/6/2018), entendimento este que foi seguido pela  

Corte  Especial  do  STJ  na  QO  na APn n. 857/DF (julgado em 20/6/2018). 
4.  Ocorre  que,  não  fosse a prerrogativa de foro (art. 105, I, da 

Constituição),  o  Desembargador  acusado  responderia  à ação penal 

perante  juiz  de  primeiro  grau vinculado ao mesmo tribunal – vara 

criminal estadual da Comarca de Macapá/AP -, o que atrai a aplicação 

do quanto decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento da QO na 

APn 878/DF, que impede a configuração da situação narrada. 
5.  Ante  o  exposto,  determina-se a manutenção da competência para 

processar o presente procedimento criminal no STJ. (grifos deste trabalho) 
(STJ. Corte Especial. Sd 699/DF. Relator Ministro Og Fernandes. 

Julgamento em 14/03/2019). 
 

Importante ressaltar, ainda, a consideração feita pelo Ministro Raul Araújo, no sentido 

de que apesar da similitude existente entre a ação de improbidade e a ação penal, certo é que 

os membros dos tribunais, por força do disposto no artigo 33, parágrafo único, da Lei 
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Complementar 35/197918, possuem foro especial por prerrogativa de função quando se está 

diante de matéria criminal, tratando-se de uma prerrogativa específica prevista da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, no sentido de que sequer será dado prosseguimento à 

investigação caso não haja autorização do tribunal ou órgão especial competente para o 

eventual julgamento. 

Desta forma, assevera o Ministro que a aplicação do entendimento firmado nos autos 

da Ação Penal 866/DF acarreta o afastamento da vigência de dispositivo da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional. 

Frise-se que apesar de se tratar de norma pré-constitucional, é assente na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a recepção da Lei Complementar 35/1979 pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como se atesta do julgado abaixo 

transcrito: 

 

I. Foro por prerrogativa de função: inquérito policial: exceção atinente 

à magistratura (LOMAN, art. 33, parág. único): discussão que, no caso, 

recebida a denúncia por decisão definitiva, é desnecessário aprofundar, pois 

se irregularidades ocorreram no inquérito, não contaminaram a ação penal: 

prejuízo concreto não demonstrado.  

1. A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para 

o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária.  

2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente para a 

eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste 

"autoridade investigadora", mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais 

                                                           
18 Art. 33. São prerrogativas do magistrado: 

I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou 

inferior; 

II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do Órgão Especial competente para o julgamento, salvo em 

flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao 

Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (VETADO); 

III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão 

especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial; 

V - portar arma de defesa pessoal. 

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade 

policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de 

que prossiga na investigação. 
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ou não, ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase pré-

processual das investigações.  

3. Exceção atinente à magistratura (LOMAN, art. 33, parág. único) que, no 

caso, não cabe aprofundar, dado que não contaminam a ação penal eventuais 

irregularidades ocorridas no inquérito se a denúncia foi recebida - por 

decisão definitiva, exaurindo-se, assim, a função informativa dele; ademais, 

sequer se insinua que a condenação fundou-se em qualquer elemento colhido 

exclusivamente no inquérito, ou que, para ampará-la, não houvesse provas 

suficientes e autônomas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa, quando, aí sim, se poderia falar em prejuízo concreto, exigido para o 

reconhecimento de qualquer nulidade, ainda que absoluta. II. Tribunal de 

Justiça: Ação penal originária em crime contra a vida imputado a magistrado 

que, uma vez condenado, teve a perda do cargo decretada: "quorum" para 

condenação: não aplicação do art. 27, § 6º, da LOMAN.  

1. Não há falar que, por força do art. 27, §6º, da LOMAN, a condenação 

somente poderia ocorrer com o voto de 2/3 dos membros do colegiado. 

Referido artigo, que dispõe sobre o procedimento para a decretação da perda 

do cargo, nada tem a ver com o julgamento de ação penal originária em 

crime contra a vida imputado a magistrado que, uma vez condenado, teve a 

perda do cargo decretada. Para a condenação, no caso, basta a maioria de 

votos, que não se questiona. (grifos deste trabalho) 

(STF. Primeira Turma. RHC 84.903/RN. Relator Ministro Sepúlveda 

Pertence. Julgamento em 16/11/2004). 

 

Conclui, assim, ser recomendável a manutenção do foro especial por prerrogativa de 

função de desembargador perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o suposto crime 

não tenha sido praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função, caso o juízo de 

primeiro grau esteja vinculado ao Tribunal do qual o investigado ou acusado seja membro. 

Com os mesmos argumentos, a Ministra Nancy Andrighi proferiu o seu voto, como se 

observa do trecho a seguir transcrito: 

 

“De fato, quanto aos magistrados, a doutrina e a jurisprudência ressaltam que 

a hierarquia e o escalonamento administrativo e político inerentes à carreira 

do Poder Judiciário são os fatores preponderantes para que as infrações 

penais a eles imputadas sejam julgadas por um órgão de maior grau na 

estrutura orgânica jurisdicional. 

... 

O inconveniente do julgamento de magistrados e desembargadores por juízes 

de primeiro grau de jurisdição vinculados ao mesmo Tribunal decorre da 

delicada realidade prática do controle administrativo e político exercido 

pelos superiores hierárquicos sobre a atividade profissional e a vida pessoal 

dos magistrados, realizado por meio das promoções por merecimento, 
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remoções, inspeções, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, 

entre outras atividades. 

... 

A LOMAN (Lei Complementar 35/79) – que está, aliás, em pleno vigor – 

estatui, nessa linha, de forma enfática, em seu art. 33, parágrafo único, que, 

quando houver indício da prática de crime por parte de magistrado, a 

autoridade responsável pela investigação deve remeter os autos do inquérito 

ao Tribunal ou órgão especial competente para julgamento, somente a partir 

do quê será possível o prosseguimento das investigações, sob pena de 

nulidade.” 

(página 71-73) 

 

Neste sentido, importante destacar outra decisão do Superior Tribunal de Justiça, a 

saber: 

PROCESSO   PENAL.   INQUÉRITO.   QUESTÃO  DE  ORDEM.  

DESEMBARGADOR. PRERROGATIVA DE FORO. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA. 

ART. 105, I, "A", DA CF/88. FINALIDADE DA NORMA 

CONSTITUCIONAL. 
1.  O propósito da presente questão de ordem é averiguar se o STJ se 

mantém competente para supervisionar o presente inquérito, destinado a  

apurar  condutas  atribuídas  a  investigado que ocupa o cargo de 

Desembargador de Tribunal de Justiça e que não estão relacionadas às 

funções institucionais de referido cargo público. 

2.  O  princípio  do juiz natural tem como regra geral a competência 

jurisdicional  da  justiça  comum de primeiro grau de jurisdição, ressalvadas 

as exceções expressas da Carta Magna. 

3. O foro por prerrogativa de função deve se harmonizar com os princípios 

constitucionais   estruturantes da república e da igualdade, a fim de garantir a 

efetividade do sistema penal e evitar que essa excepcional prerrogativa 

configure odioso privilégio que implique impunidade. 

4. A harmonização com o princípio da isonomia e com o da república é 

realizada mediante a  pesquisa da finalidade objetivada pela norma 

excepcional da prerrogativa de foro, por meio "redução teleológica". 

5.  As  garantias e predicamentos da magistratura são instituídos em 

favor dos destinatários da Justiça, fortalecendo a independência do juiz 

para atuar isento de interferências externas de qualquer ordem, 

principalmente em relação às ingerências dos que ocupam cargos de 

direção  ou de governo da Magistratura.  

6. Dada a possibilidade de influenciar negativamente toda a atividade 

jurisdicional, a hierarquia administrativa e política existente no Poder 

Judiciário é fator preponderante para  que as infrações imputadas a 

magistrados sejam julgadas por um órgão de maior grau na estrutura 

orgânica jurisdicional. 

7. Somente deve ser garantido o foro por prerrogativa de função aos 

magistrados na hipótese em que influências políticas e administrativas 

internas e inerentes à estrutura hierárquica do Poder Judiciário possam 

influir na atividade judicante do juiz acusado e de seu julgador, pois  o 

valor para o bem público da prerrogativa de foro dos magistrados não 
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se revela na correlação entre o fato ou conduta imputada e a função 

pública da magistratura. 

8. Na presente hipótese, a apuração da conduta imputada ao investigado no 

primeiro grau de jurisdição poderia estar sujeita às influências negativas da 

hierarquia do Poder Judiciário, pois o inquérito seria supervisionado a a 

eventual ação penal apreciada por juiz  que está sujeito a controle 

administrativo e político da Corte da qual o investigado é componente. 
9. Questão de ordem resolvida para reconhecer a competência do STJ para 

supervisionar o inquérito. (grifos deste trabalho) 

(STJ. Corte Especial. QO no Inq 1188/DF. Relatora Ministra Nancy 

Andrighi. Julgamento em 21/11/2018). 

 

Diferentemente, será a hipótese de o desembargador pertencer a tribunal diverso, vale 

dizer, sem relação imediata com o juiz de primeiro grau, tendo em vista que neste caso não 

haverá hierarquia entre julgador e acusado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo dedicou-se à análise de um tema complexo e interessante, que 

proporciona uma grande discussão acerca de sua aplicação.  

Muito se questiona se seria o foro especial por prerrogativa de função uma garantia ou 

um privilégio para as autoridades que dele gozam.  

Previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Constituição Imperial de 1824, o 

instituto do foro especial por prerrogativa de função sempre foi motivo de debate.  

Cumpre aduzir que a Constituição de 1967 e sua emenda de 1969, editadas em 

períodos de exceção, tornaram praticamente inexistentes as imunidades parlamentares, por 

exemplo, relegadas a serem aplicadas em casos especialíssimos, o que tanto contribuiu para 

que não se contasse a época com um Legislativo independente.  

Indubitavelmente, a conjuntura política brasileira atual evidencia o grande volume de 

corrupção no país, envolvendo parlamentares e demais autoridades. Por conseguinte, os 

cidadãos questionam a impunidade relativa à parlamentares e autoridades que possuem foro 

especial por prerrogativa de função, uma vez que os processos perduram por anos e anos.  

Sendo assim, a doutrina majoritária entende que o foro especial por prerrogativa de 

função busca proteger a função ou cargo exercido por determinadas pessoas, constituindo 

natureza ratione personae, conforme se infere da redação da Constituição Federal de 1988. 

A partir disto, observa-se que a Carta Magna de 1988 elenca um rol de autoridades 

detentoras de foro especial por prerrogativa de função, de modo que as decisões proferidas em 

relação a estas autoridades não sejam de cunho político, e sim em relação ao delito cometido. 

Outrossim, verificou-se que o foro especial por prerrogativa de função acabou por se 

tornar um instrumento de vantagem a seus detentores, visto a morosidade das investigações e 
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ações penais contra autoridades que possuem tal prerrogativa, especialmente as relacionadas a 

parlamentares.  

É inquestionável, no entanto, o longo tempo de tramitação dos processos de 

autoridades que gozam do foro especial por prerrogativa de função, seja pelo grande número 

de processos, seja pela falta de estrutura física ou, ainda, a incapacidade de condução de 

investigações por parte dos Tribunais Superiores. 

Diante disso, o  Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 937/RJ, 

passou a restringir a aplicação do foro especial por prerrogativa de função aos parlamentares 

federais em relação aos crimes praticados no cargo e em razão dele, fixando, ainda, o marco 

temporal da competência da Suprema Corte ao fim da instrução processual com a publicação 

do despacho de intimação para apresentação das alegações finais. 

Acompanhando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Penal 866/DF, também restringiu a aplicação do 

foro especial por prerrogativa de função aos casos de delitos praticados em razão e no 

exercício do cargo de Governador de Estado. 

Outrossim, o referido entendimento não foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça 

aos delitos praticados por Desembargadores nos autos da Ação Penal 878/DF, sob o 

fundamento de que a função jurisdicional deve ser exercida com dignidade, independência e 

imparcialidade, o que não ocorre na hipótese de o Desembargador vir a ser julgado pelo 

magistrado de primeiro grau, já que este se encontra subordinado hierarquicamente àquele. 

Por fim, importante destacar que apesar da divergência de entendimento dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos doutrinadores e dos 

parlamentares quanto à extensão do foro especial por prerrogativa de função, existem diversas 

propostas de alteração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com o 
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intuito de extirpar tal prerrogativa no que diz respeito à prática de crimes comuns pelos 

detentores do foro especial. 
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