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RESUMO 

 
A competência ratione personae, aquela em razão da pessoa, chamada também 
de foro especial por prerrogativa de função ou o simples “foro privilegiado”, é 
uma divisão da jurisdição que decorre do poder que o Estado possui para 
solucionar conflitos dentro da sociedade. Esta competência é concedida aos 
tribunais superiores que em regra são tribunais recursais, porém possuem a 
competência originária para processar e julgar causas. Desfrutam do foro 
especial aqueles que exercem funções ou ocupem cargos especiais para o 
Estado. Entretanto, existem controvérsias sobre o foro especial. A primeira 
questão a ser discutida é o conflito que este gera com o princípio da isonomia, 
que garante que todos são iguais perante a lei, desta maneira, não seria devido 
dar tratamento diferente para algumas pessoas em razão da qualidade destas. 
Já outra, é a sobrecarga que se encontra nos tribunais superiores, tendo estes, 
um número reduzido de julgadores e um número excessivo de processos, 
causando a impossibilidade de um julgamento efetivo, resultando uma falha na 
prestação jurisdicional, de modo que a sociedade sinta uma sensação da 
impunidade. Este artigo objetiva analisar as controvérsias geradas pelo foro 
especial, em como o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do 
instituto, avaliando suas implicações e apontando em que medida o 
posicionamento da Corte pode significar avanços para o Poder Judiciário, assim 
como para o Estado Brasileiro Geral. 
 
Palavras-chave: Competência. Foro. Julgamento. Princípio. 
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2 Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2005) e mestrado em Ciências Jurídicas pelo Centro 
Universitário de Maringá (2010). Atualmente é professor da UniCesumar - Centro Universitário de Maringá, bem como 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal da UniCesumar. Tem experiência 
na área do Direito, com ênfase em Direito Penal e Direito Processual Penal. Advogado criminalista. 
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SPECIAL FORUM FOR PREROGATIVE OF FUNCTION-THE NEW 
UNDERSTANDING OF THE SUPREME COURT  

 
 
ABSTRACT 
 

The jurisdiction ratione personae, that by reason of the person called, also, for 
special forum for role or prerogative, the simple "privileged forum" is a division of 
jurisdiction, which stems from the power that the State has to resolve conflicts 
within society This competence is granted to higher courts, which as a rule is 
streamlining, but courts have original jurisdiction to process and judge causes. 
Enjoy special forum those who exercise functions or take up special positions for 
the State. However, there are controversies about the special forum. The first 
issue to be discussed, is generating conflict with the principle of equality, ensuring 
that all are equal before the law, thus, it would not be due give different treatment 
to some people because the quality of this. Therefore, is the overhead in higher 
courts, getting these, a few number of judges and an excessive number of 
processes are causing the impossibility of an effective trial resulting a 
jurisdictional provision failed, so that the society feels a sense of impunity. 

Keywords: Competence. Forum. Trial. Principle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ____________________________________________7 

2. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO EM DIREITO PENAL 

PROCESSUAL ____________________________________________8 

3. FORO PRIVILEGIADO _____________________________________13 

4. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ________15 

5. APLICAÇÃO DO FORO PRIVILEGIADO _______________________18 

6. NOVA TENDÊNCIA DO FORO PRIVILEGIADO – NOVA 

DECISÃO_______________________________________________ 22 

7. CONCLUSÃO ____________________________________________25 

8. REFERÊNCIAS __________________________________________ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1. Introdução 

 

O Estado Brasileiro é revestido de poder e capacidade para solucionar 

conflitos existentes dentro da sociedade. Isso decorre da aplicação da legislação 

em casos concretos, sendo por meio da coação ou da coerção. Entretanto, para 

que detenha uma boa organização dentro do sistema, o Estado faz uma visão 

de poderes, sendo então: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.  

O Poder Executivo é que aquele que realiza a administração do Estado. 

Dado o cargo para o Presidente da República, como o Vice-Presidente e outros 

nomeados, como os ministros de Estado. Contudo, o Legislativo e o Judiciário, 

são aqueles que irão solucionar os conflitos. O primeiro, com a criação de 

normas sendo elas permissivas ou restritivas, incriminadoras ou não 

incriminadoras. E o segundo, aplicando de fato essa legislação quando lhe 

houver o descumprimento para que, assim, se mantenha a ordem e a paz social 

dentro do país. 

 Todavia, para que o Poder Judiciário realize a sua função 

adequadamente, delimita-se a competência de seus respectivos órgãos. Esta 

competência é estabelecida com base em três critérios. Sendo um que deles é 

a competência ratione personae, a qual é definida pela razão da pessoa, melhor 

dizendo, pela função exercida ou do cargo ocupado, sendo elas especiais e 

essenciais ao Estado. A esta competência é dada o nome de “foro especial por 

prerrogativa de função” ou somente “foro privilegiado”, a qual será objeto de 

estudo deste artigo. 

Sobretudo, o foro privilegiado possui uma controvérsia com o princípio 

constitucional da isonomia, que garante que todos são iguais, e assim devem ser 

tratados da mesma forma. Para alguns doutrinadores, não há de se falar em 

conflitos entre os mesmos, porém outros já acreditam que a prerrogativa fere o 

mencionado princípio. Outra controvérsia é entre o foro especial e a devida 

prestação jurisdicional, sendo os tribunais superiores carregados de processos 

originários, onde deveria ser exercida a sua regra, de serem tribunais recursais, 

já que possuem número reduzido de julgadores. 
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Diante disso, se obteve um novo entendimento do Supremo Tribunal 

Federal em relação ao foro privilegiado. Assim, em julgamento de questão de 

ordem em 03 de maio de 2018, foi decidido pela restrição da prerrogativa. 

Contudo, com base em doutrinas e artigos científicos, este artigo tem o objetivo 

de analisar as controvérsias geradas com o foro especial, assim como o novo 

entendimento do Supremo, e chegar a uma conclusão, se estes são benéficos e 

trarão avanços para o Poder Judiciário, assim como para o Estado brasileiro em 

geral. 

  

 

2. Competência para julgamento em direito processual 

 

O Estado brasileiro encontra-se dividido em três poderes, sendo eles o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada poder possui competência própria 

e diferente um do outro, a fim de que se possa ter uma melhor administração e 

fiscalização do poder, visto que um ente não possui capacidade de administrar 

a máquina federativa por inteira.  

Ao Estado, que é o poder soberano, cabe a função de solucionar conflitos 

existentes na sociedade de acordo com suas leis, assegurando, assim, a sua 

ordem jurídica. O exercício da jurisdição, a qual é necessariamente una, é uma 

substituição das partes conflitantes, sendo cabível ao juiz o poder de julgar, 

fazendo-se assim a solução da lide.  

Ontologicamente, a jurisdição é una, uma só, pois tem finalidade de 
aplicação do direito objetivo público ou privado. [...] podemos dizer que 
a jurisdição penal é o poder de dirimir o conflito entre a pretensão 
punitiva e os direitos concernentes à liberdade do indivíduo 

(MIRABETE, 2007, p.152).3 

 

Mas para que o Estado consiga exercer esse poder de jurisdição, ele deve 

distribuir a mesmo entre os órgãos do Poder Judiciário, que vem a ser a 

                                                           
3 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal – 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 152. 
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delimitação da competência, a qual, segundo Capez (2013),4 é a medida e o 

limite da jurisdição.  

Competência é a capacidade de exercer a jurisdição dentro dos limites 
estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação ordinária. 
Fala-se por isso, que a competência é o “limite da jurisdição”, ou a 
“medida da jurisdição, ou ainda a “quantidade de jurisdição”. 
(FERNANDES, 2010, p. 132).5 

 

Para Lopes Jr. (2018), esta competência “cria condições de eficácia para 

a garantia da jurisdição (juiz natural e imparcial)” mas do mesmo modo, ela limita 

o poder da jurisdição.6   

A primeira divisão de competência dentro do Poder Judiciário se dá pela 

matéria do conflito, podendo ser matéria cível, constitucional, penal, trabalhista, 

entre outras. Definida a matéria como penal, passa-se a analisar alguns critérios 

para a definição da competência para julgar e processar cada ação criminal.  

Para estabelecer a devida competência para julgar e processar uma 

causa deve-se analisar em primeiro, a competência entre a Justiça Comum e a 

Especial. Aquela se divide em estadual e federal, mas havendo conflitos entre 

elas a competência será dada a justiça federal. Já esta se divide em militar e 

eleitoral, processando e julgando crimes específicos relacionados a suas 

matérias, mas havendo conflitos entres elas e a justiça comum, os processos 

serão julgados em separado, cabendo a justiça especial julgar o delito especial 

e a justiça comum julgar o delito comum. 

Sequentemente, há a competência material, que se diferencia em três 

aspectos, sendo em primeiro, conforme estabelece Nucci (2014),7 a ratione loci 

que é estabelecida de acordo com o local que o fato criminoso foi praticado ou 

consumado, o domicílio do réu, não sendo possível determinar, serão analisadas 

as exceções: a competência ratione materiae, a qual é estabelecida em razão 

da matéria do fato criminoso praticado, analisando a natureza da infração 

                                                           
4 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal – 20ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
5 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional – 5ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p.132. 
6 LOPES JR., Aury. Direito Processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
246. 
7 NUCCI, G. de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ªed. São Paulo: Editora 
Forense, 2014. 
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cometida; e a ratione personae, a qual é estabelecida em razão da qualidade da 

pessoa que praticou o fato criminoso, que é o “julgamento de altas autoridades”. 

Deste modo, estabelece o art. 69 do Código de processo penal: 

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional: I - o lugar da 
infração; II - o domicílio ou residência do réu; III - a natureza da 
infração; IV - a distribuição; V - a conexão ou continência; VI - a 

prevenção; VII - a prerrogativa de função.8 

 

Seguindo as determinações de competência, o art. 69 do CPP, 

supracitado, e os seus seguintes, se define, especificamente, cada inciso 

daquele. Desta maneira, o art. 70 do CPP, traz a competência definida pelo lugar 

da infração (ratione loci): o foro (juízo) será estabelecido de acordo com o lugar 

onde se consumou ou onde se foi praticado o delito.  Para se estabelecer esse 

lugar, utiliza-se a teoria do resultado, adotada pelo Código Penal, pela qual o 

lugar do crime é tanto o local da conduta quanto o do resultado. Para Lopes Jr. 

(2018), o lugar da infração também é aquele em que se “esgotou o potencial 

lesivo da infração”,9 pois é nesse local que se fará a reconstituição, assim como 

é nele que se encontram as testemunhas. Porém, em caso de crime continuado 

ou permanente, e tendo ocorrido em mais de uma jurisdição, será estabelecido 

também pela prevenção, conforme dispõe o art. 71 do CPP, que será explicado 

a diante. 

Já o art. 72 do CPP, define o domicílio ou residência do réu como 

delimitação subsidiária da competência, pois este somente é aplicado quando 

não é possível identificar o local do delito. Assim, será o foro do local da 

residência ou domicílio do autor do delito. Entretanto, ainda que não seja 

possível por estas limitações, bem como por multiplicidade de domicílios do réu, 

será determinado pela prevenção. 

                                                           
8 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário 
Oficial, 13 out. 1941. 
9 LOPES JR., Aury. Direito Processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
277. 
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Cabe ressaltar que, caso seja a ação penal exclusivamente privada, o 

autor poderá se beneficiar da escolha, entre o lugar da infração e o domicílio do 

réu. 

Pela natureza da infração, o art. 74 do CPP traz que a delimitação da 

competência será ainda determinada quanto à natureza do delito praticado. 

Sendo assim, o juízo será determinado pelas seguintes esferas: competência da 

Justiça Comum Estadual ou da Federal, bem como do Tribunal do Júri (crimes 

dolosos contra a vida), e da Justiça Especial – que engloba a Justiça Militar e a 

Eleitoral. 

Quando há mais de um juiz competente para julgar e processar a causa, 

o artigo 75 do CPP vem a determinar que a competência seja definida por 

distribuição. Isto é, será dada a competência ao juiz que já possui o 

conhecimento da causa, antes mesmo do oferecimento da denúncia – o que 

somente é possível quando o delito está em fase de investigação e precise de 

algum tipo de autorização judicial para dar continuidade ao inquérito policial, tais 

como determinação de fiança ou decretação de prisão preventiva –, tornando-o 

competente para julgar e processar a ação penal, por se tratar de uma 

competência decorrente de distribuição. 

O art. 76 e 77 do CPP, traz em seu dispositivo a competência sendo 

determinada pela conexão e continência. E, Lopes Jr. (2018), define conexão 

como: “A conexão, é importante que se fixe isso, exige sempre a prática de dois 

ou mais crimes. Pode haver pluralidade de agente, mas a não existe conexão 

quando o crime é único”.10 

 Ainda Capez (2013),11 divide a conexão em três espécies. A primeira é a 

intersubjetiva decorrente da simultaneidade, que é quando duas ou mais ações 

são praticadas por várias pessoas ao mesmo tempo sem que haja interesse 

subjetivo em comum ou decorre do concurso de agente, que é quando as 

infrações são cometidas por duas ou mais pessoas tendo um interesse subjetivo 

no resultado entre elas ou ainda, por consequência da reciprocidade, que se 

                                                           
10 LOPES JR., Aury. Direito Processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, 
p.294. 
11 CAPEZ. Fernando. Curso de processo penal – 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
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caracteriza quando as infrações são cometidas por duas pessoas, mas uma 

contra a outra (uma é autora do crime A e vítima do B, enquanto a outra é autora 

do delito B e vítima do A). A segunda espécie é a conexão lógica, pela qual uma 

infração é cometida para garantir que outra infração se consume. A terceira, e 

última, é a instrumental, que ocorre quando a prova de uma infração influi em 

outra. 

Assim, ocorrendo qualquer uma das hipóteses mencionadas no parágrafo 

anterior, os processos deverão ser unidos e julgados de forma que a 

competência será de um único juiz para eles, a fim de que se evitem decisões 

contraditórias entre diferentes juízes para casos iguais e/ou semelhantes. 

Já a continência, ocorre quando “uma causa está contida na outra” 

(Capez, 2013),12 isto é, quando hipoteticamente há um único crime e mais de 

uma pessoa é acusada de cometê-lo, havendo o concurso de agentes em 

coautoria ou participação, ou na hipótese de um único agente cometer mais de 

uma infração e obter um ou mais resultados. Assim, em ambos os casos, tanto 

a pluralidade de agentes como a de ações, serão julgadas por um mesmo juiz. 

O art. 83 do CPP, traz a última regra de limitação de competência, sendo 

ela a prevenção. A competência será definida pela prevenção no caso de haver 

um ou mais juízes competentes para julgar e processar uma infração penal. Pela 

qual o juiz prevento é aquele que primeiro tomou conhecimento da infração. Isto 

ocorre quando decisões judiciais anteriores à denúncia de um delito cometido 

por um determinado agente foram tomadas, como por exemplo, quando há uma 

decretação de prisão preventiva, uma concessão de fiança e outros. Contudo, 

há algumas decisões que não caracterizam o juiz prevento, como o pedido de 

habeas corpus e incompetência do juiz. Mas sendo esta relativa e não arguida 

no momento processo correto, torna-se o juiz devidamente competente. 

Ademais, há também dentro da competência material, a competência do 

tribunal do júri, a qual é estabelecida pela Constituição Federal em seu art. 5º, 

inciso XXXVIII,13 e torna o júri popular competente para julgar os réus acusados 

de crimes dolosos contra a vida. O júri popular é composto por sete membros da 

                                                           
12 CAPEZ. Fernando. Curso de processo penal – 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
13 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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sociedade com reputação idônea, sorteados pelo juízo competente e aceitos 

tanto pela acusação quanto pela defesa.  

Encerrada as exemplificações quanto à competência material, falar-se-á 

da competência funcional, a qual segundo Mirabete (2007),14 “[...] distinguem-se 

também em três aspectos: as fases do processo, o objeto do juiz e o grau de 

jurisdição.” Esta divisão em grau de jurisdição são denominadas de instâncias, 

as quais são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau.  

Por último, tem-se a competência ratione personae, a qual é dada em 

razão do cargo ou da função exercida, sendo ela especial para o Estado. Assim, 

fala-se em competência originária dos tribunais superiores, o que é uma exceção 

à regra, a qual seria da primeira instância. A esta competência é dada também 

o nome de “foro especial por prerrogativa de função” ou somente “foro 

privilegiado”. 

 

 

3. Foro Privilegiado 

 

O Foro privilegiado surgiu pela primeira vez na Constituição Imperial de 

1824. Tendo o Senado a competência para processar e julgar os delitos 

cometidos por autoridades públicas. Com a Constituição de 1891, que deu 

origem a figura do Presidente, estabeleceu que o Senado julgaria os crimes de 

responsabilidade e a Corte Suprema os crimes comuns. Assim, com algumas 

alterações nas seguintes Constituições, mas sem perder a característica de 

julgamentos especiais para determinadas pessoas do Estado, o foro especial 

seguiu até a Constituição de 1967. Com o advento da Constituição de 1988, esta 

competência foi denominada de “foro especial por prerrogativa de função”, 

conhecida também como “foro privilegiado”, que vem a ser doutrinariamente de 

competência ratione personae, estabelecida no art. 69, VII do Código de 

                                                           
14 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal – 18ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 
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Processo Penal, e é aquela determinada pela razão da qualidade da pessoa 

(AGUIAR, J. C. de; OLIVEIRA, J. P. L., 2018).15 

Para alguns doutrinadores, a denominação “qualidade da pessoa” é 

destoante, pois afirmam que esse tratamento não é devido, sendo que não é lhe 

dado pela qualidade da pessoa, e sim, simplesmente pelo cargo que se ocupa, 

pela sua função que é exercida. Assim, estabelece Mirabete: 

“Fala-se em competência ratione personae (em razão da pessoa), quando 

o Código deixa bem claro que a competência é ditada pela função da pessoa, 

tendo em vista a dignidade do cargo exercido e não do indivíduo que o exerce” 

(MIRABETE, 2007, p. 176).16  

Conforme Capez (2013),17 alguns outros doutrinadores fazem distinção 

entre “foro privilegiado” e “foro especial por prerrogativa de função”, sendo que 

o primeiro se trata de um privilégio dado a determinadas pessoas, e o segundo 

de uma garantia pelo cargo que se ocupa – a função exercida. 

Entretanto, para que se entenda essa competência, deve-se entender 

primeiramente o que vem a ser competência originária dos Tribunais Superiores, 

visto que esta é uma exceção à regra geral de que a competência originária é 

dos órgãos de primeira instância.   

Em regra, são os órgãos jurisdicionais de 1º grau que conhecem 
originariamente da causa, só excepcionalmente cabendo aos órgãos 
superiores este conhecimento originário. É o que ocorre quando, diante 
da necessidade de resguardar a dignidade e a importância para o 
Estado de determinados cargos públicos, a Constituição Federal 
estabelece a competência originária dos tribunais em processos onde 
figurem como partes ocupantes daqueles cargos, assim definindo a 
chamada competência por prerrogativa de função (KARAM, 1998, p. 
27).18 

 

Conforme a citação acima, a competência originária é conhecida pelos 

tribunais superiores se, após o conhecimento da possível infração cometida, o 

agente infrator denunciado (ou tendo uma queixa contra si) for possuidor de 

                                                           
15 AGUIAR, J. C. de; OLIVEIRA, J. P. L. O fim do foro especial por prerrogativa de Função. 
Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 115-134, jan./mar. 2018 
16 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal – 18ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007, p.176. 
17 CAPEZ. Fernando. Curso de processo penal – 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
18 KARAM, Maria Lúcia. Competência no processo penal – 2ªed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p.27. 
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cargo público. Assim, conforme o cargo ou função exercida, será um dos 

tribunais superiores que irá processá-lo e não o de primeira instância – o que 

seria a regra. Também sendo regra que os tribunais superiores serão tribunais 

recursais (segunda instância), ao exercerem aquela competência originária, de 

acordo com Demo (2005), não ofende os princípios da ampla defesa e do duplo 

grau de jurisdição. 

A competência por prerrogativa de função não se trata de foro 
privilegiado, mas de foro diferenciado em razão do cargo, por isso que 
não viola os princípios da isonomia e do juiz natural. A competência 
penal originária dos tribunais não viola o princípio do duplo grau de 
jurisdição [...] (DEMO, 2005, p.181).19 

 

A Constituição Federal ao estabelecer a competência originária dos 

tribunais superiores, ratione personae, definiu quais órgãos processarão e 

julgarão devidos delitos cometidos por agentes que possuem essa prerrogativa 

– foro privilegiado. Assim, possuem competência originária os seguintes 

tribunais: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior 

Tribunal Militar, os Tribunais Regionais Federais e Estaduais, os Tribunais de 

Justiça, e em alguns estados, o Tribunal de Justiça Militar, conforme relata 

Tourinho Filho (2009).20 

Havendo conflito entre a competência ratione personae e a competência 

ratione materiae, a competência daquela prevalecerá, uma vez que a própria 

Carta Magna estabeleceu. Deste modo, quando a infração cometida for dolosa 

contra a vida, o detentor do foro especial não será julgado pelo Tribunal do Júri 

e sim, pelo Tribunal superior respectivo. Do mesmo modo, tratando-se de 

conflitos de competência em caso de conexão e continência, por exemplo, caso 

a infração seja cometida em concurso de agentes por pessoa comum e uma 

detentora do foro privilegiado, aquela que não possui o foro será julgada pelo 

mesmo Tribunal que julgará o agente com foro privilegiado, conforme estabelece 

a Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal: “Não viola as garantias do juiz 

natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência e 

                                                           
19 DEMO, Roberto Luis Luchi. Competência penal originária – uma perspectiva jurisprudencial 

crítica. São Paulo: Malheiros Editora, 2005, p.181. 
20 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal – 31ªed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
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conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos 

denunciados”.21 

Para alguns doutrinadores, a determinação acima parece não condizer 

com os princípios norteadores do direito processual, como relata Maria Lúcia 

Karam: 

[...] Inobstante a cotidiana aceitação da competência de órgãos 
jurisdicionais superiores para processar cidadãos comuns a quem se 
imputa a prática de crimes alegadamente realizados em concurso com 
réus que, por ocuparem determinados cargos públicos, estão 
originariamente sujeitos à jurisdição exercida por aqueles órgãos 
jurisdicionais superiores, não parece tal entendimento se harmonizar 
com a necessária presença no processo do juiz natural (KARAM, 1998, 
pag. 68).22 

 

Além do mais, a Constituição Federal possibilita aos estados-membros 

estabelecerem em suas respectivas Constituições Estaduais os foros 

privilegiados para prefeitos e vereadores que exerçam esses cargos em seus 

territórios. Assim, poderão legislar de acordo com sua conveniência, contudo os 

réus com prerrogativa de função serão processados e julgados pela própria 

justiça estadual do respectivo estado-membro, e em conflitos com a federal, esta 

prevalecerá.  

 

 

4. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Constituição Federal é a estrutura base do ordenamento jurídico. Além 

das normas e garantias existentes nela, há os princípios que “são um conjunto 

de normas que espelham a ideologia da Constituição”, sendo normas que irão 

atuar como fundamento para o ordenamento jurídico, que vão se disseminar 

tanto no ordenamento como um todo, como na própria Constituição (BARROSO, 

2009, p.155-8).23 

                                                           
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 704. Diário da Justiça, 13 out. 2003. 
22 KARAM, Maria Lúcia. Competência no processo penal – 20ªed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p.68. 

23 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: Fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora – 7ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.155-8. 
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Os princípios constitucionais têm a função de nortear o ordenamento 

jurídico e a sua aplicação, podendo ele estar explícito ou implícito. Isto para que 

as leis infraconstitucionais sejam feitas e aplicadas de maneira que respeitem o 

cidadão na sua moral e no seu direito. De acordo com Nucci (2014), “[...] os 

princípios constitucionais são os princípios eleitos para figurar na Lei 

Fundamental de um povo, de forma que possam servir de norte para toda a 

legislação infraconstitucional [...]”.24 

Deste modo, para Celso Antônio de Bandeira Mello (apud BARROSO, 

2009, p. 157), quando se viola um princípio, é mais grave do que violar a norma, 

pois se torna uma desobediência a todo o ordenamento, e não só a uma norma 

específica. Diz também que esta violação “é a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade [...]”.25  

Entretanto, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, caput, que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”.26 sendo, 

então, o denominado princípio da isonomia.  

Assim, este tem como função garantir tratamento igualitário a todos os 

brasileiros. Deste modo, assegura que todos tenham julgamentos justos, sendo 

que, aqueles que ocupam a mesma posição devem ser tratados da mesma 

forma, sendo eles como réus, como testemunhas e entre outros. Como relata 

Fernandes (2010): “[...] em duas direções manifesta-se o princípio da igualdade 

no direito processual: dirige-se aos que se encontram nas mesmas posições no 

processo – autor, réu, testemunha -, garantindo-lhes idêntico tratamento; [...]”.27 

Diante deste princípio, da isonomia, se estabelece um paralelo com a 

competência ratione personae. Isto ocorre conforme o tratamento diverso, para 

alguns doutrinadores, que a competência confere para determinados réus, isto 

é, para aqueles que ocupam cargos ou exerçam funções especiais para o 

Estado. Assim, entra-se em discussão se o “foro privilegiado” fere ou não o 

                                                           
24 NUCCI, G. de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11ªed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014 
25 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: Fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora – 7ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.157. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 

27 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional – 5ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. 
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princípio acima citado. Desta maneira, Capez (2013), defende que a 

competência ratione personae não fere o princípio da isonomia. 

Confere-se a algumas pessoas, devido à relevância da função 
exercida, o direito de serem julgadas em foro privilegiado. Não há que 
se falar em ofensa do princípio da isonomia, já que não se estabelece 
a referência em razão da pessoa, mas da função (CAPEZ, 2013, p. 
267).28  

 

De outro lado, Aguiar e Oliveira (2018) acreditam que o foro especial por 

prerrogativa de função fere o mencionado princípio, nos casos de crime comum. 

Defendem este posicionamento, alegando que seria o foro privilegiado um 

“privilégio odioso”, que existe “para proteger os membros do legislativo, 

executivo e judiciário”, dando um tratamento diferente no julgamento das 

autoridades e dos cidadãos comuns. 

Outrossim, o foro especial por prerrogativa de função não deve 
permanecer para o julgamento dos crimes comuns por claramente 
violar o tratamento isonômico garantido aos indivíduos pela Carta 
Constitucional. A clara violação ao referido princípio é vista, por 
exemplo, nos casos em que o crime é praticado antes do mandato 
eletivo e, com a diplomação do parlamentar, o processo é 
automaticamente encaminhado ao Supremo (AGUIAR, OLIVEIRA, 
2018, p. 126).29  

  

Da mesma maneira, Nucci (2014),30 defende que o foro especial por 

prerrogativa de função fere o princípio constitucional da isonomia. Relata que uma 

característica do juiz ao processar e julgar um delito, é a imparcialidade, assim o 

foro especial diz que os juízes não têm essa imparcialidade com os cidadãos, 

devendo os detentores do foro ser julgados por tribunais superiores. Diz ainda que 

“garantir que haja o foro especial é conduzir justamente o julgamento para o 

contexto do cargo e não do autor da infração penal”, e que “é incompreensível que 

o foro privilegiado mantenha-se no Brasil”. 

                                                           
28 CAPEZ. Fernando. Curso de processo penal – 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p.267. 
29 AGUIAR, J. C. de; OLIVEIRA, J. P. L. O fim do foro especial por prerrogativa de Função. 
Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 115-134, jan./mar. 2018, p.126. 
30 NUCCI, G. de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11ªed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014 
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Seguindo a vertente, Rocha Sobrinho (1996),31 relata que todos são iguais 

perante a lei, como descreve o referido princípio e assim, a regra é que a 

qualidade do cidadão não interfira na definição da competência, definindo assim 

que o tratamento deverá ser o mesmo a todos, não importando a função ou cargo 

exercido para o Estado, mesmo sendo ele especial.  

Da mesma maneira, Lopes Jr. (2018), diz que ser julgado por “um juiz 

natural (cuja competência está prefixada em lei), imparcial e no prazo razoável” é 

um direito fundamental. Uma vez que ele também é previsto na Constituição 

Federal. Assim, acredita que “nenhuma dúvida existe de que essas manipulações 

violam a garantia da imparcialidade e do juiz natural”, e isso compromete “a 

credibilidade da Justiça”.32  

Sobretudo, é notório que a competência ratione personae – foro especial, 

trata de forma desigual, de maneira não justa os cidadãos brasileiros, ferindo 

assim o princípio constitucional da isonomia. Visto que todos são iguais perante a 

lei, assim como menciona a constituição, não haveria de ter um julgamento 

diferenciado somente por ocupar um cargo ou exercer uma função, mesmo sendo 

ela especial para o Estado. 

 

 

5. APLICAÇÃO DO FORO PRIVILEGIADO 

 

O foro especial por prerrogativa de função é dado para pessoas que 

realizam funções ou exerçam cargos especiais para o Estado. De acordo com 

Maria Lúcia Karam, a Constituição Federal estabelece quais são as pessoas 

detentoras deste foro e qual tribunal possui a respectiva competência para 

processar e julgar.  

São a Constituição Federal e as constituições estaduais (estas 
seguindo os parâmetros naquela definido) que deverão estabelecer 
quais cargos públicos que, por sua dignidade e importância para o 

                                                           
31 ROCHA SOBRINHO, Délio José. Competência penal – Uma visão sistematizadora. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1996. 
32 LOPES JR., Aury. Direito Processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
246-9. 
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Estado, irão determinar a competência originária de órgãos 
jurisdicionais superiores para o conhecimento de causas que tenham 
entre as partes pessoas que exerçam as funções decorrentes, 
dimensionando ainda a Constituição Federal o grau de relevância 
destas funções, para assim especificar perante quais dentre os órgãos 
jurisdicionais superiores se desenvolverão os processos em que sejam 
partes ou ocupantes dos cargos públicos considerados (KARAM, 1998, 
p. 94).33 

 

Para estabelecer essa competência o critério que se utiliza é único, a 

função ou cargo exercido pelo sujeito, nada mais, conforme diz Tourinho Filho 

(2009, p. 30): “na competência originária, ratione personae, pouco importa saber 

se a infração é apenada com reclusão, detenção, prisão simples ou multa [...]. 

Considera-se, apenas e tão somente, o sujeito passivo da pretensão punitiva”.34 

Há de se notar que o foro especial é dado somente em casos de crimes penais, 

pois ela não atinge o âmbito do direito civil. 

Contudo, deve se observar também, que o foro especial por prerrogativa 

de função possui competência absoluta. Assim, conforme diz Nucci (2014)35 ela 

não permite prorrogação, devendo então, ser julgado e processado pelo juiz 

determinado, sendo, pelo tribunal superior respectivo. Caso essa regra não seja 

respeitada, o feito será nulo, do mesmo modo que ocorre na competência em 

razão da matéria, que não são prorrogáveis. Entretanto, não há uma disposição 

legal que determine a competência absoluta, mas é desta maneira que entende 

a doutrina, como as jurisprudências. 

Do mesmo modo, Santos (2005), entende que a prerrogativa é dada em 

face do interesse público em face da pessoa ostentada, e em face desta “as 

regras de competência que adotam o critério ratione personae também não 

admitem flexibilização, e a violação importa em incompetência absoluta”.36    

Este foro especial é aplicado quando se inicia o exercício da função ou do 

cargo, e se encerra concomitantemente com o fim da função ou do cargo. Assim, 

quando ocorrer um delito nesse espaço de tempo, quem processará e julgará o 

                                                           
33 KARAM, Maria Lúcia. Competência no processo penal – 2ªed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p.94. 
34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal – 31ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p.30. 
35 NUCCI, G. de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11ªed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014 
36 SANTOS, Mario Ramos dos. Foro de eleição e Competência. p. 108 
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agente infrator detentor do foro especial será de acordo com a função exercida, 

o respectivo tribunal superior. Diante disso, a súmula 451 do STF estabelece que 

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

cometido após a cessação definitiva do exercício da função”.37 

Entretanto, no caso de crime ocorrido enquanto era detentor do foro 

especial, mas o processo ser iniciado após o término da função, o processo será 

remetido para primeira instância conforme o novo entendimento do STF, que 

será explicado adiante. Deste modo Lopes Jr. (2018), entende que “a 

jurisprudência consagrou o princípio atualidade do exercício da função”,38 uma 

vez que só desfrutará da prerrogativa, enquanto estiver no cargo ou na função.   

Primeiramente, é necessário dar uma atenção aos crimes de 

responsabilidade, que são definidos pela Constituição Federal ou tipificados em 

leis especiais. Estes quando cometidos por pessoas detentoras do foro especial, 

não serão julgados e processados pelos tribunais superiores, uma vez que para 

essa espécie de crime, em específico, a competência é dada ao Senado Federal, 

conforme a redação do art. 52, I e II da Constituição Federal. 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e 
os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes 
da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99) 
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-
Geral da União nos crimes de responsabilidade (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004).39 

 

Todavia, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 102, inciso I, 

alínea “b”, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Define que 

nos casos de crimes comuns, serão julgados e processados por este tribunal o 

Presidente, o Vice-presidente e o Procurador-Geral da República, os membros 

do Congresso Nacional e os ministros de Estado. Neste mesmo artigo, em sua 

                                                           
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 451. Diário da Justiça, 12 out. 1964. 
38 LOPES JR., Aury. Direito Processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
285 
39 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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alínea “c”, estabelece além dos crimes comuns, nos casos de crimes de 

responsabilidade terá a competência originária os ministros de Estado e os 

comandantes da marinha, do exército e da aeronáutica, ressalvando a 

competência originária do Senado Federal para crimes conexos com o 

Presidente e Vice-Presidente da República, e os membros dos tribunais 

superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática 

de caráter permanente. 

  Já a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, está 

estabelecida no artigo 105 da Constituição Federal. Confere nos casos de crimes 

comuns, o foro privilegiado aos governadores de estados e do Distrito Federal. 

Além do crime comum, nos crimes de responsabilidade, confere o foro especial 

aos 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. 

Entretanto, o artigo 108 da CF estabelece a competência originária de 

processar e julgar dos Tribunais Regionais Federais. Deste modo, determina que 

serão processados por este tribunal “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”.40 

Assim, a Constituição Federal estabeleceu quem são os detentores do 

foro privilegiado e o respectivo tribunal que processará e julgará caso venham 

cometer crimes comuns – sendo incluídos os crimes eleitorais, e os crimes de 

responsabilidade. Além disso, delegou para Constituições Estaduais a 

possibilidade de estabelecerem o foro privilegiado de suas autoridades, como 

relata Mirabete (2013): “[...] podem os entes federados estabelecer nestas o foro 

por prerrogativa de função em favor daquelas autoridades locais que, pelo 

                                                           
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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desempenho de suas funções, estejam a merecer tal prerrogativa”.41 Contudo, 

está caraterizado os detentores de tal prerrogativa. 

 

 

6. NOVA TENDÊNCIA DO FORO PRIVILEGIADO – NOVA DECISÃO 

 

Em 3 maio de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 

maioria, seguindo o voto do Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso, restringir 

o foro privilegiado dos Membros do Congresso Nacional, sendo eles os 

Senadores e Deputados Federais. O fato ocorreu no julgamento de questão de 

ordem da Ação Penal (AP) 937, que tem como réu Marcos da Rocha Mendes, 

que veio a ser processado por supostamente cometer um delito antes de ocupar 

o então, cargo de deputado federal. Com a posse de seu mandato, o processo 

remeteu-se para o referido tribunal, assim tendo gozo do foro privilegiado. Ao 

renunciar o seu mandato, houve a questão se o processo continuaria com o 

tribunal superior ou remetê-lo-ia para a primeira instância competente. 

O Relator, que teve voto vencedor, defendeu as teses que “(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 do agente público vir a ocupar outro 

cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.42 

  Desta maneira, exemplificando, em casos de crimes comuns cometidos 

durante o exercício do cargo e não sendo eles relacionados às funções ou cargo 

exercido, os deputados federais e senadores, não terão o foro especial e serão 

julgados em primeira instância. Sendo o processo instaurado no tribunal superior 

                                                           
41 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal – 18ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 
42 SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, Ação Penal nº 937 Rio de Janeiro/RJ, Número Único: 
0002673-52.2015.1.00.0000, Autor: Ministério Público Federal, Réu: Marcos da Rocha Mendes, 
18/05/2015. 
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e já tendo ocorrido a instrução do processo, e estando na fase das alegações 

finais, mesmo que o agente tenha deixado o cargo, o processo continuará sendo 

julgado pelo tribunal superior. 

Ao contrário do relator, os Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo 

Lewandovski, defendem a tese que todo crime praticado por aqueles que 

possuem a prerrogativa de foro especial, deveria ser julgado pelo tribunal 

superior correspondente. Já o Ministro Marco Aurélio, acompanhou parte do voto 

relator, mas acrescentou dizendo que ao se encerrar o cargo, o processo 

continuar no tribunal superior é uma “perpetuação do foro”,43 sendo a favor da 

remissão do processo para a primeira instância. 

Entretanto, antes mesmo deste julgamento de questão de ordem, há a 

Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2013,44  que foi proposta pelo senador 

Álvaro Dias, a qual requer a extinção do foro especial por prerrogativa de função 

em crimes comuns, com alteração dos artigos 102, 105, 108 e 125 da 

Constituição Federal. Hoje, a PEC está aguardando a votação na Câmara dos 

Deputados, sendo que no Senado, esta já foi aprovada. Esta proposta reitera 

que o foro especial fere o princípio constitucional da isonomia, sendo que ele 

confere um julgamento diferenciado para alguns cidadãos. Surge assim o 

questionamento, se é justo o foro privilegiado, juntamente com o princípio 

constitucional da isonomia, que foi tratado anteriormente neste artigo. 

Sobretudo, além da divergência com o princípio da isonomia, entra-se em 

questão se é benéfico o julgamento pelo foro especial e se o novo entendimento 

trará as melhorias que a sociedade hoje espera, já que há um sentimento de 

impunidade sentido por ela.  

Esse sentimento decorre de altos números de processos que a corte 

recebe, e comparado ao número de julgadores que possuem, como no caso do 

STF que há somente onze ministros, ou mesmo o STJ que detêm um número 

maior, mas do mesmo modo, é incomparável com o número de juízes criminais 

                                                           
43 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377332> 
Acesso em 30 outubro 2018. 
44 BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição n° 10, de 2013. Altera os arts. 102, 105, 108 e 
125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função nos casos 
de crimes comuns. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/111574>. Acesso em: 16 de out. 2018. 
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de primeira instância que hoje se tem no Brasil. Deste modo, relata Reale Júnior 

(2017, apud AGUIAR; OLIVEIRA, 2018, p.125)45 que não é cabível que o STF 

tenha que atuar como “verdadeira vara criminal”. Devido a isso, acaba ocorrendo 

a prescrição da pretensão punitiva, tornando-se vantajoso ser julgado por um 

tribunal superior. Assim surge a problemática do foro privilegiado.  

Em 2017, tinha-se como média, cerca de 50 mil pessoas que eram 

detentoras do foro privilegiado, sendo elas possuindo de modo direto, com o 

exercício de um cargo ou uma função exercida, e também, ou de modo indireto, 

que é devido a conexão e continência de delitos cometidos com aquelas. Hoje, 

há 66 tribunais com competência originária, mas não são suficientes quando 

comparados com os números de detentores do foro e de processos.  

 Diante disso, a Fundação Getúlio Vargas Direito do Rio,46 realizou um 

projeto chamado “Supremo em Números”, o qual fez o levantamento dos 

números, entre quantidade e duração, dos processos nos tribunais superiores, 

sendo estes de várias matérias, não só criminal. Nele constou-se, analisando a 

taxa de condenação do STF, que nas ações penais originárias essa taxa é de 

apenas 0,6%, do total das ações que ocorre a condenação. Também se 

constatou que das ações penais que o Supremo Tribunal Federal obteve, 68% 

delas não foi possível ter julgamento, sendo que ou prescreveram ou foram 

remetidos para instâncias inferiores, pois o beneficiário do foro especial encerrou 

a sua função ou cargo, isso tratando das 404 ações penais concluídas entre 2011 

e março de 2016. 

Em consonância com o novo entendimento do Supremo, e através do 

princípio da simetria, o ministro Luis Felipe Salomão do Superior Tribunal de 

Justiça,47 decidiu estender a nova aplicação do foro especial ao atual governador do 

estado da Paraíba, sendo ele processado por supostamente cometer crime de 

responsabilidade, esse durante o exercício do cargo de Prefeito que ocupava. Assim, 

                                                           
45 AGUIAR, J. C. de; OLIVEIRA, J. P. L. O fim do foro especial por prerrogativa de Função. 
Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 115-134, jan./mar. 2018. 
46 HARTMANN, I.A.M.; PEREIRA, Thomaz H.J.A. V relatório supremo em números: o foro 
privilegiado. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 
2017. 
47Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI279658,31047-
Mistro+Salomao+aplica+simetria+e+tira+foro+de+governador+da+Paraiba. 
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remeteu os autos para a Justiça do Estado da Paraíba e esta, consequentemente, 

para as varas criminais do estado. 

Sabe-se que o Poder Judiciário tem o dever da efetiva prestação 

jurisdicional, porém com a aplicação do foro especial, isso acaba sendo 

enfraquecido, já que o número é alto de processos prescritos, e como diz Freitas 

(2018)48 “a sociedade já se conscientizou-se do fiasco das ações penais 

originárias”. Além do mais, entende-se que o foro privilegiado acaba, na 

realidade, se tornando uma proteção política, e não somente um benefício dado 

em razão do cargo ou da função exercida. 

Sobretudo, o novo entendimento do Supremo traz um benefício para o 

poder jurisdicional, fazendo com ele de fato exerça a sua devida função. Nota-

se também o começo de um avanço, alcançando, assim, de fato o que prescreve 

o princípio constitucional da isonomia, onde todos são iguais perante a lei. 

Por mais, sendo ainda uma decisão muito recente, e gerando 

controvérsias, deve-se analisar a sua nova aplicação e ver os resultados que ela 

trará para a sociedade. Assim escreve Freitas (2018): “[...] suscitará dúvidas na 

aplicação, mas teve o importante mérito de mostrar a disposição do STF em 

acabar com a impunidade reinante. Foi feita com olhos na realidade, na prática, 

nos resultados e não em teses jurídicas que levam ao absurdo”.49 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Através das análises de doutrinas, podemos compreender que o Estado 

é soberano, detendo o poder jurisdicional, o qual irá solucionar conflitos 

existentes na sociedade. Isso ocorre através da criação de normas, podendo 

elas serem incriminadoras e não-incriminadoras, assim, quando o cidadão age 

                                                           
48 FREITAS, Vladimir Passos. Reflexos da decisão do STF sobre o foro por prerrogativa de 
função. Revista Consultor Jurídico. Maio de 2018. 
49 FREITAS, Vladimir Passos. Reflexos da decisão do STF sobre o foro por prerrogativa de 
função. Revista Consultor Jurídico. Maio de 2018 
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contrariamente a elas, deve este ser punido pelo Estado. Desta maneira, para 

que consiga solucionar os conflitos, ele delimita competências, sendo que se ela 

divide em critérios: em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do 

lugar. A competência ratione personae, que é aquela em razão da pessoa, isto 

é, em razão das funções ou do cargo ocupado, sendo especial para o Estado. A 

esta é dado o nome de foro especial por prerrogativa de função. 

A atual Constituição Federal prevê a competência originária dos tribunais 

superiores, sendo assim, quando as pessoas detentoras do ‘foro especial por 

prerrogativa de função’ ou simplesmente ‘foro privilegiado’, infringirem normas, 

serão processadas e julgadas por esses tribunais, e não em primeira instância. 

São detentores deste, pessoas que ocupem cargos ou exerçam funções que são 

consideradas especiais ao Estado. 

Para alguns doutrinadores, a concessão do foro especial, não é correta, 

pois fere o princípio constitucional da isonomia, uma vez que trata de forma 

diferente, aqueles que são ‘iguais’. Também, ao conferir a competência 

originária, é dizer que os juízes de primeira instância não são imparciais, a qual 

é a grande característica de todos os juízes. 

Outra problemática encontrada é o acúmulo de processos nos tribunais 

superiores, que detêm número reduzido de juízes, em comparação com as varas 

criminais espalhadas pelo país. Assim, tendo um alto número de processos, já 

que o número de pessoas que fazem gozo do foro privilegiado é bem alto, consta 

como resultado uma impossibilidade de julgar todos os processos, ocorrendo a 

prescrição da pretensão punitiva. Deste modo, traz para a sociedade a sensação 

de impunidade. 

Diante disso, com o julgamento da questão de ordem da AP 937, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, a restrição do foro privilegiado 

dos Senadores e os Deputados Federais, bem como, o prosseguimento do 

processo após a cessação do foro. Assim, quando o foro se encerra e o processo 

está em fase final, ele será concluído pelo referido tribunal superior, caso não, 

será enviado a primeira instância correspondente. 

Sobretudo, concluímos que em relação às problemáticas do foro 

privilegiado, percebe-se um avanço no novo entendimento do Supremo. Sendo 
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este, esperado pela sociedade. Assim, ao se realizar restrições, é o caminho 

para que o foro especial seja extinto, concebendo então, um tratamento 

igualitário a todos os cidadãos, respeitando o princípio constitucional da 

isonomia. Além do mais, fazer com que os tribunais superiores não sejam 

sobrecarregados, levando os processos para a primeira instância, sendo que 

possuem varas com competência para processar e julgar os delitos cometidos 

por aqueles cidadãos.   

  

 

8. REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Júlio César de; OLIVEIRA, João Paulo Lacerda. O fim do foro especial 

por prerrogativa de função. Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n. 217, 

p. 115-134, jan./mar. 2018. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/217/ ril_v55_n217_p115.pdf>. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: 

Fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora – 7ªedição. São 

Paulo: Saraiva, 2009 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. 

______. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 

Penal. Diário Oficial, 13 out. 1941.  

______. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 451. Diário da Justiça, 12 out. 

1964. 

______. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 704. Diário da Justiça, 13 out. 

2003. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição n° 10, de 2013. Altera os arts. 102, 

105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por 

prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. Disponível em: 



29 
 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111574>. 

Acesso em: 16 out. 2018. 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal – 20ª edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013. 

Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI279658,31047Ministro+Salomao+

aplica+simetria+e+tira+foro+de+governador+da+Paraiba>. Acesso em: 11 out. 

2018. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377332>. 

Acesso em: 11 out. 2018 

DEMO, Roberto Luis Luchi. Competência penal originária - uma perspectiva 

jurisprudencial crítica. São Paulo: Malheiros Editora, 2005. 

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional – 5ª ed. rev. e 

atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

FREITAS, Vladimir Passos. Reflexos da decisão do STF sobre o foro por 

prerrogativa de função. Revista Consultor Jurídico. Maio de 2018. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2018-mai-06/segunda-leitura-reflexos-decisao-stf-

foro-prerrogativa-funcao>. 

HARTMANN, I. A. M.; PEREIRA, Thomaz H. J. A. V Relatório Supremo em 

Números: o foro privilegiado. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getúlio Vargas, 2017. Disponível em:  

KARAM, Maria Lúcia. Competência no processo penal – 2ª ed. rev. e atual. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

LOPES JR., Aury. Direito processual penal – 15ªed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal – 18ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Editora Atlas, 2007.  



30 
 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11ª 

ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

ROCHA SOBRINHO, Délio José. Competência penal – Uma visão 

sistematizadora. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1996. 

SANTOS, Mario Ramos dos. Foro de eleição e competência. Curitiba: Juruá, 

2005. 

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, Ação Penal nº 937 Rio de Janeiro/RJ, 

Número Único: 0002673-52.2015.1.00.0000, Autor: Ministério Público Federal, 

Réu: Marcos da Rocha Mendes, 18/05/2015. Disponível em: < 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4776682>. Acesso em: 

10 out. 2018. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal – 31ª ed. rev. e atual. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 


