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RESUMO 

 

A competência do instituto do Tribunal do júri e o Foro por Prerrogativas 

de Função, pautadas no exercício do cargo, ocupado por um cidadão de 

idoneidade libada.  

O tribunal do júri composta por pessoas, do meio da sociedade, onde 

estão por dentro das questões que envolvam os interesses em comum de onde 

vivem. Prontos para julgarem seus pares, os quais cometerão um ilícito de 

grande gravidade. Este previsto na Constituição Federal de 88, dos direitos e 

Garantias individuais e Coletivos (art. 5º, inc. XXXVIII). 

A lei penal se aplica a todos, por igual, não existindo privilégios pessoais, 

há, no entanto, pessoas que, em virtude de suas funções, ou em razão de 

regras internacionais, desfrutam de imunidades. Longe de uma garantia 

pessoal, trata-se de necessária prerrogativa funcional. 

O Foro por prerrogativa de Função existe, não para a pessoa, e sim para 

o cargo que este ocupa, devido a grande relevância e importância, estes tem 

que ser julgados por instâncias superiores, as quais não sofreram influencia 

dos mais diversos escalões da chefia pública que nos rodeiam. 

O presidente e vice- presidente da Republica, deputados Federais e 

Senadores, Ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministros dos 

estados e vários outros, estes ficam sujeitos a julgamento em uma única 

instância, não tendo o duplo grau de jurisdição. 
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Introdução 

 

Esta monografia se pautou em analisar em seu primeiro capitulo o 

instituto do Tribunal do Júri no Brasil, com seus aspectos históricos, entre as 

Constituições desde a sua criação, sua importância nos momentos 

contemporâneos  assim como a base para os julgamentos dos crimes dolosos 

contra a vida, como cláusulas Pétreas, ou seja que mão pode ser retirada da 

constituição. 

 com seus cidadãos que contribuem para um julgamento justo escolhidos 

no sei da sociedade com competência mínima  para os julgamentos dos crimes 

contra a vida, para que possa julgar  é embasado no que as partes de defesa e 

acusação expõem ao longo do júri, com suas interpretações, leigas as quais 

não precisa de ser justificada tão puramente votada. 

 Garantindo ao réu de ter um julgamento justo, imparcial, que seja 

garantido todos os meios de defesa em sua condição de acusado, o qual será 

observado por seus pares que ao final da fase de instrução farão sua decisão, 

condenando ou absolvendo. com isso o enfoque dessa monografia de 

conclusão de curso estuda a competência do Tribunal do Júri, seus princípios 

básicos que regem o Estado democrático de direito, no Processo Penal 

Brasileiro com suas sanções punitivas, com jurisprudências dos Tribunais 

Superiores 

O presente artigo, em suma, discorre sobre os reflexos do tribunal do 

júri, na sociedade Brasileira como um todo, que visa esclarecer e melhorar a 

infla estrutura do tribunal do júri, bem como a maneira do réu ser julgado com 

toda a dignidade que se atribui pela constituição de 88. Objetiva-se um melhor 

entendimento intrínseco e extrínseco do teor da lei, uma vez que o diploma 

legal aborda a proteção ao réu, porém, reflete obrigatoriedade ao protagonizar, 

ao final de cada júri, a vida futura de cada réu. 

A doutrina em geral justifica a existência do foro privilegiado como 

maneira de dar especial atenção ao cargo ocupado pelo agente do delito e 

jamais pensando em estabelecer desigualdades entre os cidadãos. 

Constituição Federal de 1988, prevalecia sobre a competência 

constitucional do Tribunal do Júri , dentro desse espírito, crime doloso contra a 

vida cometido por congressistas seria julgados pelo STF. 
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I- Capitulo 

1.2-Conceito 

 

O júri é um órgão especial do Poder Judiciário de 1º instância, 

pertencente à Justiça comum, colegiado e heterogênio- formado por um juiz 

togado, que é seu presidente, e por vinte e cinco cidadãos- que tem 

competência  mínima para julgar os crimes dolosos praticados contra a vida, 

temporários (porque constituído para sessões periódicas, sendo depois 

dissolvido), dotado de soberania quanto ás suas decisões, tomadas de maneira 

sigilosa e inspiradas pela intima convicção, sem fundamentação, de seus 

integrantes leigos. 

 

1.3 Previsão constitucional 

 

Como todos os órgãos do Poder Judiciário, o Júri é previsto na 

Constituição Federal de 88, mas, ao invés de ser inserido, como lhe seria 

próprio, no capítulo do Poder Judiciário, é ele colocado no dos Direitos e 

Garantias  Individuais e Coletivos(art. 5º, inc. XXXVIII), a fim de ressaltar a sua 

razão original, histórica , de ser uma defesa do cidadão  contra as 

arbitrariedades dos representantes do poder, ao permitir a ele ser julgado por 

seus pares. Entretanto tal inserção não afasta sua verdadeira  natureza jurídica  

de ser um órgão  especial da Justiça comum, encarregado de julgar 

determinados crimes. 4. Historicidade 

 

1.4 Historicidade nas constituições 

 

O Tribunal do Júri teve sua criação em junho de 1822, só passando a 

ser efetivamente aplicada, com o advento da Constituição  Federal de 1824, 

Destarte, foi a partir da vigência da Carta Magna de 1988 que tal instituto teve 

a sua função destinada à proteção  de crimes dolosos contra a vida. 

Supostamente teria trazido a democracia ao Tribunal do Júri, no capítulo 

que resguarda os “direitos e deveres dos individuais e coletivos” trazendo no 

bojo da constituição alguns dos princípios que norteiam, como a garantia da 

plenitude da defesa, o sigilo das  votações, a soberania dos vereditos, entre 
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outros. Importante também, que a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida é exclusivo do Tribunal do Júri. 

A Constituição estabeleceu o sufrágio direto para Presidente e Vise-

Presidentes com mandatos de quatro anos sem reeleição, senadores e 

deputados, acabando com a restrição por condição financeira dos candidatos, 

mesmo assim só podiam votar homens alfabetizados com mais de 21 anos, o 

que restringia o número de eleitores a uma ínfima parcela da população.  Na 

prática, como o voto era descoberto (não secreto), manipulações e 

intimidações de eleitores pelos candidatos da elite era norma, resultando no 

fenômeno do coronelismo. 

 

5- O Júri no Brasil 

 

Com  a criação do júri, com a primeira lei da impressa, em 18 de junho 

de 1822 e em 1824 passou a fazer parte do Poder Judiciário, já em 1832 com o 

código de Processo Criminal, o Brasil adotou um sistema misto, Inglês e 

Francês este dava aos jurados competência sobre a matéria de direito. 

O decreto Lei nº 261 de 1841 desvincula o sistema inglês e Francês, e 

foi ratificado pela Lei 2033 de 1891, limitando a competência do Júri. As 

constituições de 1891 e a de 1934 motivaram a soberania deste Tribunal com 

algumas  alterações a Constituição se silenciou  a respeito,k o que fez com que 

o decreto nº 167 de 5 de janeiro de 1938 suprimisse essa soberania permitindo 

aos Tribunais de apelação a reforma de seus julgamentos pelo mérito. 

Já a Carta de 1946 reestabeleceu soberania dessa instituição, 

estabelecendo as seguintes características: 

 Numero impar de seus membros 

 Sigilo das votações  

 A plenitude da defesa do réu 

 A soberania dos veredictos 

 Exclusividade para julgar crimes dolosos contra a 

vida.(Nucci.2014.p.850). 
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A Constituição de 1988 manteve essas características de 1946, o artigo 

5º XXXVIII dessa constituição garante que o Júri não pode ser suprimido nem 

por emenda constitucional por ser cláusula Pétreas. 

 

1.6 - 1º Constituição no Brasil  de 1824 

 

Poder Moderador dispositivo que em 1824 esta presente na primeira 

constituição brasileira, outorgada pelo imperador D. Pedro I em março daquele 

ano, que se baseava nos ideais políticos de Benjamim Constant (1767-1830) 

sobre um poder neutro capaz de ajustar e regular os outro três poderes 

clássicos: Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder moderador foi chave de 

organização política do império  e considerado um mecanismo autoritário e 

centralizador, ocasionando revoltas em algumas províncias. A mais importante 

delas foi a chamada Confederação do Equador que tinha como epicentro o 

estado de Pernambuco. 

 Embora o poder moderador tenha se difundido no Brasil a partir de 

Constant, é importante destacar que o conceito adotado aqui foi distinto 

daquele expresso no livro Cours de Politique Constitutionelle. Baseando-se na 

teoria de Montesquieu sobre o sistema do parlamentarismo inglês e na divisão 

dos Três Poderes, Constant defendia que houvesse na monarquia 

constitucional um poder neutro ou moderador que não sujeita à disputa política 

partidária para os momentos de crise, pois deveria ser um elemento 

conciliatório dos conflitos entre os demais poderes. 

 1891 é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, foi a 

primeira constituição republicana do país, promulgada em dois anos de 

negociações após a queda do imperador D. Pedro II. Inspirada no Exemplo 

norte-americano e moldada pela filosofia Francesa do Positivismo, foi esta a 

constituição que estabeleceu as principais características do Estado brasileiro 

contemporâneo, como o modelo presidencialista e Federativo, o voto direto 

(ainda que masculino e não secreto) para representantes do executivo e 

legislativo, a separação entre Estados e religião e a independência entre os 

três poderes, bem como o fim de instituições monárquicas como o Poder 

Moderador e o Conselho de Estado. Esta constituição durou até a Revolução 
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ou Golpe de 1930, sofrendo apenas uma grande alteração neste período ( as 

Emendas Constitucionais de 1926). 

 Essa Constituição surgia com o fim do império brasileiro (1899) e, mais 

importante, com o fim da escravidão, tendo que lidar com os conflitos de 

interesses de uma sociedade essencialmente agrária, pobre, politicamente 

centralizadora e socialmente fragmentada. visando à construção de uma nação 

plural e livre, seu texto se inspira na Constituição dos Estados Unidos refletindo 

a tendência intelectual da época que acreditava que um Estado seria melhor 

governado sob preceitos racionais a elaboração da carta baseou-se também 

nas ideias do filósofo positivista Auguste Comte, que acreditava que a 

sociedade operava e portanto, podia ser administrada por leis fixa e objetivas, 

tal como a natureza opera segundo leis físicas como a da gravidade. 

 Teve também divisão de poderes e o presidencialismo federalista, a 

Carta de 1891instituiu a independência dos três poderes e eliminou o Poder 

Moderador através do qual o Imperador influenciava os demais. Adotando o 

presidencialismo, ela ampliava o direito de voto para o cargo Maximo do 

Executivo com o primeiro presidente eleito do pais Prudente de Morais. Com o 

federalismo, tinha maior autonomia e independência aos estados, que podiam 

criar suas próprias leis, embora sempre em consonância  com a Constituição. 

uma ínfima parcela da população.  Na prática, como o voto era 

descoberto ( não secreto), manipulações e intimidações de eleitores pelos 

candidatos da elite eram norma, resultando no fenômeno do coronelismo. 

 

1.7 - 2º Constituição do Brasil de  1891 

 

A Carta Magna da República, de 24 de fevereiro de 1891, manteve o 

Júri, elevando-o em nível de garantia individual. A Constituição de 16 de julho 

de 1934, por sua  vez, dispôs em seu art. 72 “ É mantida a instituição do Júri, 

com a organização e as atribuições que lhe der a lei”. 

 

1.8- 3º constituição do Brasil de 1934 

 

A constituição de 16 de julho de 1934 voltou a inserir o Tribunal do Júri 

no capítulo que tratava do Poder Judiciário, passando, assim, da esfera da 
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cidadania para a área do estado. No artigo 72 está  que é mantida a instituição 

do Júri, com a organização e as atribuições que lhe der a lei. Com tal 

ampliação nos dizeres do texto legal, a Assembleia Constituinte condiciono ao 

critério do legislador infraconstitucional a disciplina da organização e a 

enumeração das atribuições do Júri. Pode dizer, com isso, que o legislador 

constitucional sinalizou a necessidade da modernização da instituição, levando-

se em conta os novos ensinamentos da ciência penal e a defesa dos interesses 

sociais. 

 

1.9- 4º Constituição do  Brasil de  1937 

 

 A constituição de 10 de novembro de 1937 silenciou a respeito da 

matéria, dando margem a que o Decreto Lei nº 167, de 5 de janeiro de 1938, 

em seu art. 92 letra “B”, abolisse a soberania dos vereditos do Júri, permitindo 

amiúde recurso de apelação quanto ao mérito da questão, nos casos de 

injustiça da decisão, por sua completa divergência com as provas existentes 

nos autos ou produzidas em plenário.De acordo com o art.96 do referido 

Decreto Lei, o Tribunal de Apelação poderia inclusive, aplicar pena mais justa 

ou mesmo absolver o réu. Normas que foram posteriormente somadas ao 

Código de Processo Penal( Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941). 

 

1.10- 5º Constituição  do Brasil de 1946 

 

  A cara magna de 18 de setembro de 1946 recolocou a instituição entre 

as garantias individuais, e também restabeleceu a soberania dos vereditos do 

Tribunal Popular nos temos de sue art. 141 §28 “É mantida a instituição  do 

Júri, com a organização que li der a Lei contando que seja sempre ímpar o 

número de seus membros e garantindo o sigilo das votações e plenitude da 

defesa do réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua 

competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” 

 A nota da soberania dos veredictos foi regulamentada pela Lei nº 263, 

de 23 de fevereiro de 1948, segundo a qual, se o Tribunal reconhecesse que o 

Júri houvera julgado contra as provas dos ao outros, mandaria o réu a novo 

julgamento, não se admitindo, pelo mesmo motivo, segunda apelação. 
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Segundo a mesma lei, o tempo destinado à defesa por ocasião dos debates, 

que era de uma hora e meia, estendeu-se a três horas, par cada um, 

acrescidos de réplica e tréplica, constante de meia hora em dada caso. 

 

1.11- 6º Constituição do Brasil de 1967 

 

  A Constituição do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, seguiu na mesma 

esteira. De fato, determinou que “são mantidas a instituição e a soberania do 

Júri, que terá competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida” 

 

1.12- 7º Constituição do Brasil  de 1988 

 

 A Constituição de 5 de outubro de 1988 considerada cidadão, em seu 

art. 5º, inciso XXXVIII prescreve: 

 É reconhecida a instituição do Júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados:  

A- A plenitude de defesa; 

B- O sigilo das votações; 

C- A soberania dos veredictos; 

D- A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida.(Nucci.2014.p.850). 

A exigência de heterogenia do conselho de sentença se põe em razão 

de que a maioria dos jurados, invariavelmente, decide em atendimento a 

critérios e valores estritamente particulares, de cunho pessoal, íntimo, 

descuidando, por vezes, das nuances técnico-jurídicas do caso (walfredo 

cunha 1988. p.34). 

 

1.13- A Soberania do Júri 

 

A Constituição Federal inclui no tribunal do Júri no capitulo que será de  

direitos e garantias dos indivíduos, dando soberania a seus veredictos, a fim de 

assegura a participação do povo no julgamento dos chamados crimes dolosos 

contra a vida, assim chamados na técnica do Código Penal. 

 Homicídio 
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 Induzimento, instigação e auxilio ao suicídio. 

 Infanticídio e Aborto (walfredo cunha 1988 .p.37). 

 

1.14- Princípio da legalidade 

 

O Estado procura, o princípio instituído pelo direito, para ter maior 

sustentabilidade de acordo com o titulo I  o código Penal da aplicação da Lei 

Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal. Alguns princípios basilares do Tribunal do Júri devem ser 

levados a risca em um julgamento. 

 Princípio da Legalidade ninguém poderá ser punido por fato que não 

tenha sido anteriormente definido em lei e nem há pena sem prévia cominação 

legal, que se manifesta pela locução nullum crimen nulla poena sine previa lege 

prevista no artigo 1º, do código Penal brasileiro. 

 

1.15- Princípio do  Contraditório  

 

É o direito que uma pessoa tem de se defender, não devendo ninguém 

ser considerado culpado sem antes ser-lhe dado o direito de defender-se 

daquilo que lhe é imputado. Este Princípio consagra a ampla defesa posta que 

o acusa poderá socorrer-se aos vários recursos que provem a sua inocência. 

  

1.16- Princípio da Razoabilidade 

 

 a proporcionalidade também está intimamente ligados já que as penas 

vem com a proporcionalidade da sua adequação da gravidade o injusto e a 

culpa do autor, para que haja uma pena sem exageros.(Bonfim,Edilson 

Mougenot.Saraiva,2011.p.36). 

 

1.17-Princípio da plenitude de defesa 

 

 Divide se em auto defesa e defesa técnica, devendo essa ser 

obrigatória, podendo o acusado, inclusive, trazer para o Júri o sentimentalismo 



15 
 

e apresentar a sua versão dos fatos.(Bonfim,Edilson 

Mougenot.Saraiva,2011.p.36). 

 

1.18 O sigilo das votações 

 

 O sigilo das votações abrange a votação, a qual ocorrem em uma sala 

fechada onde não é identificado o nome do jurado que optou pela absolvição 

ou condenação do acusado, ficando assim resguardada a segurança e o direito 

da liberdade de escolha.  

 a plenitude dos princípios constitucionais do Júri os jurados possuem 

total independência, em relação ao poder judiciário, ministério publico, 

defensoria publica e á ordem dos advogados do Brasil, tampouco estão 

adstritos as provas apresentadas e aos argumentos produzidos haja vista não 

serem meros produtores de decisões já proferidas, dai o entendimento de que 

as jurisprudências em nada vinculam as decisões dos jurados. 

“O direito a liberdade é um dos mais importantes á existência e 

desenvolvimento da pessoa humana, justamente por isso é considerado, 

universalmente  sem liberdade o homem não Conseguiria garantir nem mesmo 

o Direito a Vida o mais notável de todos, pois assegura o próprio fato de existir, 

algo indispensável para a aplicação do direito (NUCCI1999,p. 136-137). 

Em um julgamento, todas as formas de lei, são obsevadas e usada para 

ser justo para com a questão que ali esta sendo apresentada. 

Para conter a ação de pessoas mais alteradas que possam querem fazer 

justiça com as próprias mãos, onde muitas vezes cometem as mais variadas 

injustiças, procurando justamente fazer o inverso. Não tendo o juízo perfeito 

para tal. 

O Júri é a melhor opção para ser ter um julgamento no mínimo técnico, 

para se ter um melhor resultado esperado. Com a soberania do júri onde a 

princípios que norteiam o seu andamento tais como da Legalidade, 

contraditório, Razoabilidade, Plenitude de Defesa e o sigilo das votações, onde 

oferecem para os jurados total tranquilidade para votarem com 

responsabilidade e convicção do que se espera de pessoas imbuídas na 

sociedade ao qual o crime foi cometido. 

 



16 
 

1.19- Requesitos para ser jurado 

 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado maior de 18 anos; 

 Não ter sido processado criminalmente; 

 Ter boa conduta moral e social; 

 Estar em pleno gozo dos direitos políticos (ser eleitor); 

 Prestar o serviço gratuitamente (voluntário) (Walfredo 

Cunha.2008.p302). 

Os jurados que apresentarem essas características farão parte de uma 

lista de (25) vinte e cinco nomes sendo alguns deles sorteados, para, então 

estarem aptos a julgarem a respeito do crime doloso contra a vida. 

A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos, onde os 

jurados analisam  e proferem sua convicção sobre a “verdade” e o juiz mesmo 

togado, não possui competência para modificar a decisão obtida pelo júri 

popular. Entretanto a parte lesada pode recorrer da decisão apresentada pelos 

jurados. 

No plenário do Júri observa-se que há uma discrepância a respeito do 

julgamento em si, não tem igualdade, “paridade de armas” o que se percebe, 

na estrutura física do prédio do Tribunal do Júri, onde se encontra o Ministério 

Publico  e o Judiciário, a população leiga observa uma cumplicidade por parte 

desses, que ali estão. No ato do julgamento no plenário do júri, o advogado é 

observado, por mais que seja dito pelo juiz que há paridade de armas, o corpo 

de jurados percebem que há uma singela harmonia entre o ministério publico e 

o magistrado,  ficando assim nitidamente isolado, bem longe da paridade das 

armas o defensor do réu o qual se for dativa fica ainda mais distante sua 

defesa com plenitude.  

Os jurados, ao comparecerem a um Tribunal trazem consigo 

conhecimentos sobre a vida, como tendências de julgamento e estereótipos, 

que são reflexos de fatores gerais, o que poderia causar sérios prejuízos a um 

julgamento imparcial (Sobral ET AL, 1990p.22; Kaplan 1982 p.43). Torna-se 

importante sabermos quais são as variáveis internas que os jurados trazem 

consigo e quais as externas a que eles serão submetidos dentro do processo 
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judicial, sem nos esquecermos de que se trata de uma decisão de julgamento 

complexo. 

 Os jurados universitários são menos benevolentes do que os não 

universitários, nos casos de alienação mental (SIMON, 1967.p.65). Quanto 

maior o nível cultural, maior seria a quantidade de vereditos de culpabilidade 

(REED, 1965.p.65). Hastie, Penrod e Pennington1983.p.76) encontraram que 

os jurados de menor nível de estudos participam menos durante a deliberação 

e possuem menores dotes persuasivos. E nos caso de violação, os jurados de 

maior nível de estudo são mais benevolentes para com o acusado do que os 

de menor nível (SEALY E CORNISH,1973.p.87). A idade tem mostrado uma 

distorção em direção a benevolência em jurados jovens (SIMON, 1967.p.176, 

SEALY 1973.p.89. 

 Os estudos sobre experiência são mais propensos para a condenação 

em certos tipos de casos (REEN,1965 p.87, BAILEY E ROTHBLTT, 1971.p.62; 

SEALY E CORNISH, 1973.p.87; WERNER, STRUBE,1985.p.69). Enquanto os 

que já participam de delitos graves, quando deliberam e delitos menores, são 

menos propensos  para condenar (NAGÃO D DAVIS, 1980.p.32)  de forma que 

os promotores de justiça preferem os jurados mais experientes, e os 

advogados de defesa preferem os jurados sem experiência. (GARZÓN, 

1986.p.54). 

 

1.20- A presença da mulher no Júri 

 

 Nas decisões da justiça sempre há perigo, ou razão da Lei ou por parte 

dos julgadores. A função de julgar, na área criminal importa em grave 

consequências, pois, quem decide sobre liberdade, prisão honra e patrimônio 

das pessoas. Assim dos julgadores, um conjunto de qualidades, entre as quais 

podem ser ressaltadas a experiência de vida, 

 Há quem revela pouca simpatia para com a presença feminina no corpo 

dos jurados. Receiam-se suas “emoções liberais” decisões por demais 

temperadas de sentimentos ou de brandura, que seriam antes uma flagelação 

social do que eficaz colaboração com a justiça. Tida em geral, como de bom 

coração sensíveis a defesa ou acusação a seus meios de persuasão, as 

mulheres, não raros, são vistas com desconfiança pela parte acusadora que a 
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acredita na sua conduta inflexível e teme a complacência, o advento de uma 

idade de ouro das absolvições fáceis com reflexo tranquilizante na atmosfera 

social. 

 Alguns estudos apontam uma maior benevolência por parte da mulher 

(ENFRAM, 1974.p.76; DAVIS ET AL. 1975.p.90), também encontramos 

recomendações intuitivas e não cientificas de advogados, tais como: para 

defender uma mulher selecione somente homens (HEYL,1952.p.12); as 

mulheres são preferidas em tosos os casos, exceto quando a acusada é 

atrativa ( KACHER,1969.p.43); selecione as mulheres caso o acusado seja um 

homem atrativo ( APPLEMAN, 1952.p.78). 

 Caso estejam sendo julgados delitos de violação, a benevolência da 

mulher como jurado transforma-se em tendência a atribuir culpabilidade ( 

DAVIS ET AL, 1977.p.54; MILLER e HEWITT.p.21, 1978, ARCE, 1989.p.65)  e 

encontra-se nos homens maior tendência a culpabilidade a vítima do 

cometimento do delito ( RUNSEY 1977.p.87). Porém existiam estudos que não 

demonstram isto ( JONES E ARONSON,19730.p.98. As mulheres mudam mais 

facilmente sua intenções de veredito (PADAWER-SENGER E BARTON 1975 

DAVIS ER AL 1977). Por outro lado, nos crimes passionais, que costumam 

atrair ao júri multidões feministas, fazendo dele um teatro romântico. 

Ma área do direito, muitos escolhem as mais variadas ramificações, o 

direito penal é sem duvida a que menos mulheres tem em sua defesa. Porém a 

presença da mulher no Tribunal do Júri causa uma revolução para alguns que 

começam a taxar como apropriada ou não em estar la naquela posição de tão 

grande relevância social e de decisão na vida de uma pessoa que poderá 

perder ou ganhar a liberdade deliberada. Com o olhar de quem quer o melhor 

pra sociedade sua analise e critica e ao mesmo tempo humana para com a 

vida de quem esta sendo julgado naquele momento de tão grande relevância. 
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 II- CAPITULO  

2-Introdução 

O art. 69, VII CPP a prerrogativa de função do agente pode alterar 
fundamentalmente a eleição do foro competente  para apurar a infração 
cometida. A regra geral é que quem cometeu o crime seja punido no local do 
crime, pois aí esta o maior abalo  á comunidade, entretanto conforme situação 
especifica  em que se encontre, há alteração da regra geral. É o que ocorre 
com o agente investido em particular função. Assim, se um Prefeito de distante 
cidade do interior pratica um delito, será julgado no Tribunal de Justiça, na 
capital do Estado, e não no lugar do crime.  

A doutrina em geral justifica a existência do foro privilegiado como 
maneira de dar especial atenção ao cargo ocupado pelo agente do delito e 
jamais pensando em estabelecer desigualdades entre os cidadãos. Nucci 
2014.p.255 

O leitor que vê uma leitura, jornal televisivo, ou mesmo em uma roda de 

amigos, com certeza vai indagar a respeito da diferença de tratamento entre as 

pessoas, se equivalendo do art. 5º da Constituição Federal, onde diz que 

somos todos iguais perante a lei, fato este que aos olhos desse 

questionamento ele estaria certo.Mas olhando com olhos mais técnicos, 

observa-se que não há nada de benéfico a respeito do tipo de julgamento que 

este possa vir a passar, pois ele será julgado por órgão dos quais sua 

influência devido ao cargo que ocupa, não ira adiantar em nada para salvá-lo 

de um julgamento justo e honesto. 

2.1-Princípios Constitucionais da Prerrogativa pela Função. 

 

O foro por prerrogativa é um instituto que permite que uma autoridade, 

em virtude do cargo ou função que exercem, possa ser processadas e 

julgadas, pelos tribunais inferiores, ou seja, de 2º grau, tribunais superiores ou, 

até pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos o chamam de foro privilegiado, 

embora não se tenha visto uma preocupação com a nomenclatura, 

entendemos que foro por prerrogativa por função é a denominação mais 

apropriada ao instituto, na medida em que este não representa beneficio, 

diretamente ligado a pessoa mas a um tratamento, diferenciado em virtude da 

função ou cargo exercido. 

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que  a prerrogativa de foro, 

prevista em normas a encerrar direito estrito, visa a beneficiar não a pessoa, 
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mas o cargo ocupado.( HC 88.536, rel. ministro Marco Aurélio, julgamento em 

25-9-2007 primeira turma, DJE de 15-2-2008. 

 

2.2- Dispositivos constitucionais que estabelecem hipóteses de foro por 

prerrogativa por função do cargo que ocupa. 

 

2.3- Prefeitos 

 

.O inciso X do artigo 29 de da constituição da Republica Federal do Brasil, nos 

fala que o julgamento de Prefeito deverá ocorrer perante o Tribunal de Justiça 

ao qual ele esta vinculado ao cometer um ilícito penal ou até mesmo um crime 

doloso contra a vida. 

Temos que destacar que com essa competência do Tribunal de Justiça para 

julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum 

estadual, nos demais caso a competência originária caberá ao respectivo 

Tribunal de segundo grau de acordo com a Súmula 702 do STF. 

2.4- Deputados Federais e Senadores 

Em relação aos Deputados Federais e aos Senadores, a CF88 estabelece que, 

desde a expedição do diploma, eles serão submetidos a julgamento (criminal) 

perante o Supremo Tribunal Federal. (Art. 53, § 1º) 

2.5-Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso 

Nacional, Ministros do STF e o Procurador-Geral da República. 

Segundo as disposições constitucionais, compete ao STF, processar e julgar, 

originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o 

Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros 

e o Procurador-Geral da República. (Art. 102, I, b) 

2.6-Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da 

União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. 
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Compete ao STF, processar e julgar, originariamente, nas infrações penais 

comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ressalvada o disposto 

no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas 

da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. (Art. 102, 

I, c) 

É relevante mencionar que a edição da Medida Provisória 2.049-22, de 

28.8.2000 transformou o cargo de Advogado-Geral da União em cargo de 

ministro de Estado. Dessa forma, compete ao STF processar e julgar o 

Advogado-Geral da União, nas infrações penais comuns, tendo em vista a 

incidência do art. 102, I, c, da CF. (INQ, 1.660-STF) 

 2.7-  Foro por Prerrogativa no Superior Tribunal de Justiça 

O disposto na alínea “a” do inciso I do Art. 105 compete ao Superior Tribunal 

de Justiça processar e julgar, originariamente: 

 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. 

A lei penal se aplica a todos, por igual, não existindo privilégios pessoais. Há 

no entanto, pessoas que, em virtude de suas funções, ou em razão de regras 

internacionais, desfrutam de imunidades. Longe de uma garantia pessoal, trata-

se de necessária prerrogativa funcional. ( Nucci, 2014.p.78).
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2.8- Notas complementares 

Além dessas hipóteses acima, encontram-se ainda no texto 

constitucional as seguintes previsões do foro: 

 Art. 96, inciso III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do 

Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos 

crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 

Eleitoral. 

 Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I – processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e 

da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os 

membros do Ministério Público da União ressalvado a competência da Justiça 

Eleitoral. 

2.9-Consequências do foro por prerrogativas de função 

É importante destacar que a prerrogativa de foro prevista na 

Constituição Federal, por se tratar de norma especial, prevalece sobre a 

competência geral do tribunal do júri. 

O STF, nesse sentido, já decidiu que “a norma contida no art. 5º, 

XXXVIII, da CR, que garante a instituição do júri, cede diante do disposto no 

art. 102, I, b, da Lei Maior, definidor da competência do STF, dada a 

especialidade deste último”. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados 

pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. (AP 333, rel. min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 5-12-2007, Plenário, DJE de 11-4-2008.) 

Vide: AP 396, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 28-10-2010, Plenário, 

DJE de 28-4-2011. 
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Por fim, vale ressaltar, entretanto, que a competência constitucional do 

Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida 

exclusivamente pela constituição estadual. 

Prerrogativa de foro e contemporaneidade do mandato ou investidura 

Como  a prerrogativa de foro vincula-se ao cargo ou função exercida, em 

havendo a cessação da investidura, em regra encerra-se, a prerrogativa, o STF 

entende que o reconhecimento da prerrogativa de foro, perante os ilícitos penai 

comuns, em favor de ex-ocupante de cargos públicos ou de ex-titulares de 

mandatos eletivos transgride valor fundamental á própria configuração da ideia.  

A prerrogativa de foro é outorgada constitucionalmente, Racione 

Munires, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou mandato 

ainda titularizado  por aqueles que sofrem persecução penal instaurada pelo 

Estado, sob pena de tal prerrogativa-descarecterizando-se em sua essência 

mesma- degradar-se á condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. ( 

inq 1376 – AGR, rel.min.Celso de Mello, julgamento em 15-02-2007 Plenário. 

Em outro julgado, o STF decidiu que com o cancelamento da Súmula 

394, pelo plenário do STF, cessa a competência especial por prerrogativa de 

função quando encerra o exercício funcional que a ele deu causa, ainda que se 

cuide de magistrado”(RE 29.521, rel. min. Néri da Silva, julgamento em 8-

2002). 

É verdade que a Lei Maior, no art. 5º, caput, estabelece que “ todos são 

iguais perante a lei”. Sendo, como efetivamente  são , esse direito concedido a 

tais pessoas não conflitaria com referida igualdade? Obviamente não. Não se 

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

cautela, para amparar, a um tempo, o responsável e a justiça, evitando por 

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

de especiais garantias, protegendo-os contra eventuais pressões que os 

supostos responsáveis pudessem exercer sobre os órgãos jurisdicionais 

inferiores. 

Como vimos, esse tratamento especial não é dispensado a pessoa ( 

como acontece com o chamado foro especiais ou profissionais, segundo 
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Alcalá-Zamora),mas sim ao cargo, á função. E tanto isso e exato que, cessada 

a função, desaparece o “privilégio”, nos termos da sumula 451 do STF. 

O que a constituição veda e proibi, como consequência do principio de 

que todos somos iguais perante a Lei, é o foro privilegiado, e não o foro 

especial, em atenção á relevância, á majestade, á importância do cargo ou 

função que esse ou aquela pessoa desempenha. Não se deve confundir foro 

pela prerrogativa de função com foro privilegiado. “Aquele é homenagem a 

função, ditada, como diz Garraud “,...Pour Le Besoin de créer des garanties 

spéciales de fermente et d’impartialté dans lês poursuites auxquels ils sont 

exposés...” (cf. Traité de l’instructuon criminelle, Paris: Dalloz, 1926, v.2,p. 555). 

Sem razão, pois, Roberto Lyra ao afirmar que quando a Lei fala em foro pelo 

prerrogativa de função usa de eufemismo para ocultar um privilégio ( cf. RT, 

216/41). Mas conforme doutrina dominante, a competência por prerrogativa de 

função não sugere o foro privilegiados. O que a constituição vedada e veda ( 

explicitamente) é o foro para conde, barão ou duque para Jafe, Café ou Mafé..., 

como bens diz Tornaghi ( cf.Comentarios ao Codigo de Processo Penal, Rio de 

Janeiro Forense, 1956, v.2,p.195).O privilégio decorre de beneficio á pessoa, 

ao passo que a prerrogativa envolve a função. 

Quando a constituição proíbe o foro privilegiado, esta vedando o 

privilegio em razão das qualidades pessoais, atributos de nascimento... Não é 

pelo fato de alguém ser filho ou neto de barão que deva ser julgado por um 

juízo especial, como acontece na Espanha, em que se leva em conta, muitas 

vezes, a posição social do agente, de fato a Ley de enjuiciamiento Criminal 

com sede foro especial aos “príncipes de La família Real” (cf. Asengo, Derecho 

processual penal, Madri: revista de derecho privado, v.I,p.260). Entre nós esses 

privilégios desapareceram. Certo que algumas pessoas são julgada por 

tribunais Superiores, más isso ocorre em virtude da diguinidade da função da 

atitude do cargo, de prerrogativa que não é da pessoa, é sim da função ou do 

cargo. 

Não se conceberia que o presidente da republica o Chefe Supremo da 

Nação, que ocupa o mais alto cargo existente em nossa Pátria, casso viesse a 

cometer uma infração penal, fosse processado e julgado por um Juiz de Direito. 
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Não se conceberia que um Desembargador, p. ex., pudesse ser 

processado e julgado por um juiz de Direito. Primeiro, em fase da subversão da 

hierarquia – o Desembargador faz parte de um órgão superior que reexaminar 

as decisões dos Juiz de Direito, que toma parte ativa nas suas promoções e 

em fim, entrega um órgão que exerce fiscalização sobre a conduta dos 

Magistrados. Segundo, para preservar a própria Justiça evitando, assim, a 

possibilidade de um Juiz proceder “por sua modesta hierarquia, a congressiar-

se com COM El superior”. 

Esse foro especial, como bem disse garaud “se legitima e se explica em 

fase da necessidade de serem criadas garantias especiais de firmeza e de 

imparcialidade nos processo nos quais essas pessoas são exposta”. Por outro 

lado, mesmo cessada a função o foro deve continuar, mal grado tem o excelso 

Pretório cancelado a Súmula 394. E assim pensamos em respeito ao principio 

do Juiz natural, dogma de fé. Por isso entendemos, com Frederico marques ( 

Da competência me matéria Penal, São Paulo: Saraiva, 1953. P.230), que, se a 

infração for cometida durante o exercício funcional, o foro especial persiste 

mesmo que cessada a função. 
Diga-se, por outro lado, que a competência originaria se exerce em uma 

única estância. Não haverá recurso contra as decisões proferidas numa causa 

da competência originaria por prerrogativa de função salvante as hipóteses de 

recursos extraordinários, recurso especial, os inspecionais caso de denegação 

de habeas corpos e os recursos referidos no art.102, II, b da Magna Carta.  

 

2.10-Consequências do Foro por Prerrogativa de Função 

O novo entendimento do STF sobre a competência por prerrogativa de função 

 
Em fevereiro de 2018, ô ministro Luiz Roberto Barroso encaminhou ao 

Plenário do Supremo  Tribunal Federal (STF) o julgamento da Ação Penal 937, 

por meio da qual um ex-deputado Federal, que havia renunciado ao mandato 

para assumir a Prefeitura de um Município   do Estado do Rio de Janeiro pela 

prática do crime de “compra de votos’’. 

Naquela oportunidade, o ministro pretendia discutir a questão de foro por 

prerrogativa de função. No respectivo despacho, o relator afirmou que o 
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suposto delito teria sido cometido em  2008, quando o réu disputou a 

Prefeitura. Eleito prefeito, o caso começou a ser julgado no Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro, onde a denúncia foi recebida em 2013. Com o 

encerramento do mandato á frente da chefia do Executivo local, o caso foi 

encaminhado para a primeira instância da justiça Eleitoral. 

Em 2015, com era o primeiro suplente de Deputado Federal de seu 

partido, ele passou a exercer o mandato diante do afastamento do Deputado 

Federal o que levou à remessa dos autos ao STF. 

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

mandato do titular, mas após sua eleição novamente para a prefeitura, também 

no ano passado, ele renunciou ao mandato de parlamentar ( em janeiro de 

2017), quando o processo já estava liberado para ser julgado pela Primeira 

Turma. 

Segundo afirmou o relator, à época, as diversas declinações de 

competência estão prestes a gerar a prescrição pela pena provável, de modo a 

frustrar a realização da justiça, salientando que o sistema é feito para não 

funcionar e o cãos revelava sem função prática do regime de foro, razão pela 

qual acreditava ser necessário repensar a questão quanto à prerrogativa. 

Para o ministro Barroso, havia problemas associados à morosidade, à 

impunidade e à impropriedade de uma Suprema Corte ocupar-se como 

primeira instância de centenas de processos criminais. 

Ao encaminhar o julgamento do tema para o Plenário, por meio de 

questão de ordem, o relator sugeriu a análise da possibilidade de conferir 

interpretação restritiva às da Constituição  de 1988, que estabelecem as 

hipóteses de foro por prerrogativa de função, de modo a limitar tais 

competências jurisdicionais aos crimes cometido em razão do oficio e que 

digam respeito estritamente ao desempenho daquele cargo. 

No dia 31 de maio foi iniciado o julgamento. Em seu voto, o 

ministro Barroso, afirmou que o foro deve se aplicar apenas a crimes 

cometidos durante o exercício do cargo, e deve ser relacionado à função 

desempenhada. 
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Primeiro: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes 

cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções 

desempenhadas. 

Segundo: 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. 

Terceiro: terminado definitivamente o julgamento, o entendimento 

aplicar-se-á a todos os processos pendentes no Supremo, por se tratar de uma 

regra fixadora da competência. 

 na próxima sessão, tenhamos finalmente a decisão final, com uma 

observação: creio que essa interpretação dada pela Suprema Corte (para mim 

correta, enquanto não se acaba de uma vez por todas com a competência por 

prerrogativa de função – via uma emenda à Constituição), fatalmente atingirá 

todo e qualquer réu que tenha prerrogativa de foro, e não somente os 

parlamentares federais. 

Assim, doravante, Prefeitos, Deputados Estaduais, Magistrados, 

membros do Ministério Público, ministros, etc, deixarão de ter tal prerrogativa, 

salvo em relação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e 

relacionados às funções desempenhadas. 

Ademais, após o final da instrução processual, com a publicação do 

despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência 

para processar e julgar as respectivas 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. 

Em consequência as varias observâncias feitas,  ao longo dos anos, 

à Constituição Federal chegou se a conclusão que o STF estava em 

uma função que não era a sua original, ou seja a de guardião desta. 

Cheio de julgamentos dos quais a grande maioria não precisava 

estar, naquele renomado órgão, com possibilidade para ser julgado 

por outras instâncias, os quais o estava abarrotando de processos  

que  leva tempo precioso desta casa. 
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2.11- Princípio da simetria 

Com base no princípio da simetria, o ministro Celso de Melo, decidiu 

que o precedente aberto pela corte ao restringir a prerrogativa de foro de 

parlamentares também  vale para governadores. Assim, ele remeteu uma 

investigação que envolve o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), 

de uma caso anterior ao mandato, ao Superior Tribunal de Justiça. 

Celso de Mello destacou que a prerrogativa de foro não configura 

privilégio de ordem pessoal em favor de quem a detém e somente diz respeito 

ao exercício dás funções inerentes ao cargo ou mandato cuja titularidade 

enseja o acesso a tal prerrogativa. 

O inquérito analisado por Celso  de Mello  também investiga o prefeito 

de Recife, Geraldo Júlio (PSB) todos suspeitos de participação no suposto 

superfaturamento na construção do estádio Arena Pernambuco, pela 

empreiteira Odebrecht, para a Copa do Mundo de 2014. O caso tramitava no 

Supremo por causa do Senador e do Deputado, mas o ministro considerou que 

não deveria mais continuar no STF porque não de refere a crimes cometidos 

no exercício do cargo. 

O ministro observou, ainda, que o procedimento em análise refere-se a 

eventos delituosos ocorridos em momento que precedeu a diplomação dos 

congressistas e que, por isso, não guardam qualquer relação  de pertinência  

ou de conexão com o mandato legislativo, por se tratar de fatos absolutamente 

estranhos ás atribuições inerentes ao oficio parlamentar. 

Destacou também que a única razão que justificava a extensão da 

competência penal originária do Supremo ao governador e ao prefeito tinha 

ligação com o fato de que existiria relação de  vinculo de continência entre os 

comportamentos atribuídos a essa autoridades locais e as condutas pelas 

quais os congressistas estão sendo investigados. 

 
O principio da simetria, nos diz que a prerrogativa de foro, nos termos 
da constituição, não configura como anteriormente praticada situação  
de privilégio pessoal. Má com relação ao “in oficio”  somente a que 
tenha cometido o fato criminoso das funções com vinculo ao exercício  
das funções inerentes ao cargo que Deten  o titulo. Assim sendo a 
prerrogativa de foro sendo julgado por um juiz de primeira instância. 
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2.12- Foro por prerrogativa de Função e Tribunal do júri. 

 

A lei penal se aplica a todos, por igual, não existindo privilégios 

pessoais. Há no entanto, pessoas que, em virtude de suas funções, ou em 

razão de regras internacionais, desfrutam de imunidades. Longe de uma 

garantia pessoal, trata-se de necessária prerrogativa funcional.  

As imunidades parlamentares se dividem em absolutas de acordo com o 

art. 53 caput onde temos que os deputados e senadores são invioláveis civil e 

penalmente por quais quer de suas opiniões, palavras e votos. 

Imunidades Relativas ou processuais estão relacionadas a questão de prisão, 

foro por prerrogativa de função, possibilidade de suspender o processo pela 

casa legislativa respectiva. 

A sumula 394 do STF foi cancelada, por esta sendo usada de maneira 

errada pelos parlamentares, os quais as vésperas de ser julgado renuncia ao 

mandato no Supremo Tribunal Federal, para ver os autos ser remetido para o 

juiz de primeiro grão, para ganhar tempo  e ter a prescrição, mas o supremo na 

questão de ordem Ação Penal 315 esta assumindo a posição que se o 

parlamentar renuncia após o encerramento da instrução o Supremo continua 

competente para o julgamento. 

O foro especial é criminal serve para julgamento dos parlamentares por 

inflações penais cometidas antes ou depois do inicio do mandato, mas 

restringiu os crimes em crimes funcionais cometidos no exercício da função e 

em razão da função. E tem também que cancelar a sumula 704 onde pessoas 

que não tem foro são levadas a ter pela conexão e  continência. 

Caso o parlamentar se licencia para exercer outro cargo, e pratica um 
crime funcional, não manterá as imunidades  que não e pessoal mas 
funcional salvo no que toca o foro por prerrogativa de função. 

Os princípios as simetria também são aplicados aos Deputados 
Estaduais, com relação aos Deputados Federais. Um parlamentar, 
governador, prefeito, juízes, promotores etc cometendo um crime 
comum esse crime comum não será processado e julgado no fórum 
especial e sim por um  juiz de primeiro grão. 
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2.13-Foro por Prerrogativa de Função x Tribunal do Júri 

De acordo com o STF sumula vinculante numero 45, antes da Questão 

de Ordem Ação Penal 315 o foro por prerrogativa de função, previsto na 

Constituição Federal de 1988, prevalecia sobre a competência constitucional 

do Tribunal do Júri , dentro desse espírito, crime doloso contra a vida cometido 

por congressistas seria julgados pelo STF. 

Agora com a ação penal 315 parlamentares Federais e Estaduais nos 
crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo júri popular, ainda 
que cometido durante o mandato não tem ligação com a função, 
todos os detentores de foro serão julgados por pelo tribunal popular. 

 2.14-Questão de ordem Ação Penal 315 

As imunidades parlamentares encontram previsão na Constituição 

Federal. Assim como as diplomáticas, as imunidades parlamentares não 

configuram privilegiado, mas prerrogativas necessárias ao desempenho 

necessárias ao desempenho independente da atividade parlamentar e à 

efetividade do estado democrático de direito, marcado pela representatividade 

dos cidadãos eleitores. 

Atualmente, cerca de cinquenta e cinco mil autoridades brasileiras têm a 

prerrogativa de foro. Entre eles estão juízes, ministros de cortes superiores, 

membros do ministério público, governadores, prefeitos, entre outros. O 

processo em análise trata apenas dos deputados federais e senadores. Mas há 

projetos em tramitação no Congresso Nacional que visam reduzir esses 

privilégios a apenas os presidentes dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

Em seu voto como relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso, 

ressaltou que só para receber uma denúncia a Corte leva quase 580 dias, 

enquanto que um juiz de primeira instância o faz em até uma semana. Disse 

Barroso, parece claro que se o foro privilegiado pretende ser, de fato, um 

instrumento para garantir o livre exercício de certas funções públicas, e não 

para acobertar a pessoa ocupante do cargo, não faz sentido amplia-lo  a crimes 

cometidos antes da investidura, sejam estranhos ao exercício  de suas 

funções. 
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III- Capitulo 

 

3.1-Competência do Tribunal do Júri e Foro por Prerrogativa de função 

 

Conforme a sumula vinculante 45 do STF, compete Constitucionalmente  

a prevalência do Tribunal do Júri sobre o foro por Prerrogativa de Função 

estabelece a exclusividade pela constituição estadual. 

Com isso a imunidade parlamentar relativa, conhecida por imunidade 

formal. Processual  ou adjetiva, encontra previsão no artigo  53,§1º ao §8º, da 

Constituição Federal de 1988. Nos termos do §1º, “ Os Deputados e 

Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

Trata-se de foro por prerrogativa de função, competindo ao STF o 

processo e julgamento dos parlamentares por infrações penais cometidas 

antes ou depois do inicio do mandato. 

 

3.2- A ausência do duplo grau de jurisdição e foro privativo no STF 

 

 Ressalta-se que as autoridades com foro por prerrogativa de função no 

STF ficam sujeitas a julgamento por uma única instância, de forma que não 

gozam de duplo grau de jurisdição. 

Esse modelo vai de encontro com tratados internacionais sobre direitos 

humanos de que o Brasil é signatário. Tanto a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

asseguram o “direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. 

Isso não ocorre com quem tem foro por prerrogativa de função. Após o 

julgamento pela Corte, não há recurso para outro Tribunal. 

Quando inicia e quando termina o foro por prerrogativa de função dos 

Deputados Federais e Senadores? 

O direito ao foro por prerrogativa de função inicia-se com a diplomação 

do Deputado Federal ou Senador e somente se encerra com o término do 

mandato. 

Assim, pelo entendimento que era tradicionalmente adotado pelo STF, 

se determinado indivíduo estivesse respondendo a uma ação penal em 1ª 
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instância, caso ele fosse eleito Deputado Federal, no mesmo dia da sua 

diplomação, cessaria a competência do juízo de 1ª instância e o processo 

criminal deveria ser remetido ao STF para ali ser julgado. 

Vale ressaltar que a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral 

atesta quem são os candidatos eleitos e os respectivos suplentes. A 

diplomação é normalmente marcada para dezembro e a posse somente ocorre 

alguns dias depois, em janeiro. 

 

3.3-Questão de ordem na AP 937 

 

Proposta pelo ministro Roberto Barroso, duas propostas. 

Primeiro tema 

 Mudar a interpretação que até hoje era dada ao art. 102, I, “b”, da CF/88 

e passar a entender que o foro por prerrogativa de função dos Deputados 

Federais e Senadores deve se aplicar apenas a crimes cometidos durante o 

exercício do cargo e desde que relacionados com a função desempenhada. 

Onde um parlamentar cometendo um crime nos aspecto criminal se for antes 

de sua 

Segundo tema 

O Ministro também propôs uma segunda discussão 

Vamos definir um determinado momento processual (ex: fim da instrução) a 

partir do qual mesmo que o réu perca o foro privilegiado no STF, por exemplo, 

renunciou não se reelegeu etc), ainda assim ele continuará sendo julgado pelo 

Supremo. 

 

3.4- SENTIDO E ALCANCE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

Na origem, a prerrogativa de foro tinha como fundamento a necessidade 

de assegurar a independência de órgãos e o livre exercício de cargos 

constitucionalmente relevantes. 

 A competência originaria para o julgamento dos Senadores e Deputados 

Federais a tribunais de hierarquia poderia reduzir o processo penal contra 

titulares de mandato eletivo ou altas autoridades, com a inobservância da 

obrigação de suas funções. 
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Assim, o foro por prerrogativa de função foi pensado para ser um 

instrumento destinado a garantir o livre exercício de certas funções públicas, e 

não para acobertar a pessoa ocupante do cargo. Por essa razão, não faz 

sentido estendê-lo aos crimes cometidos antes da investidura nesse cargo e 

aos que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao exercício de suas 

funções. 

Se o foro por prerrogativa de função for amplo e envolver qualquer crime 

(ex: um acidente de trânsito) ele se torna um privilégio pessoal que não está 

relacionado com a proteção do cargo. 

Normas que estabeleçam exceções ao princípio da igualdade devem ser 

interpretadas restritivamente. 

A existência do foro por prerrogativa de função representa uma exceção 

ao princípio republicano e ao princípio da igualdade. Tais princípios, contudo, 

gozam de preferência em relação às demais disposições constitucionais. Daí a 

necessidade de que normas constitucionais que excepcionem esses princípios 

– como aquelas que introduzem o foro por prerrogativa de função – sejam 

interpretadas sempre de forma restritiva. Nucci.2014.p.35. 

 

3.5- Causas de Foro por Prerrogativa de Função previstas na CF 88 

 

Autoridades: Presidente e vice-presidente da República, Deputados 

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

Ministros de Estado, Advogado-Geral da União, comandantes da Marinha, 

Exército e Aeronáutica, Ministros do STJ,STM, TST, TSE, Ministros do TCU e 

Chefes de missão diplomática de caráter permanente são julgados pelo STF. 

Governadores, Desembargadores (TJ,TRF,TRT), Membros dos TRE, 

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

tribunais são julgados pelo  STJ. 

Juízes Federais, Juízes Militares e Juízes do trabalho e Membros do 

MPU que atuam na 1º instância serão julgados pelo TRF ou TER. 

Juízes de Direito, Promotores e Procuradores de Justiça serão julgados 

pelos Tribunais de justiça já os  Prefeitos serão julgados pelos TJ,TRF ou TRE. 

A autoridade com Foro por Prerrogativa de Função no STF fica sujeitos a 

julgamento por uma única instância, não tendo o duplo grau de jurisdição, 
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devido aos tratados internacionais de direitos humanos, onde o Brasil é 

signatário, com o tratado das convenções Americana de Direitos Humanos, e o 

Pacto  Internacional de Direitos Civis e Políticos asseguram o Direito de 

recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. Não ocorrendo aos que 

tem foro por prerrogativa de função no STF.  

O foro especial está previsto na Constituição Federal de 1988, 

art.102,I,”b”e “c”, que estabelece a competência  do STF par processar e julgar, 

originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o 

Vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e 

o Procurador-Geral da Republica”, também os Ministros de Estado e os 

Comandantes Militares, os membros dos Tribunais Superiores, o membros do 

Tribunal de Contas da União, e os chefes de missão diplomática de caráter 

permanente. 

 

3.6- Conclusão quanto à primeira proposição 

 

Prerrogativa de Função deve ser interpretada restritivamente, aplicando 

apenas aos crimes que tenha sido praticado durante o exercício do cargo e em 

razão dele. Com isso se for cometido um crime antes que o candidato seja 

diplomado como Deputado Federal justifica o STF para julga-lo, ele devera ser 

julgado pelo juiz de primeira instância, mesmo sendo Deputado Federal, 

mesmo que tenha cometido o crime após a investidura no mandato, se o delito 

não  tiver relação direta com as funções do cargo em exercício não haverá de 

se falar em Foro por Prerrogativa de Função. 

 

3.7-Foro pro Prerrogativa de Função X Competência Constitucional do  

Tribunal do Júri  

 

 Súmula vinculante 45 a competência constitucional do Tribunal do Júri 

prevalece sobre o Foro por Prerrogativa de Função estabelecida 

exclusivamente pela constituição estadual. 

  O Foro por prerrogativa de Função previsto na Constituição Federal de 

1988  não prevalece sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri, 

onde a própria Constituição excepciona a si mesma. Caso pratique o crime 
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doloso contra a vida, os membros do congresso serão julgados perante o STF, 

já o parlamentar estadual será julgado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal 

Regional Federal. 

Agora o crime dolosos contra a vida, na ação parlamentar 315 serão 

julgado pelo Tribunal  popular  todos os detentores de Foro por prerrogativa de 

Função apesar de ser  cometido por parlamentar Federal  por não ser crimes 

funcional. 

 Artigo 5º XXXVIII, da Constituição é reconhecido à instituição do Júri, 

com a organização que lhe der a lei, esse dispositivo assegura em suas alíneas 

no âmbito do Tribunal do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredctos e a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida. 

 

3.8- Tribunal do Júri e foro especial 

 

 A competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a 

vida não é absoluta, uma  vês que ele é afastada quando houver previsão de 

competência especial por prerrogativa de função. 

 A Constituição Federal traz as exceções de competência especial por 

prerrogativa de função no seu art. 29, X onde o julgamento do prefeito será 

feito perante o Tribunal de justiça por crimes dolosos contra a vida. 

Os Tribunais de Justiça julgam os crimes comuns e de responsabilidade, 

os juízes estaduais, do Distrito Federal e Territórios, também o membros do 

Ministério Público, resalvada a competência da justiça eleitoral, de acordo com 

o artigo 96,III da Constituição Federal. 

O Artigo 102 inciso I, B e C. onde compete ao Supremo Tribunal Federal 

julgar as infrações penais comuns: o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, 

Procurador-Geral da República, os Comandantes das forças Armadas, os 

Ministros de Estado, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de 

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

Os governadores dos Estados e Distrito Federal, os Desembargadores 

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

Tribunais de Contas dos Estados e Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 
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Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de contas 

dos Municípios e os Ministério Público da União que oficiem perante os 

Tribunais  são julgados pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) de acordo com 

o artigo 105,I “a” 

 

3.9- Tribunal do Júri 

 

O artigo 108. I, excepciona a competência do Tribunal do Júri 

estabelecendo a competência dos Tribunais Regionais Federais  para julgar, 

nos crimes comuns, os Juízes Federais na área de sua jurisdição, incluídos os 

da Justiça Militar e do Trabalho bem como os Ministério Público da União, 

ressalvadas a competência da justiça eleitoral. 

 

Na ocorrência de coautoria tendo um dos réus Foro por Prerrogativa de 

Função e o outro não, será feita a separação dos processos de acordo com a 

súmula 704 do STF onde não viola as garantias do juiz natural, da ampla 

defesa e do devido processo legal a atração por continência  ou conexão, não 

sendo absoluto tendo exceções art. 80 do CPP  onde será facultativo a 

separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em 

circunstancias de tempo ou de lugar diferentes estando em numero excessivo 

de acusados,   Com isso o réu que não tem essa prerrogativa será julgado pelo 

Tribunal do Júri. 

Por fim, a Súmula 45 do Supremo Tribunal Federal “ a competência 

constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o Foro por Prerrogativa de 

Função  estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual”, onde a 

Constituição Estadual não poderá estabelecer exceção à regra do Tribunal do 

Júri se não houver previsão expressa na Constituição Federal. 

  Não se aplica esta regra para os vereadores, que por força do art. 29, 

VIII da Constituição Federal, só tem imunidade absoluta, para isso suas 

opiniões, palavras e Votos sejam proferidos no exercício do mandato e na 

circunscrição de seu município. Não tendo dispositivo na Constituição Federal 

que lhe atribua o foro especial em ações Penais. Mas nada impede que a 

Constituição Estadual estabeleça também a Prerrogativa de Foro, a regra 
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estadual, contudo não prevalece nos crimes contra a vida, pois a competência 

do Júri está estampada na Constituição Federal. 

 

4.0- Princípio da simetria  

 

Dispõe a Constituição, no art. 25: “ Os Estados organizam-se e regem-se 

pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição” Malgrado os Estados gozem de autonomia, esta não se confunde 

com soberania. Dai por que não podem as Constituições locais, segundo 

entendimento pretoriano, atribuir ao Tribunal de Justiça  competência para 

processar e julgar quaisquer pessoas, mas tão somente aquelas que exercem 

funções análogas na União dai  a tendência de os Tribunais de Justiça, 

observando o principio da simetria de que trata o art. 25 da CF. (Tourinho 

2013.p.352). 

É a organização jurídica entre o órgão da união e os estados membros, 

onde haverá uma ordem as normas jurídica da Constituição Federal e as 

regras estabelecida nas Constituições Estaduais  e também com os municípios, 

ficando todos em uma linha de referencia à União. 

o princípio da simetria decorre da estrutura federativa do estado. No 

Brasil, tem sido praticado como um dever por parte dos estados, municípios e o 

Distrito Federal de respeitar os paradigmas estabelecidos pela Constituição de 

1988 com relação a forma de organização e funcionamento dos entes da União 

(Pietro de Jesus Alarcon professor de direito constitucional da PUC-SP). 

A simetria nada mais é que uma referencia, onde se pega como base 

uma Lei ou ordem superior, para delinear outros órgãos inferiores, como na 

questão da organização dos estados onde cada qual tem a sua Constituição 

sempre baseada na Constituição Federal, onde vários são as normas copiadas 

literalmente por estas. 

Onde uma norma que é estabelecia pela união, para o bem estar dos 

cidadãos, não pode ser impedida em determinado estado ou município, a 

exemplo desta, passe livre pra idosos em ônibus intermunicipais, etc. 

Na simetria no âmbito do executivo municipal o prefeito é como o 

governador e o presidente da republica cada qual em sua respectiva função 

Municipal, Estadual ou Federal, com suas imunidades, de Prerrogativas de 
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Função, onde o prefeito será julgado pelo  Tribunal de Justiça de seu Estado  

que fica na capital do Estado, o Presidente da Republica e o Vice-Presidente 

serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal(STF). E o governador pelo 

Supremo Tribunal de  Justiça. 

Os parlamentares Federais, os Distritais e os Estaduais tem foro por 

prerrogativa de Função,não abrangendo o vereador os quais tem somente 

imunidade absolutas desde que suas palavra, opiniões e votos seja proferido 

no exercício do mandato e na circunscrição do município,  salvo se a 

constituição Estadual lhe der essa prerrogativa, só para  crimes funcionais 

cometidos no exercício do mandato e em função dele.TOURINHO 2013.p.87. 

 

4.1- Questão de ordem Ação Penal 315 

As imunidades parlamentares encontram previsão na Constituição 

Federal. Assim como as diplomáticas, as imunidades parlamentares não 

configuram privilegio, mas prerrogativa necessárias ao desempenho 

necessárias ao desempenho independente da atividade parlamentar e à 

efetividade do estado democrático de direito, marcado pela representatividade 

dos cidadãos eleitores. 

Atualmente, cerca de cinquenta e cinco mil autoridades brasileiras têm a 

prerrogativa de foro. Entre eles estão juízes, ministros de cortes superiores, 

membros do ministério público, governadores, prefeitos, entre outros. O 

processo em análise trata apenas dos deputados federais e senadores. Mas há 

projetos em tramitação no Congresso Nacional que visam reduzir esses 

privilégios a apenas os presidentes dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

Em seu voto como relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso, 

ressaltou que só para receber uma denúncia a Corte leva quase 580 dias, 

entanto que um juiz de primeira instância o faz em até uma semana. Disse 

Barroso, parece claro que se o foro privilegiado pretende ser, de fato, um 

instrumento para garantir o livre exercício de certas funções públicas, e não 

para acobertar a pessoa ocupante do cargo, não faz sentido amplia-lo  a crimes 
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cometidos antes da investidura, sejam estranhos ao exercício  de suas 

funções. 

Questão de ordem 315 em relação a crimes comuns, para todos os que 

detém foro por prerrogativa de função será o juiz de primeiro grau que ira 

determinar a respeito, medidas de constrição de urgência e ser julgado pelo 

Tribunal do Júri. 

A Simetria nada mais é que um parâmetro das normas de competência 

da união, Estado, Distrito Federal e Municípios para entregar as normas 

estabelecidas em suas administrações. Ficando um referencia esculpido pela 

Lei maior, ou seja, a carta magna Constituição Federal. Onde leis são feitas 

embasadas nesta que por sua vez trás normas copiadas de outras, como 

referencias as leis estrangeira das que deram certo em seus países e que 

merecem ser também implantadas em nosso país. 
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Considerações Finais. 

 

O Tribunal do júri, órgão essencial em uma sociedade, onde tem varias 

personalidades de caráter variadas, dos quais muitas vezes cometem ilícitos 

das mais variadas espécie,dentre os quais está os crimes contra a vida  sendo 

um direito individual, esta prevista no artigo 5º da Constituição Federal. 

Tendo direito assim assegurado de ser julgado por um Tribunal 

competente, independente e imparcial. Tendo a participação da sociedade no 

julgamento do indivíduo, o qual terá sua vida decidida por sete pessoas da 

sociedade. 

Sendo de primeira instância, pertence à justiça comum, onde os 

cidadãos comum, que não tenha nem uma prerrogativa serão julgados por 

este, que é composto por um juiz togado e por sete pessoas da sociedade as 

quais vivem e sabem das transgressões de uma sociedade, com pessoas que 

precisão ser julgadas com cautela para não cometerem injustiças. 

Por outro lado há pessoas que são julgadas por um órgão especial da 

justiça, A lei penal se aplica a todos, por igual, não existindo privilégios 

pessoais, há, no entanto, pessoas que, em virtude de suas funções, ou em 

razão de regras internacionais, desfrutam de imunidades. Longe de uma 

garantia pessoal, trata-se de necessária prerrogativa funcional. 

O Foro por prerrogativa de Função existe, não para a pessoa, e sim para 

o cargo que este ocupa, devido a grande relevância e importância, estes tem 

que ser julgados por instâncias superiores, as quais não sofreram influencia 

dos mais diversos escalões da chefia pública que nos rodeiam. 

O presidente e vice- presidente da Republica, deputados Federais e 

Senadores, Ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministros dos 

estados e vários outros, estes ficam sujeitos a julgamento em uma única 

instância, não tendo o duplo grau de jurisdição. 

Prerrogativa de Função deve ser interpretada restritivamente, aplicando 

apenas aos crimes que tenha sido praticado durante o exercício do cargo e em 

razão dele. Com isso se for cometido um crime antes que o candidato seja 

diplomado como Deputado Federal justifica-se o STF para julga-lo, ele devera 

ser julgado pelo juiz de primeira instância, mesmo sendo Deputado Federal, 

mesmo que tenha cometido o crime após a investidura no mandato, se o delito 
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não  tiver relação direta com as funções do cargo em exercício não haverá de 

se falar em Foro por Prerrogativa de Função. 

Por fim, a justiça Brasileira nos seus mais variados cargos de grande 

relevância para a manutenção e controle de uma sociedade, onde muitas 

vezes, esta é feita pelas próprias mãos, onde as pessoas já não acreditam na 

justiça, tem uma função essencial, para a ordem pública em uma sociedade.  
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