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Um povo é uma comunidade. Isso supõe que os 

indivíduos que o compõem comunguem em alguma 

coisa. Essa comunhão pode ser desigual e relativa, 

sempre conflituosa (a civilização não é um longo rio 

plácido), sempre frágil e provisória (nenhuma 

civilização é imortal), mas nem por isso é menos 

necessária, ou antes, é ainda mais necessária por 

causa disso.  

Sem ela, nenhuma sociedade poderia se 

desenvolver, nem mesmo subsistir. A lei não pode 

tudo. A repressão não pode tudo. Não se vai por um 

policial vigiando casa indivíduo... aliás, se assim 

fosse, quem vigiaria os policiais? A democracia é 

uma grande coisa. A ordem pública é uma grande 

coisa. Mas nem uma nem a outra substituem a 

comunhão que elas supõem. 

André Comte-Sponville. 

  



Resumo 

As imunidades no processo penal e o foro por prerrogativa de função são 

institutos entendidos como necessários e concedidos à algumas pessoas 

públicas/políticas para o exercício de suas funções, o fortalecimento e garantia de 

independência entre os Poderes. 

O estudo faz uma panorâmica histórica acerca das circunstâncias que deram 

causa ao surgimento dessas prerrogativas e suas alterações no decorrer do tempo. O 

objetivo é demonstrar que, em sua origem, a elaboração dessas prerrogativas não foi 

para benefício pessoal dos indivíduos, e sim das Instituições as quais representam.  

Após passa-se a analisar os mais variados casos de abusos dessas 

imunidades, que ao longo da história, têm chegado ao conhecimento da sociedade, 

principalmente através dos meios de comunicação de massa. O uso desvirtuado de 

tais prerrogativas, que nem sempre recebem a devida punição, apenas deixam 

manchas na imagem das instituições e maculam a própria Democracia. 

Diante do atual momento histórico/político do Brasil busca-se analisar: até que 

ponto as imunidades protegem a instituição ou servem apenas para privilegiar seus 

detentores?  

A Constituição traz imunidades e garantias à diversos detentores de funções 

do Estado, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público, 

legitimando um tratamento diferenciado a tais autoridades. Indaga-se se tais 

prerrogativas são necessárias e de que forma é possível a harmoniza-las com os 

princípios do Estado Democrático de Direito e da Igualdade, questionando se o direito 

concedido a determinado grupo, da forma como é interpretado e apreendido na 

atualidade, representa prerrogativa ou privilégio. 

O trabalho não pretende esgotar os debates acerca de tema tão relevante, 

complexo e polêmico, além de sempre atual. Muitas discussões e questionamentos 

ainda surgirão. 

 

Palavras-chave: imunidades; foro por prerrogativa de função; privilégio; 

soberania popular; jurisdição constitucional; 

 

 

 



Abstract 

 
Immunities in criminal proceedings and forum by virtue of privileges are 

institutes taken as necessary and granted to some public / political people in order to 

exercise their actions, the strengthening and guarantee of independence among the 

Powers. 

The study provides a historical overview of the circumstances that have given 

rise to these prerogatives and their changes throughout time. Its purpose is 

demonstrating that, at its origin, the elaboration of these prerogatives was not for 

individual personal benefits, yet for Institutions that they represent. 

After, the most varied cases of abuses of these immunities, which throughout 

history have spreaded among the society, mainly through mass media, are analyzed. 

The misuse of such prerogatives, which do not always receive proper punishment, only 

promotes stains on the image of institutions and tarnishes Democracy itself. 

In view of Brazil current historical / political moment, we look for analyzing: to 

what extent do immunities protect the institution or serve only as a privilege its holders? 

The Constitution brings immunities and guarantees the various holders of State 

functions, members of the Legislative, Executive, Judiciary and Public Prosecution, 

leading to a different treatment to such authorities. It is questioned whether such 

prerogatives are necessary and how it is possible to harmonize them with the principles 

of the Democratic State of Law and Equality, questioning whether the right granted to 

a particular group, as it is interpreted and apprehended today, represents prerogative 

or privilege. 

The work does not intend to exhaust the debates on such relevant, complex and 

controversial topic, as it is usually done nowadays. Many discussions and questions 

are still arised. 

 

Keywords: immunities; forum by function prerogative; privilege; popular 

sovereignty; constitutional jurisdiction; 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 
 

  

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 10 

2. ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA .................................................................................................. 12 

3. DAS ESPÉCIES DE IMUNIDADES - CRFB DE 1988 ............................................................................. 15 

3.1. Imunidade Material .............................................................................................................. 15 

3.2. Imunidade Formal ................................................................................................................ 17 

3.2.1. Membros do Poder Legislativo .................................................................................... 17 

3.2.2. Membros do Poder Executivo ...................................................................................... 19 

3.2.3. Demais Autoridades com Prerrogativa de Foro .......................................................... 22 

3.2.4. Conexão e Continência ................................................................................................. 24 

4. DA DISFUNÇÃO NO USO DAS PRERROGATIVAS ............................................................................. 26 

5. AINDA HÁ RAZÃO PARA EXISTÊNCIA DAS IMUNIDADES? ............................................................. 31 

6. O FUTURO DAS IMUNIDADES ......................................................................................................... 37 

 6.1. Controle Jurisdicional e a Ação Penal 937 ............................................................................... 37 

 6.2. Propostas de Emenda Constitucional ...................................................................................... 42 

7. CONCLUSÃO ..................................................................................................................................... 44 

8. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 49 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

 

A escolha da temática referente ao instituto das imunidades e prerrogativas no 

processo penal surge num momento em que as denúncias de corrupção de 

pessoas políticas encontram-se mais escancaradas no país, deixando, cada vez 

mais, a população desacreditada em relação aos as autoridades que governam, com 

reflexos na própria democracia. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o instituto das imunidades no 

processo penal e, em especial, do foro por prerrogativa de função, das quais gozam 

diversas autoridades do país, sob o ponto de vista teórico focando sua aplicabilidade, 

baseado em conceitos jurídicos e éticos.  

Para tanto, busca-se responder a 4 (quatro) indagações principais: a) qual o 

fundamento histórico para o surgimento de tais prerrogativas e o que elas buscavam 

proteger?; b) hodiernamente, a existência de tais prerrogativas ainda serve a tal 

propósito?; c) é possível o exercício do Controle de Constitucionalidade no emprego 

das imunidades sem ofensa reflexa ao Princípio da Separação de Poderes?; d) Diante 

da atual conjuntura política do país, de que forma harmonizar tais prerrogativas aos 

Princípios Democráticos para que regressem a condição de baluarte das instituições; 

É perceptível um anseio social, motivado pela impunidade nos crimes de 

corrupção, pela extinção de tais prerrogativas. Atualmente, tramitam no Congresso, 

alguns Projetos de Lei que tendem a abolir de vez o instituto do foro por prerrogativa. 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem na Ação 

Penal (AP) 937, fixou nova tese no sentido de restringir a regra do foro por prerrogativa 

de função para deputados e senadores. Ocorre que a solução se deu de forma parcial, 

deixando muitas dúvidas, principalmente quanto a extinção da interpretação de tal 

entendimento as demais autoridades que gozam de tais prerrogativas.  

É necessário que a aplicação do entendimento do STF pelos tribunais seja 

conduzida com muito cuidado, de forma que os agentes estejam atentos a não 

vulnerar o arranjo democrático impelidos por um senso comum, contaminado 

por cólera e animosidade, que, cego, pode acabar por macular as instituições que 

pretende proteger. 

Assim, a abordagem traz ao foco da discussão dois posicionamentos 

divergentes: um a favor da cassação de tais prerrogativas, quando analisado sob a 

perspectiva de que tais benefícios constituem, de qualquer modo, uma garantia 



pessoal, e por consequência, incompatível com o Estado Democrático de Direito. 

Outra posição defende a sua manutenção, entretanto, com algumas mudanças, 

visando uma aplicabilidade que possua sintonia com a realidade do pais e gerando, 

com isso, menor descrédito frente a população, com o julgamento adequado das 

autoridades beneficiadas. 

Foi utilizado vasto material doutrinário das áreas de direito constitucional, 

processual penal e penal, bem como materiais acadêmicos, artigos científicos de 

consulta à internet, legislação, jurisprudências, jornais e revistas, a pesquisa procurou 

manter a conexão da Ciência do Direito, com a Filosofia do Direito, com a Sociologia 

e com a Política Jurídica, no sentido de se obter uma visão mais abrangente 

da problemática. Através do método dedutivo-dialético analisaremos principais 

posições existentes na doutrina e na jurisprudência acerca do tema, dando espaço, 

sempre, a interdisciplinaridade característica do tema. 

 

Palavras-chave: imunidades; foro por prerrogativa de função; privilégio; 

soberania popular; jurisdição constitucional; 

  



2. ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Não é pacífico na doutrina e entre os historiadores a fixação de um local e 

período específicos para o surgimento das imunidades, todos são uníssonos, contudo, 

no que se refere a importância do processo histórico Inglês e Francês para o 

surgimento do instituto como o conhecemos atualmente. 

É a passagem dos regimes absolutistas para o liberalismo que serve de palco 

para a formação do arranjo das imunidades, que inicialmente eram dirigidas ao 

parlamento, e buscavam mitigar o poder absoluto do monarca. Nesse sentido, 

Alexandre de Morais (2014, p.456): 

“A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre 
existência e independência do Parlamento tem no sistema constitucional 
inglês sua origem, através da proclamação do duplo princípio da freedom of 
speach (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão 
arbitrária), no Bill of Rights de 1688, os quais proclamaram que a liberdade 
de expressão e de debate ou de troca de opiniões no Parlamento não pode 
ser impedida ou posta em questão em qualquer corte ou lugar fora do 
Parlamento. “ 
 

       O início do Instituto teria se dado no direito público Inglês, onde surgiram 

as imunidades parlamentares materiais com a Bill of Rights de 1689, que é 

considerado um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido. Tal documento 

foi elaborado pelo Parlamento da Inglaterra e imposto aos soberanos Guilherme 

III e Maria II, para declarar os direitos e a liberdade dos súditos e do Parlamento e 

limitar aos poderes dos monarcas. Previa o art. 9º do referido documento: 

"Os Lords, espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns 
declaram, desde logo, o seguinte: 
Que os discursos pronunciados nos debates do Parlamento não devem ser 
examinados senão por ele mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio algum”.  

 

Posteriormente, tais prerrogativas teriam se expandido na França onde deram 

origem as imunidades parlamentares nos processos criminais, como hoje as 

conhecemos.  

A revolução Francesa levou a monarquia absolutista, que tinha governado a 

nação durante séculos, a entrar em colapso em apenas três anos, derrubada pelos 

princípios de Liberté, Égalité, Fraternité (liberdade, igualdade e fraternidade). A 

primeira Assembléia Nacional Constituinte da França votou definitivamente em 

02/10/1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizado em 

dezessete artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da 



Revolução Francesa (1789-1799), onde já se encontrava, expressamente, dispositivo 

a consagrar o Princípio da Separação de Poderes. 

Posteriormente, as imunidades parlamentares foram inscritas 

constitucionalmente na Carta Magna dos Estados Unidos da América (17-9-1787) 

afirmando: 

“Em nenhum caso, exceto traição, felonia e violação da paz, eles (senadores 
e representantes) poderão ser presos durante sua frequência às sessões de 
suas respectivas Câmaras, nem quando a elas se dirigirem, ou delas 
retornarem; e não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer 
outro lugar, por discursos ou opiniões emitidas em uma ou outra Câmara” (art. 
Io, seção 6).” 

 

Há ainda quem defenda uma origem mais antiga para o instituto das 

imunidades, segundo Alexandre de Morais (2014, p.456): 

“Importante relembrar que foi basicamente o direito europeu que consolidou 
as imunidades parlamentares, dando-lhes os contornos atuais, porém, elas 
não passaram despercebidas do povo romano, pois eram intangíveis, 
invioláveis (sacrosancta) as pessoas dos tribunos e dos edis, seus auxiliares; 
tendo o povo romano outorgado-lhes por lei essa inviolabilidade e, para torná-
la irrevogável, santificou-a com um juramento (lessacrata), punindo com a 
pena de morte os atentados contra esta regulamentação.” 

 

No histórico Brasileiro, ainda no império, a Constituição de 1824 já concedia 

aos membros do Parlamento as inviolabilidades pelas opiniões, palavras e votos que 

proferissem no exercício de suas funções, e a garantia do parlamentar não poderia 

ser preso durante a legislatura, por autoridade alguma, salvo por ordem de sua 

respectiva Câmara, menos em flagrante delito de pena capital.  

Portanto, independentemente do local ou momento histórico de seu 

surgimento, as imunidades formais como as entendemos hoje, nascem, 

historicamente, não como privilégios pessoais que visavam a manutenção status quo, 

mas como como resultado do fortalecimento do Parlamento frente ao poder real, como 

ferramenta para reduzir o poder absoluto dos monarcas e do próprio estado. 

Tais garantias protegiam o livre exercício do mandato legislativo, do direito a 

pronunciamentos, votos, palavras e opiniões, bem como para assegurar a autonomia 

e independência recíproca entre os poderes, garantindo que não haja excessos ou 

abusos de um sobre o outro. 

Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012, p.369): 

“A necessidade de se assegurar ampla liberdade de ação ao parlamentar 
para o exercício do mandato inspira-lhe a outorga de certas prerrogativas. 
Estas são exceções ao regime comum, decorrentes não de seu interesse 
pessoal (pois se assim fosse seriam privilégios), mas do interesse público no 



bom exercício do mandato, do que resulta não serem renunciáveis por 
aqueles que são por elas escudados.” 
 

  



3. DAS ESPÉCIES DE IMUNIDADES - CRFB DE 1988 

Atualmente, são concedidas pela Constituição Federal imunidades no 

processo penal à diversas autoridades, em diferentes graus de amplitude. Não 

somente aos membros do Legislativo, mas também do Executivo, Judiciário, 

Ministério Público, Forças Amadas... com a finalidade de que esses possam 

desempenhar suas funções com independência e de forma eficiente. Tais imunidades 

são comumente divididas em materiais e formais. 

 

3.1. Imunidade Material 

A imunidade material é dirigida, especificamente, aos membros do parlamento, 

e encontra previsão no caput do art. 53, CRFB/88, in verbs: 

“Art. 53 - Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 
 

Assim, essa prerrogativa importa na supressão (segunda a doutrina majoritária, 

causa de exclusão da tipicidade) da responsabilidade civil, penal e disciplinar dos 

deputados e senadores por seus votos palavras e opiniões, permitindo que possam 

se manifestar com ampla liberdade. 

A imunidade material, inicialmente, independeria do recinto em que fossem 

proferidas as opiniões ou palavras, assim, mesmo se proferidas fora do parlamento, 

estariam protegidas por ela.  

Entretanto, segundo a jurisprudência do STF (Inq. 3932/DF1; Inq. nº 510), para 

que a imunidade material seja aplicada a declarações proferidas fora do recinto do 

parlamento as opiniões ou palavras devem guardar relação com o mandato, deve 

haver uma conexão entre as declarações e o desempenho da função legislativa.  

Nesse sentido decidiu recentemente a Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) ao julgar o REsp 1642310, que tratava de recurso do deputado Jair 

Bolsonaro (PSC-RJ). O deputado foi condenado a indenizar, a também deputada, 

Maria do Rosário (PT-RS) por um vídeo postado em sua página pessoal no YouTube 

e, também, em entrevista concedida ao jornal Zero Hora. 

Na referida entrevista o deputado afirmava que não estupraria Maria do Rosário 

pois: “ela não merece, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu 

                                         
1 “não há como relacionar ao desempenho da função legislativa (prática in officio), ou de atos praticados 
em razão do exercício de mandato parlamentar (prática propter officium), as palavras e opiniões 
meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos ou ideias e, portanto, sem 
vínculo com o exercício das funções cometidas a um Parlamentar” 



gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, 

porque não merece”. 2 

A relatora do processo no STJ, Ministra Nancy Andrighi, afirmou em seu voto3: 

“A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna 
organização do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de 
garantir a liberdade e direitos individuais. 4. Para o cumprimento de sua 
missão com autonomia e independência, a Constituição outorga imunidade, 
de maneira irrenunciável, aos membros do Poder Legislativo, sendo 
verdadeira garantia institucional, e não privilégio pessoal. 5. A imunidade 
parlamentar não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do STF, “a 
inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e 
votos, prevista no art. 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes 
contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício 
do mandato”.  
 

 Também é pacifico na jurisprudência que tal imunidade não alcança discursos 

político eleitoral. O objetivo da prerrogativa é proteger o exercício da atividade 

legislativa, naquilo que concerne aos seus fins sociais, não proteger os interesses 

particulares de candidatos à reeleição.  

Por fim cabe ressaltar que a prorrogativa se aplica aos deputados federais, 

estaduais e aos senadores, não são acobertados funcionário que não exercerem 

mandato legislativo, mesmo que participem dos trabalhos da casa. Somente a atos 

funcionais, ou seja, a atos praticados por parlamentares, por meio de opiniões, 

palavras ou votos, no exercício de suas funções e sobre matéria parlamentar.  

Entretanto, a imunidade material alcança os jornalistas que tenham divulgado 

as falas dos parlamentares, nesse sentido, Vicente Paulo Marcelo Alexandrino (2015, 

p. 496): 

“A inviolabilidade material protege, ainda, a publicidade dos debates 
parlamentares, afastando a possibilidade de responsabilização do jornalista 
que os tenha divulgado, desde que se limite a reproduzir, na íntegra, ou em 
extrato fiel, o que se passou nas Casas Legislativas. Afinal, se assim não 
fosse, se os meios de comunicação pudessem ser responsabilizados pela 
divulgação do que se passa nas Casas Legislativas, a transparência da 
atividade parlamentar ficaria seriamente comprometida. ” 
 

Em relação aos vereadores é concedida a imunidade material apenas no 

recinto da câmara, não dispondo os mesmos dessa prerrogativa fora da casa 

legislativa. 

                                         
2 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stj-mantem-condenacao-de-
bolsonaro-a-indenizar-maria-do-rosario-por-ela-e-muito-ruim/>. Acesso em: 05 jul. 2017. 
3 Disponível em: http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/REsp%201642310.pdf. 
Acesso em: 05 jul. 2017. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stj-mantem-condenacao-de-bolsonaro-a-indenizar-maria-do-rosario-por-ela-e-muito-ruim/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stj-mantem-condenacao-de-bolsonaro-a-indenizar-maria-do-rosario-por-ela-e-muito-ruim/
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/REsp%201642310.pdf


 

3.2. Imunidade Formal 

Diferentemente das imunidades materiais, que são características dos 

parlamentares, diversas autoridades da república são alcançadas pelas imunidades 

formais, também conhecidas como imunidades processuais.  

Tais imunidades podem garantir aos seus detentores diversas prerrogativas, 

tais como a incapacidade de ser ou permanecer preso; a possibilidade de suspensão 

do andamento do processo ou ação penal; e a previsão de foro especial para o 

julgamento de ações nas quais sejam réus.  

 

3.2.1. Membros do Poder Legislativo 

Para os parlamenteares tais garantias encontram-se descritas no art. 53, dos 

parágrafos 1° ao 5° da Constituição da República do Brasil de 1988:  

“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. § 1º Os Deputados e 
Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal. 
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os 
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para 
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido 
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal 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. 
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora. 
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 
mandato.” 

 
As Imunidades Formais têm início com a diplomação do parlamentar (pois 

nesse momento já se presume a validade do eleito), não sendo necessária a 

posse. A partir da diplomação, portanto, os membros do Congresso Nacional, pela 

previsão da CRFB/88, só podem ser julgados perante o STF.  

Além disso, não podem ser presos senão em flagrante delito de crime 

inafiançável, caso em que os autos devem ser remetidos para casa de onde o 

parlamentar pertença, para que a mesma, decida em vinte e quatro horas pela maioria 

de seus membros, sobre a manutenção, ou não, da prisão do parlamentar. Essa 

imunidade não impede, contudo, o regular andamento das investigações, nem do 



processo, pois para que esse seja iniciado não é necessária nenhuma autorização do 

parlamento. Aduz Alexandre de Moraes (2014, p. 469): 

“A garantia da imunidade parlamentar em sentido formal não impede a 
instauração e não possibilita a suspensão de inquérito policial contra 
congressista que está sujeito aos atos de investigação criminal promovidos 
pela Polícia Judiciária,1 desde que essas medidas pré-processuais de 
persecução penal sejam adotadas no âmbito de procedimento investiga- tório 
em curso perante órgão judiciário competente, qual seja, o próprio Pretório 
Excelso. 
Assim, mesmo nos inquéritos policiais instaurados contra parlamentares, 
inexistirá o contraditório, pois a fase investigatória é preparatória da 
acusação, inexistindo, ainda, acusado, constituindo-se em mero 
procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a subsidiar 
a atuação do Ministério Público. ” 
 

Em caso de recebimento de denúncia perante o STF esse deve fazer 

um comunicado a Casa respectiva que poderá sustar o andamento da ação penal a 

qualquer momento, por voto da maioria de seus membros, desde que antes da 

decisão final do Poder Judiciário. Ressalte-se que tal sustação interrompe o prazo 

prescricional durante o mandato legislativo. 

No caso de sentença penal condenatória transitada em julgado também é 

possível a decretação da prisão do paramentar.  

Por fim, oportuno esclarecer que a imunidade formal abrange tanto a ação 

penal quanto a civil nas quais o parlamentar seja réu, ficando vedado a execução das 

mesmas. A prisão civil, nas hipóteses que são permitidas pela constituição, como, 

devedor de alimentos, não poderá ser decretada senão por decisão do STF e após o 

juízo de admissibilidade da respectiva Casa.  

Nas ações cujo fato gerador da demanda tenha ocorrido antes da diplomação 

não haverá imunidade formal em relação ao processo, não cabendo as Casas 

Legislativas deliberar sobre sua sustação, mas haveria o deslocamento da 

competência para o STF (nos termos do art. 53 § Iº e art. 102, 1, b da CR/88), e 

também gozo da imunidade formal em relação à prisão (pois essa independe do 

momento da prática do crime, visto que, com a diplomação, o parlamentar já não 

poderá, em regra, ser preso). 

Embora também constitua uma prerrogativa referente ao exercício da função, 

as imunidades formais diferem das materiais pelo fato de que essas afastam a 

tipicidade da conduta, não existe crime na manifestação de opinião do legislador, 

enquanto aquelas não afastam a ilicitude da conduta, os parlamentares vão responder 



pelo crimes cometidos segundo as mesmas leis aplicáveis as demais pessoas. Nesse 

sentido, Vicente Paulo Marcelo Alexandrino (2015, p. 497): 

“Cabe ressaltar que a imunidade formal não afasta a ilicitude da conduta 
criminosa do parlamentar. Na realidade, ressalvadas as situações protegidas 
pela imunidade material, anteriormente estudados, nas quais há o 
afastamento dos crimes de opinião, os parlamentares respondem pelos 
crimes porventura praticados segundo as mesmas leis aplicáveis aos 
indivíduos em geral. Entretanto, como o interesse público recomenda que o 
parlamentar não seja afastado de sua atividade congressual em razão de 
processos arbitrários ou perseguições políticas, que poderiam trazer 
significativos prejuízos à atividade Legislativa, a imunidade formal de outorga 
certos "privilégios" no curso de sua incriminação, seja em relação à prisão, 
seja em relação à possibilidade de sustação do andamento do processo 
perante o Poder Judiciário. ” 
 

A imunidade formal em relação à prisão também deve ser aplicada aos 

parlamentares estaduais e distritais (art. 32, §3°, CR/88), mas não são extensíveis aos 

vereadores. 

A constituição prevê, ainda, outros tipos de prerrogativas aos parlamentares, 

tais como: 

Testemunho Limitado (art.53, §6°): pode o parlamentar escolher a data e a hora 

adequada, para que possa dar seu testemunho; e não são obrigados a testemunhar 

sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem 

sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

Imunidade Militar (art.53, §7°): a incorporação às Forças Armadas de 

Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, 

dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

Imunidade durante o estado de sítio (art.53, §8°): As imunidades de Deputados 

ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas 

mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos 

praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a 

execução da medida. 

 

3.2.2. Membros do Poder Executivo 

3.2.2.1. Presidente da República 

O Presidente da República é dotado de imunidade formal em relação ao 

processo e à prisão. 

Inicialmente cumpre esclarecer acerca da cláusula da "irresponsabilidade 

penal relativa", prevista no art. 86, § 4°, da CR/88 e que informa que o presidente, 



enquanto no exercício do mandato, não poderá ser responsabilizado por atos 

delituosos praticados antes do início do mandato. Assim o Presidente da República 

só poderá ser responsabilizado por atos delituosos praticados em razão do ofício (in 

officio ou propter officium), não podendo ser responsabilizado por atos estranhos às 

suas funções.   

Se recebido inquérito por um Ministro do STF esse verificar que o fato não 

guarda relação com a função de presidente irá determinar a irresponsabilidade penal 

temporária do Presidente da República, ocorrendo a suspensão da prescrição. Tal 

imunidade abrange apenas as ações penais, não alcançando as ações cíveis ou 

administrativas. 

O Presidente da República também goza de imunidade formal em relação ao 

processo, assim, caso seja oferecida denúncia (ou queixa) pelo Procurador Geral da 

República o Excelso Tribunal não poderá recebe-la, devendo comunicar à Câmara 

dos Deputados sobre a existência da denúncia, visto que cabe a essa casa exercer 

um juízo de admissibilidade para que seja possível iniciar o processo penal. É de 2/3 

o quórum necessário para autorizar o processamento do Presidente por crime comum, 

cabendo ao pleno do STF decidir pelo recebimento ou não da denúncia. 

Recebida a denúncia ou a queixa-crime e iniciada a ação penal no STF, o 

Presidente ficará suspenso de suas atividades por 180 (cento e oitenta) dias, ao final 

dos quais, não havendo decisão definitiva, volta ao exercício do cargo.  

Se condenado poderá ser preso (por sentença penal condenatória transitada 

em julgado), perdendo o mandado por efeitos reflexos da sentença, que vão de 

encontro ao art. 15, IlI, da CR/88, havendo a suspensão dos direitos políticos do 

Presidente. 

Recentemente, aos 26/06/2017, o então Procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia4 criminal contra o 

presidente Michel Temer (PMDB) e seu ex-assessor Rodrigo Santos da Rocha 

Loures, por corrupção passiva. A Câmara dos Deputados, contudo, aos 02/08/2017 

pelo voto de 263 deputados, rejeitou a denúncia, assim, o processo somente voltará 

a correr após a conclusão de seu mandato, em 31 de dezembro de 2018. Esse 

exemplo é único na história da república, pois nunca antes um presidente havia sido 

denunciado no exercício da função. 

                                         
4 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/denuncia-temer1.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

https://www.conjur.com.br/dl/denuncia-temer1.pdf


Em relação à prisão, conforme o art. 86, § 3°, da CR/ 88, o Presidente só será 

preso após sentença penal condenatória, não estando sujeito a nenhuma espécie de 

prisão cautelar. 

 

3.2.2.2. Governadores 

Os governadores são julgados nos crimes comuns pelo STJ conforme previsão 

do (art. 105, I, CR/88). Algumas Constituições Estaduais estabeleciam a necessidade 

de autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que os governadores fossem 

penalmente processados, entretanto, o STF pacificou entendimento segundo o qual 

não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ 

receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado por 

crime comum5. 

Assim, se a Constituição Estadual exigir autorização da Assembléia Legislativa 

para que o Governador seja processado criminalmente, essa previsão é considerada 

inconstitucional. 

Os governadores também não possuem imunidade formal em relação à prisão 

e não são acobertados pela cláusula da irresponsabilidade penal relativa. 

Nos crimes de responsabilidade são processados por um tribunal especial (Lei 

Federal n° 1.079/501), composto de cinco membros do Legislativo e de cinco 

desembargadores sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local. 

 

3.2.2.3. Prefeitos 

Pela prática de crimes comuns os prefeitos serão julgados pelo Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 29, X, da CR/88.  

Se o crime for eleitoral serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

Já se o crime for contra a União, ou seja, contra bens, serviços ou interesses 

da União que envolvam prestação de contas perante a União, os mesmos serão 

                                         
5 STF. Plenário. ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863). 

STF. Plenário. ADI 4764/AC, ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. 
Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 (Info 863). 
 



julgados pelo Tribunal Regional Federal (TRF), conforme dispõe a Súmula n° 208 do 

STJ6. 

Nos Crime de responsabilidade serão julgados pela Câmara dos vereadores. 

3.2.3. Demais Autoridades com Prerrogativa de Foro 

A Constituição Federal também prevê em seu art. 102, b, foro por prerrogativa 

de função junto ao STF para as infrações penais comuns para o Vice-Presidente da 

República; os próprios Ministros do STF; o Procurador Geral da República. 

O art. 102, c, CR/88 prevê para as infrações penais comuns e crimes de 

responsabilidade foro junto ao STF para os Ministros de Estado; Comandantes da 

Marinha, Exército e Aeronáutica; Membros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de 

Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

Em seu art. 105, prevê foro originário junto ao STJ para processar e julgar 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; 

Em seu art. 108, prevê foro junto aos Tribunais Regionais Federais, para 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; 

E no art. 96, foro junto 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. 

Para facilitar o entendimento segue abaixo quadro desenvolvido pela Agência 

Senado7 especificando a aplicação das prerrogativas de foro: 

                                         
6 “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a 
prestação de contas perante órgão federal.” 
7 Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/12/veja-como-e-hoje-o-
foro-privilegiado >. Acesso em: 29 junho. 2018.  



 



3.2.4. Conexão e Continência 

As prerrogativas de foro são definidas pela Constituição em relação às 

autoridades no exercício efetivo da função, entretanto, devido a existência de conexão 

ou continência entre processos, previstas no artigo 76 e seguintes do Código de 

Processo Penal, e em razão de circunstâncias especiais, é possível o julgamento 

conjunto de indivíduos que não possuam foro por prerrogativa na mesma corte 

daqueles que possuem. 

Nos termos do art. 78, III, do CPP, no concurso de jurisdições de diversas 

categorias, predominará a de maior graduação. Assim, poder-se-á deliberar no 

sentido do julgamento conjunto de todos os corréus. 

Com base nesse entendimento o SFT, no julgamento do “mensalão”, negou o 

desmembramento do processo com o envio à primeira instância dos casos referentes 

aqueles que não possuíam prerrogativa de foro. No referido processo (Inq. 2.245 e AP 

470) dos 38 réus apenas 3 eram parlamentares e, diante dessa circunstância, decidiu 

a Corte, com base no caso concreto, que atenderia a melhor administração da justiça 

que a manutenção da competência do STF para o julgamento de todos 48 os réus. 

Vejamos: 

“O Plenário iniciou julgamento da ação penal acima referida. A princípio, por 
maioria, rejeitou-se questão de ordem, suscitada da tribuna, em que 
requerido o desmembramento do feito, para assentar-se a competência da 
Corte quanto ao processo e julgamento dos denunciados não detentores de 
mandato parlamentar. Prevaleceu o voto do Min. Joaquim Barbosa, relator. 
Lembrou que o tema já teria sido objeto de deliberação pelo Pleno em outra 
ocasião, na qual decidido que o Supremo seria competente para julgar todos 
os réus envolvidos na presente ação, motivo por que a questão estaria 
preclusa. Destacou o Enunciado 704 da Súmula do STF (―Não viola as 
garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a 
atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por 
prerrogativa de função de um dos denunciados‖), a demonstrar que o debate, 
sob o prisma constitucional, já teria sido realizado. O Min. Luiz Fux observou 
que o exame de ações conexas teria por escopo a aplicação de 2 cláusulas 
constitucionais: devido processo legal e duração razoável do processo. 
Considerou não haver, nas causas de competência originária da Corte, duplo 
grau obrigatório de jurisdição. Atentou para a possibilidade de o eventual 
julgamento isolado de alguns dos réus, em contexto de interdependência 
fática, levar à prolação de decisões inconciliáveis. Afirmou que, da 
ponderação entre as regras do Pacto de São José da Costa Rica e da 
Constituição, prevaleceriam estas, emanadas do Poder Constituinte 
originário. Nesse sentido, o Min. Dias Toffoli registrou o que decidido pelo 
Tribunal nos autos do RHC 79785/RJ (DJU de 10.4.2000). Anotou, também, 
que o tema ganhara relevância no STF com a edição da EC 35/2001, a partir 
da qual o processamento e julgamento de inquérito ou de ação penal passara 
a prescindir de licença da casa parlamentar a que vinculado o detentor de 
foro por prerrogativa de função.  
O Min. Cezar Peluso salientou o que discutido a esse respeito, ainda, nos 
autos do Inq 2424/RJ (DJe de 27.11.2008). Ressaltou o risco de o 



desmembramento provocar decisões contraditórias, à luz de imputações 
relativas a crimes de quadrilha, bem como de delitos atribuídos a título de 
coautoria. Advertiu, também, que eventual remessa dos autos a outro juízo 
provocaria excessiva demora no julgamento, dada a complexidade da causa 
e a quantidade de informações envolvida. O Min. Gilmar Mendes ressaltou a 
necessidade de interpretação compreensiva, e não estrita, do texto 
constitucional, em relação à competência do STF. Citou exemplos não 
positivados na Constituição, como a análise de mandado de segurança contra 
ato de CPI e relacionado a pedido de extradição; de habeas corpus contra 
qualquer decisão proferida pelo STJ, entre outros. Sublinhou que, se o 
presente caso fosse desmembrado, sua complexidade levaria à prescrição 
da pretensão punitiva.  
Vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, revisor, e Marco Aurélio, que 
assentavam a não preclusão da matéria e decidiam, em decorrência do 
princípio do juiz natural, pelo desmembramento dos autos relativamente aos 
réus sem prerrogativa de foro, a permanecer sob a jurisdição do Supremo 
apenas aqueles que detivessem esse status processual por força da própria 
Constituição. O revisor, em síntese, aduzia não ser possível admitir-se que a 
interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente, daquelas que 
integrassem o CPP — instrumento cuja finalidade última seria proteger o jus 
libertatis do acusado diante do jus puniendi estatal — derrogasse a 
competência constitucional estrita fixada pela Constituição aos diversos 
órgãos judicantes. Ademais, essa exegese malferiria o princípio do duplo grau 
de jurisdição, previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Em seguida, 
indeferiu-se questão de ordem, suscitada da tribuna, no sentido de que fosse 
reconsiderada a decisão plenária, tomada na assentada anterior, acerca do 
uso de mídias digitais nas sustentações orais formuladas pelos defensores. 
Após a leitura do relatório e a sustentação oral realizada pelo Procurador-
Geral da República, denegou-se requerimento de um dos advogados de 
defesa, que postulava a concessão do tempo de 2 horas para sustentação 
oral. Por fim, deliberou-se suspender o julgamento.” (AP 470/MG, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, 2 e 3.8.2012. Info 673 STF)” 
 

Embora tal entendimento tenha sido pacificado é necessário deixar claro que o 

desmembramento é a regra. Somente em situações excepcionais é que deve haver o 

julgamento conjunto no Tribunal com jurisdição de maior graduação.  

  



4. DA DISFUNÇÃO NO USO DAS PRERROGATIVAS 
 

São muitas as críticas aludidas por aqueles que defendem a restrição ou 

extinção das imunidades formais e materiais, dentre as quais, as principais, e que 

passamos a analisar, são: a) o grande número de autoridades abarcadas pelas 

prerrogativas; b) a excessiva quantidade de processos com competência originária e 

recursos para os tribunais superiores, que acabam por desvirtuar suas funções 

precípuas; c) o moroso andamento da instrução processual nos tribunais, que acaba 

por beneficiar muitos réus com o instituto da prescrição; d) o sentimento de 

impunidade, presente no seio social, que anseia pelo fim de tais prerrogativas. 

Conforme evidenciado é grande o número de autoridades que dispõe de algum 

tipo de imunidade outorgada pela CRFB/88 ou pelas Constituições Estaduais.  

Segundo levantamento feito em abril de 2017 pela Consultoria Legislativa do 

Senado8, um total de 54.990 pessoas têm foro especial por prerrogativa de função no 

país, sendo 38.431 são por atribuição da Constituição Federal e outras 16.559 detêm 

por determinação das legislações estaduais.  

Existem 800 agentes políticos com tal prerrogativa junto ao STF, entre eles o 

presidente da República, o vice-Presidente, 513 Deputados Federais, 81 Senadores, 

e os atuais 31 Ministros de Estado. Além desses, a Corte Suprema também é 

competente para o julgamento de 3 Comandantes militares, 90 Ministros de tribunais 

superiores, 9 membros do Tribunal de Contas da União e 138 chefes de missão 

diplomática de caráter permanente. 

A consequência da concessão do instituto para tantas autoridades é a 

existência de uma expressiva quantidade de processos com competência originária 

para os tribunais superiores, que ainda são responsáveis pelo julgamento de recursos.  

Ocorre que a missão primeira dos tribunais superiores é o de resguardar 

a Constituição ao julgar casos à luz da Carta Magna do país, uniformizando, 

padronizando, a interpretação da mesma em todo o Brasil.  

                                         
8 (CAVALCANTE FILHO, J. T. & LIMA, F. R. Foro, Prerrogativa e Privilégio (Parte 1): Quais e quantas 
autoridades têm foro no Brasil? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ CONLEG/Senado, 
Abri/2017 (Texto para Discussão nº 233). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 27 
de abril de 2017) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


Tal competência já é por si só muito abrangente e representa um desafio, no 

sentido de que as demandas definidas pelo Tribunal terão repercussão em todo país 

e, portanto, devem imbuir-se de uma qualidade técnica e raciocínio meticulosos.  

Para além de suas atribuições ordinárias, que já são numerosas, diante dos 

processos de autoridades com prerrogativa de foro os ministros do Supremo precisam 

também assumir tarefas minuciosas para colher provas na fase de instrução da ação, 

desde a instauração do inquérito até o julgamento de mérito, ordenando processos 

criminais, para os quais os Tribunais Superiores não tem estrutura, e os ministros não 

são institucionalmente vocacionados.  

Os juízos de primeiro grau, em regra, têm melhores condições para conduzir a 

instrução processual com mais celeridade, pois fazem ordinariamente a realização de 

interrogatórios, depoimentos, produção de provas, perícias, etc. 

Segundo dados do “I Relatório Supremo em Números - o Múltiplo Supremo” da 

FGV Direito Rio9, a mais alta corte do país recebe cerca de 70 mil processos por ano. 

A cada mês, são 600 novos recursos que chegam aos gabinetes dos ministros. 

Além disso, o julgamento, no Supremo, das ações penais das autoridades com 

prerrogativa de foro tem como único acusador o Procurador Geral da República, que 

é a única autoridade apta a oferecer as denúncias.  

Assim, a atuação do Ministério Público, que além de ser fiscal da ordem jurídica, 

possui um papel investigativo nas ações penais, é autor diversas ações ordinárias, 

constitucionais e em sede de recurso, tudo concentrado na figura do PGR, contribui 

para a morosidade das ações, visto que demanda um tempo considerável para 

investigação, instrução dos processos e oferecimento da denúncia.  

Outra questão é a aparente incapacidade do trâmite inteiro, da investigação à 

sentença, perante uma única instância. Nos cargos eletivos é comum que o agente 

político alterne entre mandatos municipais, estaduais e federais, alterando, 

consequentemente, o juízo ao qual está submetido. Dessa forma, uma investigação 

que se iniciou na 1ª instância, pode subir ao Supremo e depois, quando o investigado 

(ou réu) sai do cargo ou renuncia a ele, volta novamente ao juízo de origem.  

Essa alteração de instâncias complica o regular andamento no processamento 

das ações e atrapalha a instrução do processo, visto que os agentes do Judiciário e 

                                         
9 Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10312>. Acesso em: 06 jan. 
2018. 
  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10312


do Ministério Público que atuam na demanda precisam realizar nova reflexão e 

reanálise sobre o caso. 

Segundo dados do “V Relatório Supremo em números: o foro privilegiado e o 

Supremo”10: 

“Em 65% das ações penais (77% no levantamento amostral) há o declínio da 
competência ou a prescrição. Isso significa que, na maioria absoluta dos 
casos, o Supremo não chega sequer a emitir juízo sobre o mérito da 
acusação. Se imaginarmos que o declínio da competência, com a 
redistribuição do feito para outra instância, adiciona ainda mais tempo de 
tramitação àquela já realizada no Supremo, é possível inferir que este é um 
fator que contribui decisivamente para o aumento da taxa de prescrição e, 
portanto, para a impunidade. Afinal, em processo penal, o prazo corre a favor 
do réu, com o aumento da probabilidade de prescrição. ” 
 

Assim, apenas 5,94% das ações penais começam e terminam no Supremo.  

Deve-se levar em conta, quando da análise de tais dados, que naturalmente os 

procedimentos que regem o funcionamento dos Tribunais são mais complexos do que 

os utilizados pela primeira instância, pois nas cortes existem figuras como o relator e 

o revisor, além do que, é necessário mais tempo para que todos os magistrados do 

colegiado possam expressar sua posição, e o voto de um dos integrantes do tribunal 

pode ter o condão de alterar a convicção de outro magistrado que, para se posicionar 

de forma contundente, pode pedir vista do processo. 

Esse sistema que permite o “sobe e desce” processual e a atribuição de 

centenas de processos para serem instruídos em tribunais que não possuem estrutura 

para tanto acaba por retardar as ações e pode ser usado pelos 

investigados/acusados, que obtêm ou renunciam a cargos a fim de ganhar tempo, 

contando com a prescrição dos ilícitos. 

Ainda segundo o levantamento realizado no “V Relatório Supremo em Números 

o Foro Privilegiado e o Supremo”, de 404 ações penais concluídas entre 2011 e março 

de 2016 no Supremo, 276 (68%) prescreveram ou foram repassadas para instâncias 

inferiores porque a autoridade deixou o cargo. No mesmo período, somente em 0,74% 

dos casos ocorreu a condenação dos acusados. 

O caso julgado no Supremo com maior tempo até o trânsito em julgado foi a 

AP 347, na qual o Senador Aníbal Gomes (PMDB), entre outros envolvidos, foi 

                                         
10 Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18097>. Acesso em: 06 jan. 
2018. 
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acusado de Peculato, apropriação indébita e estelionato. O julgamento levou 11 

(onze) anos e 5 (cinco) meses e terminou com a absolvição dos réus. 

Todas essas disfuncionalidades que dão causa a morosidade judicial culminam 

num crescente sentimento de impunidade, presente no seio social, que, somado a 

pressão midiática, cobram pelo fim de tais prerrogativas. 

Por certo, a corrupção não é o único elemento na construção dessa percepção 

coletiva, o país passa por um real aumento na violência e consequentemente do 

sentimento extremo de insegurança que nos rodeia.  

Há, entretanto, um aparente paradoxo quando se leva em consideração o 

crescente número de condenações criminais e de presos do pais. Segundo dados do 

Infopen - Sistema Integrado de Informações Penitenciárias11, em junho de 2016 havia 

726 mil presos no sistema penitenciário nacional, um crescimento de 19,5% em 

relação aos 607 mil registrados em junho de 2014. Com isso, em 2016 o Brasil 

ultrapassou a marca de 700 mil pessoas encarceradas, possuindo a 3ª maior 

população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América e da 

China. 

Diante de tais dados é necessário refletir se a indignação popular não estaria 

mais relacionada à uma seletividade do sistema do que, propriamente, a impunidade. 

Isso pois são diversos os casos noticiados pela mídia em que figuras importantes, 

inclusive do ponto de vista institucional para o país, se utilizam do mandato para usar 

das imunidades e do foro privilegiado como “escudo” contra investigações e ações 

penais.  

Exemplos não faltam, segundo levantamento da Revista em Foco12 cerca de 

metade dos deputados e senadores da atual legislatura (2015-2018) responde a 

algum procedimento investigatório no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2017, 

eram 190 deputados e 48 senadores alvos de inquérito ou processo na Corte, havendo 

uma pequena queda até o fim de abril de 2018, para 178 deputados e 44 senadores 

respondendo a algum procedimento criminal no STF. 

Apenas a título de ilustração podemos citar: I) O ex-presidente do Senado 

Federal (2015 a 2017), senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que responde a 18 

                                         
11 Disponível em: < http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
brasil/relatorio_2016_junho.pdf >. Acesso em: 22 jan. 2018. 
12Disponível em: < http://revista.congressoemfoco.uol.com.br/>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil/relatorio_2016_junho.pdf
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil/relatorio_2016_junho.pdf
http://revista.congressoemfoco.uol.com.br/


inquéritos e é réu em 1 ação penal perante o STF13; II) O ex-presidente da Câmara 

dos Deputados, Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teve o mandato 

suspenso aos 05/05/2016, por decisão do então Ministro Teori Zavascki, relator da 

Operação Lava Jato, e que está preso desde outubro de 201614; III) O ex-presidente 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso desde 07/04/2018, 

condenado à 12 anos e 1 mês de prisão15; IV) O ex-candidato à Presidência da 

República (2014-2018) e Senador, Aécio Neves (PSDB-MG), que é investigado em 9 

processos no Supremo Tribunal Federal e em 26/09/2017 foi cautelarmente afastado 

do mandato parlamentar por determinação do Supremo, sendo a cautelar, entretanto, 

afastada por decisão do Congresso Nacional16.  

Por certo, o envolvimento de um número tão expressivo de autoridades, 

inclusive chefes de poderes, em tantos escândalos, que em sua maior parte dizem 

respeito a esquemas de corrupção com cifras milionárias, fomenta na população uma 

descrença generalizada nas instituições como um todo, e no próprio regime 

democrático.  

O sentimento de impunidade, portanto, está mais relacionado a convicção de 

que falta isonomia no tratamento dado pelo Judiciário entre às autoridades do estado 

e o cidadão comum, do que, propriamente, a uma eventual brandura da lei na 

cominação ou aplicação das penas. E a causa apontada como geradora dessa 

parcialidade pela mídia e por parte da sociedade é exatamente a existência das 

imunidades e da prerrogativa de foro. 

Argumentava Cesare Beccaria no clássico Dos Delitos e das Penas (Editora 
Edipro de Bolso, 2015):  

 
“A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma 
impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação 
ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade”.  

  

                                         
13 Disponível em: < http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-08-26/renan-calheiros.htm >. Acesso 
em: 25 jan. 2018.      
14 Disponível em: < https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/eduardo-cunha-e-preso-por-
ordem-de-sergio-moro-8z1ksmh96vfy3iznnat7sjwbr >. Acesso em: 25 jan. 2018.      
15 Disponível em: < https://g1.globo.com/politica/noticia/luiz-inacio-lula-da-silva-e-primeiro-ex-
presidente-brasileiro-preso-por-crime-comum.ghtml >. Acesso em: 25 jan. 2018.      
16 Disponível em: < https://noticias.r7.com/prisma/coluna-do-fraga/veja-quais-sao-os-nove-processos-
contra-aecio-no-supremo-11042018 >. Acesso em: 25 jan. 2018.      
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5. AINDA HÁ RAZÃO PARA EXISTÊNCIA DAS IMUNIDADES? 
 

Como demonstrado na análise da evolução histórica das imunidades essas não 

se originam como benefício pessoal de seus portadores, mas como proteção ao cargo, 

a função que exercem. Foram pensadas para permitir que os altos funcionários da 

administração pública possam exercer suas funções com tranquilidade e, portanto, 

seriam guarita das próprias instituições democráticas. 

Trata-se de uma forma de cercear abusos e dar alguma proteção aos 

tomadores de decisão, que sem elas ficariam sujeitos a ameaças políticas e 

funcionais. As prerrogativas evitam ações que poderiam ser movidas de forma 

desproporcional, apenas para intimidar quem fala em nome do povo. 

Segundo Alexandre de Moraes (2014, p.445): 

“Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de 
Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, 
visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício 
de suas nobres funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes; 
constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de 
opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de 
sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários.” 
 

Assim, entre os argumentas aludidos por aqueles que defendem a existência 

das imunidades, ainda que com restrições, podemos citar: a) a utilização do judiciário 

como mecanismo de intimidação dos agentes políticos; b) as intimidações pelas quais 

um juiz singular poderia passar no julgamento de uma autoridade influente; c) a 

incoerência de conceder à um único indivíduo o poder para censurar um representante 

eleito por milhares;  

As autoridades públicas de elevado escalão estão expostas ao ajuizamento de 

ações judiciais pelo simples exercício de seu poder/dever de tomar decisões que, 

muitas vezes, podem ser impopulares.  

Assim, a exposição inerente a determinados cargos faz com que seus 

ocupantes fiquem mais suscetíveis a responder a ações judiciais movidas por paixões 

de toda ordem. Os parlamentares, por exemplo, precisam da garantia de livre 

manifestação para o exercício efetivo de suas funções, pois faz parte do debate 

necessário ao aperfeiçoamento da democracia e a tomada de decisões, que, em certa 

medida, haja discordâncias entre os debatedores, que, em alguns casos, podem ser 

entendidas como ofensas ou ataques pessoais. 



Autoridades como o Advogado Geral da União e o Presidente do Banco Central 

que, inicialmente, não possuíam prerrogativa de foro, passaram por embaraços para 

o exercício de suas funções, pois respondiam a ações de improbidade administrativa 

ajuizadas em diversos estados da federação, o que levava os ocupantes desses 

cargos a perder muito tempo com a contratação de advogados, elaboração de defesa 

e viagens para audiências, atrapalhando no desemprenho de suas tarefas. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, então Presidente da 

República, devido a impopularidade com as diversas privatizações realizadas no 

período, o Advogado Geral da União respondia a processos em diversas partes do 

país, o que levou o presidente a editar a MP 2.049 que deu nova redação ao parágrafo 

único do artigo 13, incluindo o advogado-geral da União entre os ministros de Estado.  

O Presidente do Banco Central, por sua vez, ficava sujeito a ações judiciais 

propostas pelo inconformismo com medidas econômicas por ele adotadas, o que 

levou o então Presidente Lula a conceder, em 2004, o status de ministro de Estado 

ao cargo, outorgando-lhe, consequentemente, foro por prerrogativa de função. 

Tais medidas foram essenciais para dar tranquilidade, autonomia e 

independência aos ocupantes do cargo, que com a unificação do foro para julgamento 

das diversas ações ajuizadas passaram a ser interpelados no STF.  

Outro exemplo, mais recente, e que demonstra como a justiça pode ser 

utilizada como mecanismo de intimidação, foram as diversas ações movidas por juízes 

e promotores do Rio Grande do Sul contra o Jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, e 

cinco profissionais do veículo17. No caso, por um texto sobre os “supersalários” da 

Magistratura e do Ministério Público foram ajuizados mais de 40 processos individuais 

de dano moral em 19 cidades do Paraná, obrigando os repórteres do jornal a rodar o 

Estado para se defender. Posteriormente, a tramitação das ações foi suspensa por 

decisão da ministra do STF Rosa Weber. 

Portanto, é necessário ter cautela, pois a supressão irrefletida de certas 

prerrogativas pode abrir brechas para que agentes políticos não conformados por não 

conseguir resolver as disputas pelo poder através dos mecanismos habituais do 

sistema político democrático se utilizem dos tribunais para impor decisões, ou para 

impossibilitar as atividades de seus desafetos políticos. 
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Por outro lado, se as imunidades foram pensadas como garantias aos agentes 

políticos elas, indiretamente, também possuem um potencial para resguardar a 

autoridade e imparcialidade dos magistrados.  

Isso pois, lideranças políticas locais poderiam ter maior facilidade para exercer 

pressão sobre magistrados de 1º grau de sua região do que sobre um colegiado de 

juízes de instâncias superiores, que, em regra, são mais desvinculados da realidade 

política regional. 

Basta considerar que os Governadores Estaduais escolhem, em lista tríplice, 

1/5 dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, entretanto, não possuem 

nenhuma vinculação do tipo com os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, tribunal 

atualmente competente para o julgamento de tais autoridades. 

Da mesma forma, é duvidoso imaginar que um juiz de 1º grau poderia julgar, 

sem nenhum tipo de apreensão ou constrangimento, um desembargador do tribunal 

de justiça do qual faz parte. A influência do desembargador no meio jurídico e 

acadêmico poderia macular o processo, e a observação, por certo atenta, dos demais 

desembargadores, munidos de um senso de corporativismo, sabidamente existente 

tanto na Magistratura como no Ministério Público, poderia submeter o juiz a um 

desconforto além do aceitável para um julgamento imparcial.  

Outro ponto essencial é segurança que uma decisão colegiada transpassa à 

sociedade. Atualmente as decisões judiciais passaram a ser assunto diário dos 

noticiários nacionais e objeto de intenso debate social. Ocorre que o processo judicial 

e a lógica jurídica possuem tempo, procedimentos e regras próprias, que, muitas 

vezes, são de difícil compreensão mesmo para aqueles que não são completamente 

leigos no assunto.  

Não se pretende afirmar, com isso, que as decisões judiciais dever ser imunes 

a críticas ou contestações por parte da sociedade. É evidente que o debate social é 

essencial para manutenção da ordem democrática, mas o assédio midiático e a 

execração pública de magistrados, simplesmente por julgarem da maneira que lhes 

parece mais acertada, representam verdadeira ofensa ao adequado funcionamento 

do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, colegiados estão menos propensos a se sentirem "forçados" a 

tomar decisões de acordo com esse ou aquele entendimento, apenas por se sentirem 

acuados pelo receio de uma avalanche de críticas, ou de serem taxados de "corrupto" 



ou "vendido" e, como consequência, perderem a independência necessária para 

tomada de decisões. 

Outrossim, é importante pontuar que os juízes, no sistema brasileiro, não são 

agentes públicos eleitos, mas ainda assim, os magistrados e tribunais desempenham, 

inegavelmente, um poder político, inclusive o de invalidar atos dos outros dois 

Poderes.  

A possibilidade de que tais agentes, carentes de escrutínio popular, possam 

anular uma decisão do Presidente da República ou do Congresso Nacional, cujos 594 

membros foram escolhidos pelo povo, desperta uma natural desconfiança acerca da 

legitimidade democrática de tais autoridades para tanto.  

Se o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos expedidos pelo 

executivo e pelo legislativo já demandam, por si só, grande responsabilidade e 

sensatez por parte dos operadores do direito, o afastamento ou a prisão dos 

representantes do povo, podem ser, com toda certeza, causa de grande comoção 

popular e insegurança jurídica. 

Exemplo recente do delicado jogo de força entre os poderes foi a decisão do 

Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal de, em medida cautelar, 

determinar aos 05/12/2016 o afastamento do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

da Presidência do Senado Federal.  

Ocorre que o referido senador se recusou a receber a notificação do oficial de 

justiça da Suprema Corte, e, reunido com a Mesa Diretora do Senado Federal, que 

emitiu nota em sua defesa, decidiu não cumprir a decisão monocrática do ministro, 

alegando que aguardaria a decisão do Plenário da do STF18. 

De forma a agravar ainda mais a situação o Plenário do STF decidiu, por 6 

votos a 3, caçar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter Renan Calheiros no 

cargo de presidente do Senado, impedindo-o, somente, de assumir eventualmente a 

Presidência da República. 

Portanto, mesmo uma decisão proferida por um dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal pode ser motivo de grande tensão entre os Poderes da República, 

gerando uma crise institucional, desmoralizando e fragilizando o Judiciário e 

rompendo o equilíbrio entre os poderes.  

                                         
18 Disponível em: < https://g1.globo.com/politica/noticia/renan-senado-decide-nao-cumprir-liminar-e-
aguardar-decisao-do-plenario-do-stf.ghtml >. Acesso em: 25. mar. 2018.      
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A jurisdição constitucional encontra respaldo para limitação dos demais 

poderes sempre com vistas ao respeito aos direitos fundamentais, com base na 

própria soberania popular, para limitar a atuação dos agentes políticos, protegendo 

valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem 

tem mais votos.  

Entretanto, em muitas circunstancias, é tênue o liame que separa a atuação 

imparcial do julgador da imposição de uma preferência política.  

Considerar que com a extinção do foro por prerrogativa de função qualquer juiz 

singular poderia afastar o Presidente da República ou os chefes do Poder Legislativo, 

e mesmos os Ministros Supremo, parece inconcebível do ponto de vista da segurança 

institucional de nosso país.  

É evidente que determinados cargos não podem ficar sujeitos a insegurança 

jurídica, sendo necessário uma corte mais qualificada, com melhor visão para julgar 

indivíduos que ostentam cargos importantes. Trata-se de uma proteção ao próprio 

sistema eleitoral, um mecanismo que impede que um juiz, impelido por vaidade, 

discordância política, magistralidade, ou por pressão midiática e social, tenha, 

sozinho, o poder de cassar por via oblíqua o voto de milhares de pessoas.  

O julgamento por um órgão colegiado transparece credibilidade e tem mais 

força para afastar argumentos como os de que a condenação se baseou em 

perseguição política, discordância ideológica, ou de que a decisão é desprovida de 

técnica jurídica.  

Uma decisão em 2º instância, ou por uma corte superior, também resguarda os 

agentes políticos de terem suas carreiras e ambições manchadas e interrompidas por 

casuísmos de magistrados pouco cuidadosos, aumentando o grau de segurança 

jurídica e o sentimento de imparcialidade em tal condenação. 

A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna 

organização do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir 

a liberdade e direitos individuais.  

Nesse sentido, Montesquieu (O espírito das leis, editora Martins Fontes), além 

de propor a distribuição das atividades estatais a órgãos distintos e independentes 

entre si, apresenta a noção da contenção do poder de cada órgão por meio do 

exercício do poder dos outros órgãos estatais:  

“Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se 
pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas 



para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de 
julgar não for separado do poder legislativo e executivo. Se estivesse unido 
ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, 
o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo 
homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo 
exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções 
públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares.” 
 

Dessarte, devido a maior vulnerabilidade de quem exerce, legitimamente, o 

poder decisório, é compreensível a existência de uma proteção especial no tocante 

as atitudes tomadas no exercício da função pública, não havendo que se falar, 

inicialmente, em violação ao princípio constitucional da igualdade.  

  



6. O FUTURO DAS IMUNIDADES 
 

6.1. CONTROLE JURISDICIONAL E A AÇÃO PENAL 937 
 
 

Como já visto, a jurisprudência vem, em casos excepcionais, mitigando a 

aplicação das imunidades, seja de forma ampla, como ocorreu com as imunidades 

materiais, limitadas aos assuntos que digam respeito ao mandato legislativo, seja no 

caso específico.  

Exemplo de controle das imunidades formais aplicado em um caso particular 

foi o julgamento do HC 89417 (julgado em 22.08.2006), da denominada “Operação 

Dominó”. A ação tratava da prisão preventiva do então Presidente da Assembleia 

Legislativa de Rondônia (que gozada das imunidades formais relativas à prisão e ao 

processo). Ocorre que o esquema investigado envolvia 23 dos 24 parlamentares 

estaduais da Assembleia Legislativa de Rondônia, motivo pelo qual o STF afastou a 

possibilidade de controle da prisão do deputado pela Assembléia Legislativa. É 

didática a ementa do referido julgado19:  

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
DECRETADA EM AÇÃO PENAL POR MINISTRA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE DA PRISÃO 
EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OBSERVADA A IMUNIDADE PREVISTA 
NO § 3º DO ART. 53 C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA 
CONSTITUCIONAL DO ART. 53, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A atração do caso 
ao Superior Tribunal de Justiça Tribunal é perfeitamente explicada e 
adequadamente fundamentada pela autoridade coatora em razão da 
presença de um Desembargador e de um Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado nos fatos investigados na ação penal, todos interligados entre si, 
subjetiva e objetivamente. Conexão entre os inquéritos que tramitaram 
perante o Superior Tribunal de Justiça, que exerce a vis atractiva. Não 
configuração de afronta ao princípio do juiz natural. Decisão em perfeita 
consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Súmula 
704. 2. Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que considere 
mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, como 
previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da República. Há de se buscar 
interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema 
constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da imunidade 
parlamentar e da proibição de prisão do membro de órgão legislativo não 
pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do 
sistema constitucional. Os princípios determinam a interpretação e aplicação 
corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro 

                                         
19 (HC 89417, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2006, DJ 15-12-
2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-00879) 



deputados, dos quais, vinte e três estão indiciados em diversos inquéritos, 
afirma situação excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra 
constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República, de forma isolada 
e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente. 3. Habeas 
corpus cuja ordem se denega. ” 
 

Mais recentemente, aos 03/05/2018, o Plenário do STF no julgamento de 

questão de ordem suscitada na ação Ação Penal 937, decidiu dar nova interpretação 

a aplicação do foro por prerrogativa de função. 

O foro privilegiado, até então, alcançava todos os crimes de que são acusados 

os agentes públicos que dele dispõem, inclusive os praticados antes da investidura no 

cargo e os que não guardavam qualquer relação com o seu exercício. 

O referido processo tratava do julgamento do ex-deputado Federal Marcos da 

Rocha Mendes, por crime eleitoral. Ocorre que o réu havia renunciado ao mandato de 

Deputado Federal para assumir a Prefeitura de um Município do Estado do Rio de 

Janeiro, cargo no qual não gozava da prerrogativa, gerando a modificação da 

competência para julgamento, o que atrasaria o andamento processual, podendo 

levar, inclusive, a prescrição do delito, motivo pelo qual o ministro Barroso, relator do 

processo, pretendia discutia aplicação do foro por prerrogativa de função.  

No respectivo despacho, o relator frisou que as sucessivas declinações de 

competência estariam levando o crime a prescrever, pois o suposto delito teria sido 

cometido em 2008, quando o réu disputou a Prefeitura, motivo pelo qual o caso 

começou a ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), 

onde a denúncia foi recebida em 2013.  

Com o encerramento do mandato na prefeitura o caso foi encaminhado para a 

primeira instância da Justiça Eleitoral. Em 2015, entretanto, na qualidade de primeiro 

suplente de Deputado Federal de seu partido, e com o afastamento desse, Rocha 

Mendes passou a exercer o mandato de Deputado Federal, sendo o processo 

remetido ao STF. 

Em setembro de 2016, o réu foi efetivado em virtude da perda de mandato do 

titular, mas após ser reeleito para a Prefeitura renunciou ao mandato de parlamentar 

(em janeiro de 2017), quando o processo já estava liberado para ser julgado pela 

Primeira Turma. 

Segundo o voto do Ministro Barroso, esse “sobe e desce dos processos” não 

permitia que a jurisdição funcionasse de forma efetiva, causando morosidade e 

impunidade, revelando a “disfuncionalidade prática do regime de foro”, razão pela qual 



seria “necessário repensar a questão quanto à prerrogativa. ”. Nas palavras do 

Ministro20:  

“o foro se tornou penosamente disfuncional na experiência brasileira por duas 
razões. A primeira delas é atribuir ao Supremo Tribunal Federal uma 
competência para a qual ele não é vocacionado. Nenhuma corte 
constitucional do mundo tem a quantidade de processos de competência 
originária em matéria penal como o Supremo Tribunal Federal”, citando que 
havia “mais de 500 inquéritos e ações penais em curso na Casa, e lembrando 
que o julgamento de um deles, a Ação Penal nº 470 (do chamado mensalão), 
durou 69 sessões. ” 
 

Além disso, segundo o relator, apenas 5,44% das ações penais que tramitam 

perante o Supremo envolveriam ao menos um crime que preencha duas condições: I) 

cometido em razão do cargo e II) cometido após a investidura no cargo que garante o 

foro privilegiado no Supremo. 

Barroso destacou estudo da Assessoria de Gestão Estratégica do Supremo 

segundo o qual foram contabilizados 357 inquéritos e 103 ações penais em 

andamento no tribunal. O prazo médio até o recebimento da denúncia seria de 565 

dias e desde 2002 teriam ocorrido mais de 60 prescrições. Com base nesses dados o 

ministro Barroso propôs nova interpretação com a fixação das 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 cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja 
o motivo”. 
 

Em relação ao momento para fixação definitiva do foro argumentou o ministro 

que:  

“48. Além disso, o critério do fim da instrução processual, i.e., a publicação 
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, parece ser 
adequado a esses objetivos por três razões. Primeiro, trata-se de um marco 
temporal objetivo, de fácil aferição, e que deixa pouca margem de 
manipulação para os investigados e réus e afasta a discricionariedade da 
decisão dos tribunais de declínio de competência. Segundo, a definição do 
encerramento da instrução como marco para a prorrogação da competência 
privilegia, em maior extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao 
valorizar o contato do magistrado julgador com as provas produzidas na ação 
penal. Por fim, esse critério já foi fixado pela Primeira Turma desta Casa na 
AP 606-QO, sob minha relatoria, ainda que apenas em relação à renúncia 
parlamentar abusiva.” 
 

O voto de Barroso foi acompanhado integralmente pelos ministros Rosa Weber, 

Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello.  
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Marco Aurélio também acompanhou o relator sobre limitar o instituto, divergindo 

apenas quanto ao momento da fixação de competência definitiva, pois, para o mesmo, 

assim que o réu deixa de ocupar o cargo, a prerrogativa deveria ser cessada, 

independentemente do momento processual. 

O ministro Alexandre de Moraes, que no julgamento anterior tinha pedido vista 

do processo, acompanhou o relator na parte que fixa o foro no Supremo Tribunal 

Federal apenas para os crimes praticados no exercício do cargo, após a diplomação, 

valendo até o final do mandato ou da instrução processual. Entretanto, divergiu quanto 

à questão de a imunidade abarcar as infrações penais comuns, para o ministro, o texto 

constitucional é expresso e não seria possível supressão nesse sentido, alcançando 

a prerrogativa todo tipo de infrações penais, ligadas ou não ao exercício do mandato. 

O ministro Dias Toffoli propôs que a restrição ao foro fosse ampliada a todos 

os cargos, e declarada a inconstitucionalidade de constituições estaduais no ponto em 

que ampliam a prerrogativa de foro. Para ele, determinar a restrição somente em 

relação aos parlamentares ofenderia o princípio da isonomia, devendo-se aplicar a 

interpretação para todos os que têm foro por prerrogativa. 

O ministro Gilmar Mendes, alegou que limitar o foro como proposto pelo relator 

seria incompatível com a CF, mas que entendia ser “insustentável” manter o instituto 

da forma como era aplicada, alinhando-se à posição de Dias Toffoli. 

Por fim, restou acolhida a tese do relator, segundo a qual o foro por prerrogativa 

de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e 

relacionados às funções desempenhadas. E após o final da instrução processual, com 

a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a 

competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão 

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

que seja o motivo. 

A decisão também determinou que o entendimento aplicar-se-á a todos os 

processos pendentes no Supremo, por se tratar de direito processual, visto que regra 

fixadora de competência. 

Segundo notícia constante no Site do STF21, após a decisão da AP937 e com 

base na decisão do Plenário, os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Luís Roberto 
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Barroso e Cármen Lúcia determinaram a remessa às instâncias competentes de mais 

19 processos, entre ações penais e inquéritos. O ministro Marco Aurélio Mello, por 

sua vez, enviou para instâncias inferiores 21 processos contra parlamentares. 

Embora tenha alterado de forma substancial o instituto das imunidades a 

decisão do Supremo também deixa muitas questões em aberto, visto que, certamente, 

atingirá as demais hipóteses de réus que tenham prerrogativa de foro, e não somente 

os deputados e senadores. 

Com isso, o STF deixou para os tribunais a missão de modular a extensão de 

sua decisão, encargo que poderá ser causa de inúmeras divergências e insegurança 

jurídica, o que, em especial no processo penal, é motivo de grande preocupação.  

É de se esperar, portanto, que Prefeitos, Deputados Estaduais, Magistrados, 

membros do Ministério Público, ministros, e demais autoridades, terão a prerrogativa 

de foro restringida ao novo entendimento, salvo em relação aos crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 

  



6.2. PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL  
 
 

Existem na Câmara dos Deputados, atualmente, pelo menos 12 propostas de 

alteração das regras do foro privilegiado. São elas: PEC 470/2005; PEC 78/2007; PEC 

119/2007; PEC 174/2007; PEC 484/2010; PEC 142/2012; PEC 364/2013; PEC 

23/2015; PEC 206/2016; PEC 312/2013; PEC 261/2016; PEC 247/2016; 

PEC 333/1722; 

A PEC 247/2016, por exemplo, propõe a total extinção do foro especial por 

prerrogativa de função nas infrações penais comuns, inclusive para o Presidente e o 

Vice-Presidente da República, os Senadores, os Deputados e os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 

Já a PEC 261/2016 limita as hipóteses de foro especial e prevê, ainda, a criação 

de vara especializada da Justiça Federal para julgar, originariamente, as infrações 

penais de algumas autoridades. De acordo com a proposta, a competência originária 

do STF para processar e julgamento infrações penais comuns se limitaria ao 

Presidente da República, ao VicePresidente, ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, ao Presidente do Senado, o Presidente do STF e ao Procurador-Geral da 

República.  

Passariam a ser processados e julgados por uma Vara Especializada da Justiça 

Federal, com sede em Brasília, os membros do Congresso Nacional e os Ministros do 

próprio Supremo Tribunal Federal (nas infrações penais comuns), e os Ministros de 

Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente nas infrações penais comuns e nos crimes de 

responsabilidade. 

Atualmente, a proposta mais discutida e em estágio mais avançado (na 

comissão especial da Câmara), já tendo sido aprovada pelo Senado Federal, é a 

proposta de emenda à Constituição (PEC 333/17). Pelo projeto o foro especial ficaria 

restrito aos julgamentos de crimes comuns cometidos pelos presidentes da República, 

da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF).  
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Deixariam de ter foro privilegiado para os crimes comuns os Ministros de 

Estado, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Comandantes 

da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores e do 

Tribunal de Contas da União, Juízes, membros do Ministério Público, e os chefes de 

missão diplomática de caráter permanente. Mantem-se, contudo, a prerrogativa no 

caso de crimes de responsabilidade. O art. 102, I, “b” e “c” da CRFB passariam a ter 

a seguinte redação: 

“Art. 102. I – (...) 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o 
Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal; 
c) nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o 
disposto no inciso I do art. 52, os membros dos Tribunais Superiores e do 
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 
permanente;” 

 

Assim, as propostas de alteração em discussão no Congresso vão desde abolir 

o foro para todas as autoridades, em todos os crimes, até saídas mais simplórias, ou 

mesmo problemáticas, como reter no Supremo a competência para decidir sobre a 

denúncia, passando a competência para a primeira instância caso o processo seja 

instaurado.  

De toda sorte, por força do disposto no art. 60, § 1º da CRFB23 a proposta de 

emenda à Constituição do foro privilegiado não poderá ser votada enquanto estiver 

em vigência a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que, segundo o 

Decreto nº 9.288/2018 deve perdurar até 31/12/2018.  

Portanto, ainda há tempo para ampliar o debate com a sociedade sobre o tema 

e refinar as alterações que possivelmente serão aprovadas, de forma a garantir a 

melhor funcionalidade possível ao instituto. 

 

  

                                         
23 Art. 60. § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
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7. CONCLUSÃO 
 

O constituinte de 1988, preocupado em garantir a imparcialidade do sistema de 

justiça e o livre exercício de seus ofícios pelos agentes políticos, previu imunidades 

formais e matérias no processo penal para algumas autoridades da República.  

Dentre tais prerrogativas o foro por prerrogativa de função, espécie do gênero 

das imunidades formais, atribuiria competência para julgamento a um órgão colegiado 

mais distante e menos suscetível às pressões políticas vindas da pessoa a ser julgada.  

Assim, prima facie, não há que se falar em violação ao princípio constitucional 

da igualdade, ou ao princípio republicano, se um número restrito de autoridades, da 

mais alta hierarquia, é contemplado com o foro especial por prerrogativa de função, 

visto que se trata de instituto destinado a manter o equilíbrio das instituições e o 

sistema de freios e contrapesos entre os Poderes da República. 

Ocorre que, quando da concepção do instituto, eram raros os casos de 

exercício de prerrogativa de foro perante as cortes especiais. Entretanto, nos últimos 

anos, temos presenciado um aumento significativo do número de processos criminais 

contra autoridades protegidas pelo foro. Além disso, houve um acréscimo relevante 

no rol de autoridades que gozam do benefício, seja por emendas constitucionais ou 

pela concessão da prerrogativa a autoridades locais pelas Constituições Estaduais.  

Tal ampliação do instituto vem causando transtorno em alguns tribunais, em 

particular nas Cortes Superiores, onde o grande número de processos criminais com 

competência originária, que demandam uma instrução processual trabalhosa e 

intrincada, vêm perturbando o adequado exercício das competências funcionais de 

uniformização e padronização da interpretação da Constituição e das leis, que 

representam vocação primeira de tais tribunais. 

Portanto, apesar das boas intenções do constituinte originário, parece ser um 

consenso entre sociedade, políticos, juristas e analistas políticos que a prerrogativa 

de foro passou por um desvirtuamento de sua função original, sendo necessário 

efetuar mudanças no instituto, pois uma regra que buscava garantir a estabilidade e 

isenção do sistema passou a ser utilizada como escudo para impunidade.  

Deste modo, a verdadeira controvérsia paira sobre quais seriam os contornos 

adequados à serem atribuídos à prerrogativa de foro. Não se trata de matéria simples, 

pois como exposto os próprios ministros do STF tem visões diferentes acerca da 



amplitude que tal prerrogativa deveria tomar, e no Poder Legislativo as propostas de 

alteração também não são próximas. 

É pertinente assinalar que não é a primeira vez que se discute alterações no 

instituto de forma a adequá-lo aos valores e a realidade da época. Em 2001, a EC nº 

35 alterou a CRFB/88 e o instituto da imunidade formal, permitindo que os 

parlamentares fossem processados, civil e penalmente, sem a prévia licença da Casa 

a que se vinculam.  

Até então, o Supremo não podia julgar parlamentares, porque era necessária a 

autorização do Congresso Nacional. Como resultado da disposição constitucional, 

nenhum parlamentar foi processado perante o STF desde 1988 até a promulgação da 

Emenda Constitucional 35, em 200124.  

Desta feita, com a EC nº 35/2001 foi estabelecida a extinção da necessidade 

de licença da Casa do parlamentar25 para que tenha início um processo criminal contra 

o mesmo ou para que o processo tramite normalmente, na hipótese de a denúncia ter 

sido oferecida após a diplomação ou antes, respectivamente. Entretanto, ainda 

subsiste a possibilidade de que a Casa a qual pertence o parlamentar possa deliberar 

a sustação da ação, em até 45 dias, a contar do recebimento do pedido da Mesa 

Diretora.  

O próprio STF, antes de limitar a prerrogativa de foro, já vinha impondo 

restrições interpretativas as imunidades materiais dos parlamentares26. A Constituição 

Federal garante aos membros do Legislativo imunidade de opiniões, palavras e votos, 

contudo a jurisprudência do STF fixou que deve haver nexo entre as palavras do 

parlamentar e o exercício de suas funções.  

Por conseguinte, a limitação do alcance do foro especial aos crimes praticados 

durante o exercício funcional e que sejam diretamente relacionados às funções 

desempenhadas, conforme decidiu o STF no julgamento da ação penal 937, se afigura 

uma solução apta a contribuir para credibilidade e a efetividade do sistema penal.  

Deve-se atentar, contudo, que apesar da expressiva redução das hipóteses de 

incidência do foro por prerrogativa de função, para que a decisão seja realmente 
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efetiva, é necessário que o poder legislativo seja claro em alguns aspectos, para evitar 

discussões sobre a competência dos processos.  

Há muita discordância na doutrina e na jurisprudência acerca da definição dos 

crimes como crimes de responsabilidade ou comuns, critério capaz de definir se o réu 

seria julgado por um juiz de primeiro grau ou por uma Corte. Tal insegurança pode 

gerar anos de discussões em tribunais e o “sobe e desce” de processos, que anularia 

os avanços até aqui alcançados, causando, do mesmo modo, prescrição e 

impunidade. 

Outro ponto está relacionado ao cumprimento da pena após a decisão do 

segundo grau de jurisdição. A manutenção do entendimento adotado pelo STF no 

julgamento do HC 126292 se afigura essencial para que a redução do foro por 

prerrogativa de função apresente efeitos.  

Iniciar a pena somente após o trânsito em julgado nos colocaria de volta ao 

ponto de partida, que é o problema da prescrição das penas, visto que quem tem 

condições usa todos os recursos concedidos pelo direito processual para que o 

cumprimento da pena não se inicie. 

E se o mero argumento, de natureza psicológica, de que seria necessário 

abrandar um sentimento de impunidade presente na percepção popular, não poderia 

servir de justificativa para a extinção das prerrogativas de foro, a atual conjuntura de 

uso deturpado da prerrogativa de função constitui um argumento suficiente para que 

se demande mudanças no instituto.  

É evidente que a regra está se materializando como privilégio concedido a um 

número enorme de autoridades, sem fundamento razoável para tanto, em violação 

aos princípios da igualdade e da república.  

E se o STF admitia a restrição da imunidade material, dita absoluta, não parece 

haver óbice para que pudesse interpretar restritivamente a imunidade relativa, diante 

das disfuncionalidades que sua aplicação irrestrita vinha originando. Portanto, a 

jurisdição constitucional bem exercida é antes uma garantia para a democracia do que 

um risco, proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade 

circunstancial de quem tem mais votos, é papel intrínseco ao judiciário no equilíbrio 

do sistema de freios e contrapesos.  

Quanto ao argumento de que o julgamento por juízes singulares poderia 

comprometer a imparcialidade das decisões, ele simplesmente ignora a existência da 

segunda instância e as possibilidades de recursos ao STJ e ao STF. Além disso, 



mesmo na primeira instancia o processo não se forma nem tem andamento por 

impulso de uma só autoridades, diversos servidores públicos, entre delegados, 

magistrados e membros do Ministério Público, teriam que ser corrompidos, sem contar 

os servidores dos respectivos órgãos, advogados e a possibilidade de controle social 

das decisões judiciais, pela própria comunidade local. 

Acusações criminais infundadas também podem ser combatidas pelo habeas 

corpus, remédio constitucional veloz e eficaz, do qual gozam mesmo aqueles que não 

desfrutam da prerrogativa. 

E se em nossa história recente os magistrados de primeira instância tinham 

suas garantias limitadas, de direito ou de fato, a verdade, porém, é que atualmente 

todos os juízes, assim como os membros do ministério público, independentemente 

do grau de jurisdição, desfrutam das mesmas garantias destinadas a assegurar 

independência e imparcialidade, tais como vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de subsídios. Tais garantias, frise-se, não se aplicam a nenhum outro 

servidor público ou membro de poder em nosso Estado.  

Com a decisão do STF cabe agora ao Congresso Nacional redefinir de forma 

definitiva e exaustiva para quais categorias o processo na primeira instância da Justiça 

é desejável, e em quais casos a alteração poderia gerar um abalo institucional.  

Nessa missão os membros do legislativo devem atentar para não serem 

manipulados por um senso comum punitivista, impregnado de cólera e animosidade, 

alardeado pela mídia e alguns setores da sociedade.  

Como vimos, a prerrogativa por foro de função, em certas circunstancias, tem 

suas razões de ser.  

A possibilidade de que o Presidente da República ou qualquer dos Chefes dos 

Poderes ser afastado do exercício funcional de seus cargos por decisão de um juiz 

singular de primeira instância colocaria o pais sobre constante iminência de uma crise 

institucional, desbalanceado a relação de força entre os Três Poderes da República.  

Adotar uma posição simplista e demagógica em um assunto tão delicado pode 

vulnerar o arranjo democrático e acabar por macular as Instituições que, em princípio, 

se pretendia proteger. 

A manutenção do foro por prerrogativa de função como atualmente se amolda 

só vem a causar danos à coletividade, a cidadania e a própria democracia. Os 

recursos desviados não são recuperados e a população sofre com a deficiência de 

serviços públicos que poderiam ser melhorados. O pior efeito, entretanto, diz respeito 



ao desânimo e o descrédito nas instituições do Estado, que tem o condão de levar os 

cidadãos a flertar com posições mais autoritárias e conservadoras, em total prejuízo 

à Democracia.  

Defendendo a supremacia da lei, mesmo em face de governantes aclamados, 

Platão (Leis, 715d.): 

“Chamei aqui de servidores das leis aqueles que ordinariamente são 
chamados de governantes, não por amor a novas denominações, mas porque 
sustento que desta qualidade dependa sobretudo a salvação ou a ruína da 
cidade. De fato, onde a lei está submetida aos governantes e privada de 
autoridade, vejo pronta a ruína da cidade; onde, ao contrário, a lei é senhora 
dos governantes e os governantes seus escravos, vejo a salvação da cidade 
e a acumulação nela de todos os bens que os deuses costumam dar às 
cidades. ” 

 

Qualquer prerrogativa atribuída a uma autoridade pública só deve subsistir se 

estiver a serviço da democracia, jamais mais para conferir status que coloque o 

indivíduo acima ou inalcançável à lei.  
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