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

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vi-
ce-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios 
Ministros e o Procurador-Geral da República;

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros 
dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os 
chefes de missão diplomática de caráter permanente;

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, 
os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas 
alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data  contra 
atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

(...)

Não foi sem razão que o instituto do foro por prerrogativa de função 

passou a ser popularmente conhecido como “foro privilegiado”. Se a Cons-

tituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) constituiu 

um marco histórico no que se refere à expansão da quantidade de funções 

públicas beneficiadas por este instituto,1 os últimos anos viram o avanço de 

críticas a sua funcionalidade e seus propósitos, as quais se consubstancia-

ram em múltiplas propostas para a redução ou extinção do foro.

1 TAVARES FILHO, Newton. Foro por prerrogativa de função no direito comparado. Brasília: Consultoria 
Legislativa da Câmara dos Deputados, 2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/
documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema6/2015_21981_foro-por-prerrogativa-
de-funcao-no-direito-comparado_newton-tavares>. Acesso em: 9 set. 2018.
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AS PROPOSTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL
DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STF

Esse breve estudo, no contexto desta obra coletiva, avalia a integra-

lidade das Propostas de Emenda à Constituição (PEC) iniciadas no Con-

gresso Nacional desde 1988. A partir de uma filtragem inicial, foram en-

contradas 41 PECs que pretendiam – ou pretendem, para aquelas ainda em 

tramitação – alterar justamente os dispositivos que preveem as hipóteses 

de competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF), no que se 

refere ao foro por prerrogativa de função.

Uma destas propostas foi definitivamente aprovada – a PEC nº 

626/1998 –, vindo a se tornar a Emenda Constitucional nº 23/1999, a qual 

deu a redação atual do art. 102, I, alíneas b, c, d. Esta PEC tinha como ob-

jetivo reestruturar as Forças Armadas brasileiras, criando o Ministério da 

Defesa e, para os fins do presente trabalho, importa ressaltar que gerou 

uma expansão do foro por prerrogativa de função no STF para incluir os 

Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no rol de autori-

dades sob sua jurisdição direta.

O número total de pessoas que se beneficiam do foro de prerrogativa 

de função perante o STF passa de 860.2 Existe, ainda, certa flexibilidade 

com relação a este número conforme o status de ministro pode ser confe-

rido a mais ou menos pessoas e novos ministérios e missões diplomáticas 

podem ser criados ou extintos.

Entre as PECs selecionadas, foi possível estabelecer uma classifica-

ção que as dividiu entre: (i) propostas que ampliavam as hipóteses de 

competência originária do STF; (ii) propostas que reduziam ou elimina-

vam essas hipóteses; (iii) propostas que reorganizam o Poder Judiciário 

de forma mais ampla e, assim, alteravam essas regras. Para estabelecer 

essa classificação, foram excluídas as propostas que, embora formalmen-

te alterassem o art. 102, I, o faziam apenas de forma indireta para ade-

quá-lo a outras alterações propostas à CRFB. Por exemplo, propostas 

que alteram o sistema político, instituindo o Parlamentarismo, incluíam 

o Primeiro-Ministro entre as autoridades com foro por prerrogativa de 

função. Restaram, assim, 24 PECs.

2 CAVALCANTE FILHO, João Trindade; LIMA, Frederico Retes. Foro, prerrogativa e privilégio (Parte 1): quais 
e quantas autoridades têm foro no Brasil? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ CONLEG/Senado, 2017. 
(Texto para Discussão nº 233.) Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 9 set. 2018.
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Foram apresentadas, no total, 9 PECs que, de alguma forma, amplia-

vam as hipóteses de autoridades ou situações em que teria competência 

originária o STF. Em sua maioria, incluíam novas autoridades que gozariam 

dessa prerrogativa – alguns cargos já existentes (Presidente do Banco Cen-

tral) e outros cargos que seriam criados (Comandante da Guarda Nacional, 

Delegado-Geral da República).

Algumas propostas, entretanto, têm conteúdo mais amplo, pretenden-

do ampliar sobremaneira a competência originária do Supremo. Por exem-

plo, a PEC nº 636/1999, do então Deputado Geddel Vieira Lima, pretendia 

estabelecer como competência do STF o julgamento de ações populares 

contra atos de membros do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da 

União (TCU) e do próprio STF. Nesse mesmo sentido, a PEC nº 358/2005, já 

aprovada no Senado Federal, determinava ser competência do STF o julga-

mento de ações populares e ações cíveis públicas contra atos do Presidente, 

do Congresso e do próprio STF, além de incluir os membros do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) no rol de autoridade com foro por prerrogativa de função (alínea b).

Interessante notar que, desde 2008, apenas uma das PECs apresentadas 

busca ampliar a competência do STF e, mesmo esta – a PEC nº 533/2011 – não 

passa de reedição de uma PEC de 2004, sendo que nenhuma delas avançou 

significativamente no processo legislativo. Contraposta esta informação com 

o grande número de PEC buscando restringir o foro por prerrogativa de fun-

ção nos últimos anos, fica evidente uma mudança de tendências, conforme se 

tornou politicamente mais custoso defender o foro privilegiado.

Foram encontradas, por outro lado, 12 PECs que buscam reduzir, de algu-

ma forma, ou eliminar as hipóteses previstas nas alíneas b, c, d do art. 102, I da 

CRFB. Entre elas, merece destaque a PEC nº 333/2017. Apresentada em 2013, 

sob a numeração PEC nº 10/2013, no Senado, esta proposta já foi aprovada 

em dois turnos naquela Casa e enviada, em maio de 2017, para a Câmara dos 

Deputados, onde aguarda apreciação por parte de Comissão Especial formada 

para esse fim. Esta proposta mantém com foro no STF, para as infrações penais 

comuns, apenas o Presidente da República, o Vice-Presidente e os Presidentes 

da Câmara, do Senado e do próprio Supremo. Retira também a competência 

do STF para o julgamento de habeas corpus, da alínea d. 
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São 3 as PECs identificadas que pretendem reestruturar os Judiciários 
e, de alguma forma, afetam os dispositivos sob análise. As PECs nº 252/2004 
e 275/2013 criam, respectivamente, a Suprema Corte Constitucional e a Cor-
te Constitucional, sob o argumento de que o STF se encontra, atualmente, 
sobrecarregado com demandas de menor importância e repercussão, de-
vendo estas novas cortes assumirem efetivamente um papel similar àquele 
ocupado pela Suprema Corte norte-americana. Mais especificamente, a PEC 
nº 115/2007 cria o Tribunal Superior da Probidade Administrativa, que teria 
competência para julgar um amplo rol de autoridades por crimes contra a 
administração pública e por improbidade administrativa.3

A multiplicação de propostas que buscam, de alguma forma, reduzir o 
escopo do foro por prerrogativa de função no STF, especificamente, e nos 
demais tribunais, de forma geral, tem origem em uma percepção de que 
este é um instrumento com graves problemas na sua aplicação efetiva, ou 
seja, na atuação do Supremo como instância originária no processamento e 
julgamento de inquéritos e ações penais. A consequência destes problemas 
seria a impunidade nos mais altos níveis da administração pública.

Estudos recentes fundamentam, com dados, esta percepção. O rela-
tório “Supremo e o foro privilegiado” do projeto Supremo em Números, da 
FGV Direito Rio, trouxe, a partir da análise dos inquéritos e ações penais em 

tramitação naquela corte entre 2002 e 2016, alguns destes dados:

O tempo médio de tramitação das ações penais no STF tem crescido 

consistentemente desde 2002. 

Os processos, em casos limite, chegam a ficar mais de quatro anos aguar-

dando providência do relator, um ano do revisor e dois anos em vista à PGR. 

Apenas 1,04% das decisões em ações penais são de condenação ou 

condenação parcial. Apenas 0,61% dos crimes resultam em condenação. 

Em duas de cada três ações penais o mérito da acusação não chega a ser 

avaliado pelo Supremo, em razão do declínio de competência ou da prescrição. 

Os recursos internos custaram 566 dias de tramitação às ações pe-

nais que terminaram em 2016. 

3 Atualmente, a competência para o processamento e julgamento de ações de improbidade administrativa é da 
primeira instância, conforme entendimento recentemente confirmado pelo STF no julgamento da Petição 3240.
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Apenas 5,94% das ações penais terminaram no Supremo e resultam 

de inquéritos iniciados no Supremo. 

Apenas 5,44% das ações penais envolvem ao menos um crime que 

preencha duas condições: 1) cometido em razão do cargo e 2) cometido 

após a investidura no cargo que garante o foro privilegiado no Supremo.4

Se, nos últimos anos, notou-se uma multiplicação de propostas que 

visam reduzir ou eliminar o foro por prerrogativa de função, alguma das 

quais se aproximam da aprovação, como é o caso da PEC nº 333/2017, 

também no Judiciário avançaram propostas do tipo. O Supremo adotou, 

em maio de 2018, entendimento de que o foro por prerrogativa de função 

conferido a deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes co-

metidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas.5 

Desde então, por analogia, este entendimento tem sido aplicado por outras 

cortes, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), para também restringir a 

aplicação do foro por prerrogativa de função.6

A mudança de entendimento do STF, seja pela sua limitação prática, 

seja pela sua precariedade, atende apenas parcialmente aos anseios de-

monstrados de redução do foro por prerrogativa de função.7 A sociedade 

civil não deixou de apresentar esta pauta como prioritária nos esforços de 

combate à impunidade e à corrupção,8 de modo que os próximos anos de-

verão testemunhar contínuos esforços para a limitação, quiçá eliminação, 

do chamado “foro privilegiado”. 

4 FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; ALMEIDA, Guilherme da Franca Couto Fernandes de; CHAVES, Luciano. 
V relatório supremo em números: o foro privilegiado e o supremo. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro 
da Fundação Getulio Vargas, 2017. Disponível em: < http://hdl.handle.net/10438/18097>. Acesso em: 9 set. 2018.

5 Questão de Ordem na Ação Penal 937.

6 CONJUR. Corte especial do STJ restringe prerrogativa de foro de governadores. Brasília, 20 jun. 2018. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-20/corte-especial-stj-restringe-prerrogativa-foro-
governadores>. Acesso em: 9 set. 2018.

7 Apesar do enorme impacto da nova interpretação do Supremo, “fora da esfera dos tribunais superiores, 
haverá ainda muita dúvida sobre a extensão dos efeitos da nova regra”. MOHALLEM, Michael. Menos foro, mais 
pressão sobre o Supremo. Revista Piauí, 2 mai. 2018. Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/menos-foro-
mais-pressao-sobre-o-supremo>. Acesso em: 20 de out. 2018.

8 Foi incluída, entre as Novas Medidas contra a Corrupção, divulgadas em junho de 2018 por um conjunto de 
organizações lideradas pela Transparência Internacional Brasil, proposta que busca justamente reduzir o escopo 
do foro por prerrogativa de função. É a medida nº 21, disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/23949>. 
Acesso em: 9 set. 2018.
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