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Curso/Disciplina: Direito Constitucional Penal Objetivo 

Aula: 06 
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Monitor(a): Ricardo Patrick Alvarenga de Melo 

 

Aula nº.  06 

 

 

CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL OBJETIVO 

TEMAS: FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO; SISTEMA DE GARANTIAS PARLAMENTARES; HIPÓTESES 

DE PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO; SISTEMA DE PROCESSAMENTO DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA (MATÉRIA CRIMINAL COMUM X CRIME DE RESPONSABILIDADE) 

 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

Art. 102 da C.F. (COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) – Pontos de interseção com o 

SENADO 

 

Compete ao STF processar e julgar, por crime comum: O Presidente e o Vice-Presidente da República (havendo 

prévia fase de admissão de culpa na Câmara dos Deputados); Membros do Congresso Nacional (Deputados e Senadores); 

Ministro do STF; Procurador Geral da República; Ministros de Estado; Comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica; 

Membros dos Tribunais Superiores; Ministros do Tribunal de Contas da União; Chefe de missão diplomática em caráter 

permanente. 

 

 Compete ao STF processar e julgar, por crime de responsabilidade: Os Ministros de Estado; Os Comandantes da 

Marinha, Exército e Aeronáutica; Ministros de Tribunais Superiores; Ministros do Tribunal de Contas da União, Chefe de 

missão diplomática em caráter permanente. 

 

Art. 52 da C.F. (COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DO SENADO) – Pontos de interseção com o STF 

 Compete ao SENADO processar e julgar, por crime de responsabilidade: O Presidente e o Vice-Presidente da 

República (havendo prévia fase de admissão de culpa na Câmara dos Deputados); Ministros de Estado; Ministros do STF; 
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O Procurador Geral da República, O Advogado-Geral da União; Membros do Conselho Nacional de Justiça; Membros do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Crime comum                                                         x                             Crime de responsabilidade 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE (STF)               x         PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE (SENADO) 

              AMBAS TENDO PREVIA FASE DE ADMISSÃO DE CULPA NA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Membros do Congresso Nacional (STF)              x                                          

OBS: O STF, por ato regimental (interno), fez uma distinção: só é julgado pelo plenário (pelo colegiado, 

que é o órgão principal do supremo) o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Os 

demais parlamentares são julgados pelas turmas do Supremo Tribunal Federal.  

Conclusão: A C.F. determina que o STF julgue deputados e senadores, mas ela não vai ao ponto de dizer 

qual órgão interno do STF fará o julgamento. 

MINISTROS DO STF (STF)                                       x 

PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA (STF)        x 

MINISTROS DE ESTADO (STF)                                x        MINISTROS DE ESTADO  (STF) 

COMANDANTES M,E,AERONÁUTICA (STF)         x       COMANDANTES M,E,AERONÁUTICA (STF) 

MEMBROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF)  x      MEMBROS DE TRIBUNAIS SUPERIORES (STF) 

MINISTROS DO TCU (STF)                                       x       MINISTROS DO TCU (STF)   

CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA (PERMANTENTE) (STF) x CHEFE ‘’ DIPLOMÁTICA (STF) 

                                                                                   x    MINISTROS DO STF (SENADO) 

                                                                                   x PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA (SENADO) 

                                                                                   x ADVOGADO GERAL DA UNIÃO (SENADO) 

                                                                                   x MEMBROS DO CNJ E CNMP 

OBS: DOS MEMBROS DOS TRIBNAIS SUPERIORES ATÉ OS CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA devem 

observar o disposto no art. 52, I da carta maior. 

OBS: Serão julgados no plenário do STF: Presidente, vice-presidente, presidente da câmara, presidente 

do senado, ministro do STF e o Procurador Geral da República. Isso não está expresso na constituição. Como 

já dito, é um ato regimental do Supremo. 
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OBS: As demais autoridades que tem foro por prerrogativa de função no STF são julgadas pelas 2 turmas 

do STF. 

Art. 52 da C.F.: “Compete privativamente ao Senado Federal: 

I – Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os 

Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles” 

OBS: Os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica caso cometam crime de 

responsabilidade SEM CONEXÃO com o Presidente da República, SERÃO JULGADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

Caso sejam julgados em crimes de responsabilidade CONEXOS com o(s) do Presidente da República, SERÃO JULGADOS 

PELO SENADO FEDERAL e não pelo STF. Em crimes comuns eles serão julgados sempre pelo STF. 

II – Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e 

do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes 

de responsabilidade” 

 

OBS: Caso o ministro do STF cometa um crime comum, ele será julgado pelo PLENÁRIO DO STF. Caso 

ele cometa um crime de responsabilidade, ele será julgado pelo SENADO FEDERAL. 

  

Art. 105 da C.F. (COMPETÊNCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) –  

 

Compete ao STJ julgar, por crime comum: Governadores dos Estados e do Distrito Federal; Os desembargadores 

dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; Os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal; Os dos Tribunais Regionais Federais; Os dos Tribunais Regionais Eleitorais; Os dos Tribunais Regionais do 

Trabalho; Os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios; Os do Ministério Público da União que 

oficiem perante tribunais. 

Compete ao STJ julgar, por crime de responsabilidade: Os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal; Os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; Os dos Tribunais Regionais 

Federais; Os dos Tribunais Regionais Eleitorais; Os dos Tribunais Regionais do Trabalho; Os membros dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios; Os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais (sejam tribunais 

superiores ou de segunda instância) 

 

OBS: O governador é julgado por crime de responsabilidade pela respectiva assembleia legislativa 

 

 Compete ao TJ julgar, por foro de prerrogativa de função: Prefeitos; Juízes de Direito; Membros do 

Ministério Público (Promotores de Justiça) (1º Instância) 
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OBS: Como cabe também às Constituições Estaduais delimitar também a competência dos Tribunais de 

Justiça, ocorre que muitas constituições estaduais (isso varia de um Estado para o outro) cria foro por 

prerrogativa de função além dos ocupantes por esses cargos que foram delimitados pela C.F. Algumas 

constituições criam competência para o TJ julgar delegados de polícia; procuradores dos estados... Não há 

inconstitucionalidade nisso, outrossim, essa criação de competência NÃO pode contrariar a C.F.  

Ex: A constituição estadual pode criar foro por prerrogativa de função para julgamento no Tribunal de 

Justiça para um procurador do estado, mas se o procurador do estado cometer um crime doloso contra a vida, 

a competência será do tribunal do júri, pois essa competência do tribunal do júri para julgamento de crime 

doloso contra a vida está prevista na Constituição Federal. 

 

 Isso implica em dizer que a Constituição Federal pode se excepcionar, mas a constituição do Estado 

NÃO pode excepcionar a Constituição Federal 

 Ex: A competência para processar e julgar um desembargador do Tribunal de Justiça que cometa um 

crime doloso contra a vida é do STJ. Por quê – Porque esta competência está prevista no rol de competências 

do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, a), ou seja, uma exceção à aplicação da competência do Júri. AMBAS 

PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

 

Obs: As autoridades mencionadas anteriormente (prefeitos, juízes de direito e promotores de justiça) 

serão julgados pelo Tribunal de Justiça porque a Constituição Federal assim designou. Serão julgados pelo TJ, 

inclusive, se cometerem crime doloso contra a vida. 

 

 Compete aos Tribunais Regionais Federais, julgar por foro por prerrogativa de função: Prefeitos (se 

eles cometerem crimes de competência da justiça federal); Juízes da União (Federais, do Trabalho, de 

Auditoria Militar); Membros do Ministério Público da União (Procuradores da República, Procuradores do 

Trabalho, Promotores do Distrito Federal, Procuradores que atuam perante a justiça militar) 

 

OBS: Se um juiz do distrito federal cometer um crime, ele será julgado pelo tribunal de justiça do Distrito 

Federal, pois o juiz do Distrito Federal é um agente público distrital. Se um promotor que atua perante o 

distrito federal cometer um crime, ele será julgado pelo TRF, pois o Ministério Público que atua no Distrito 

Federal não é um Ministério Público distrital, é um Ministério Público da União. O Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios é um órgão da União, não é um órgão do Distrito Federal. O juiz que atua em 1º instância 

em uma vara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é um agente público do distrito federal, enquanto o 

promotor que atua na mesma vara é um membro do MPU. 
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Conclusão: O TRF, portanto, julga, no cometimento de crimes, o Procurador da República, o 

Procurador do Trabalho, o Promotor de justiça do distrito federal (1º instância), o promotor de justiça na 

atribuição eleitoral (que seria um agente público do Estado, nesse caso, do Distrito Federal). Se o promotor 

de justiça comete um crime NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ELEITORAL, ele é julgado pelo TRF, pois ele está no 

exercício de uma função federal, uma vez que as atribuições de competência da promotoria estadual no 

Distrito Federal, são de competência não do Estado, mas sim da União. 

 

OBS: A constituição NÃO determina qual órgão dentro do TRF fará o julgamento dessas autoridades, 

logo, é possível, através do regimento, o Tribunal Regional Federal dê competência para uma turma julgar o 

prefeito ou um juiz federal, por exemplo. Isso faz com que não haja a necessidade de encaminhamento desta 

demanda para o plenário ou órgão especial.  

 

OBS: A atribuição que a Constituição do Estado pode ter no tocante a fixar competência para o tribunal 

de justiça em foro por prerrogativa de função não é absoluta. É possível entender como inconstitucional a 

criação de foro por prerrogativa de função no tribunal de justiça pela constituição do Estado se isso vier a 

prejudicar alguma previsão de exercício de atribuição prevista na constituição da república. 

 Ex: Tende a ser inconstitucional (existem precedentes nesse sentido) a criação de foro por prerrogativa 

de função no TJ para delegado de polícia. Por quê? Porque a Constituição da República prevê que cabe ao MP 

exercer função de controle externo da atividade policial. Se a Constituição do Estado cria esse foro por 

prerrogativa de função, isso dificulta o controle externo em relação ao delegado, que é uma atribuição típica 

do promotor. Esse delegado terá que ser denunciado por um membro do ministério público de 2º instância, 

com o qual ele não tem muito contato.  

 

                                        PRERROGATIVAS PARLAMENTARES 

 

Deputados e Senadores (art. 53) 

Art. 53 – “Os deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 

e votos.” 

  A isso é atribuído o nome de Imunidade Material ou Imunidade Parlamentar. 

- Na Jurisprudência do STF, em regra geral, há a seguinte colocação: Quando o parlamentar utiliza o 

voto, a palavra ou opinião DENTRO DO AMBIENTE PARLAMENTAR, há uma presunção do exercício da atividade 

parlamentar. Quando o uso da palavra é feito em AMBIENTE EXTERNO, tem que haver uma demonstração de 

uma pertinência entre a palavra que foi dita e o exercício da atividade parlamentar. Então aqui, relativiza-se a 

proteção em relação à responsabilidade civil e penal. 
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OBS: Se um parlamentar estiver dando uma entrevista externa a uma rádio, por exemplo, no exercício 

da atividade parlamentar e, com o uso da palavra acaba atingindo a honra de alguém, há uma tendência em 

imunizar, também, este uso da palavra feito pelo Parlamentar, mesmo tendo sido externo. 

OBS: Os Parlamentares podem ser punidos politicamente nas Comissões de Ética de cada casa. Então 

um parlamentar que eventualmente abusa no uso da palavra, ele, não responsabilizado civil e penalmente, 

poderá ser responsabilizado disciplinarmente pela Comissão de Ética da Câmara ou do Senado, se for o caso. 

OBS: A Entidade Federativa também pode ser responsabilizada.  

 Ex: Um deputado, no uso da palavra, atingiu a honra de alguém. O uso da palavra que atinge a honra 

de alguém pode fazer com que a União seja responsabilizada civilmente. (art. 37, parágrafo 6º). Quem não 

pode ser responsabilizado civilmente é o deputado e não a União.  

 

Parágrafo primeiro: “ Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 

perante o Supremo Tribunal Federal” 

 

  A isto é atribuído o nome de FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

 

 Há um julgamento em curso no STF analisando esse foro por prerrogativa de função. Qual é a situação 

– Se um Deputado ou Senador está sendo processado inclusive por fato anterior à diplomação, quando ele é 

diplomado, o juiz tem que declinar esse processo da competência para o Supremo Tribunal Federal.  

Ex: Vamos imaginar que um deputado esteja sendo já processado perante o tribunal de justiça por um 

crime cometido na qualidade de prefeito. Quando ele for eleito deputado federal, cabe ao Tribunal de Justiça 

remeter os autos à Câmara dos Deputados. Entretanto, há um julgamento no STF e um voto importante já 

proferido pelo Ministro Luiz Roberto Barroso (há pedido de vista e, portanto, este julgamento está suspenso) 

que limita bastante o foro por prerrogativa de função. Neste voto, o Deputado e o Senador só terão foro por 

prerrogativa de função caso o fato criminoso tenha ocorrido após à diplomação e tenha relação com o 

exercício do mandato. Então mesmo que o crime tenha ocorrido após a diplomação, se for um homicídio 

passional, por exemplo, esse deputado será julgado por um juiz de primeira instância. 

 

Parágrafo Segundo: “ 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” 

 

   A isso é atribuído o nome de IMUNIDADE QUANTO A PRISÃO. 
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 -Essa questão é importante, pois os Deputados e Senadores só podem ser presos em flagrante em 

caso de crime inafiançável, neste caso, a autoridade policial deverá remeter, no prazo de 24 horas à casa 

respectiva. Se essa remessa não for feita, tem que haver o relaxamento da prisão.  

 - O STF julgou, em 2017, que inclusive eventual medida cautelar diferente da prisão, mas que seja 

constritiva da liberdade parlamentar, deve ser remetida à casa correspondente. 

 

Parágrafo Terceiro: “ Recebida a denúncia contra do 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” 

 

   A isso é atribuído o nome de SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. 

 - Em relação a crimes ocorridos após a diplomação, há a denúncia, o STF recebe a denúncia e, após o 

ato de recebimento da denúncia, se o crime foi praticado após a diplomação, ele encaminha um ofício à Casa 

respectiva. O presidente da Casa faz a leitura perante o Senado e eventualmente um partido político com 

acento no Senado fará um requerimento de suspensão da ação penal no Supremo. Se esse requerimento 

obtiver o voto da maioria absoluta dos membros da Casa, a Casa mandará um ofício para o Supremo 

determinando a suspensão da ação penal, ficando suspensa também a prescrição da pretensão punitiva.  

 

Parágrafo Sexto: “Deputados e Senadores não serão 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” 

 

   A isso é atribuído o nome de IMUNIDADE DE TESTEMUNHO. 

 - Essa imunidade visa muito mais proteger a fonte do que proteger o parlamentar no exercício de sua 

função. O parlamentar não poderá, portanto, ser conduzido coercitivamente para testemunhar sobre um fato 

que tenha tomado conhecimento no exercício do mandato. Não pode ser questionado para entregar a fonte 

de uma determinada informação que ele tenha obtido no exercício do mandato. Então ele pode prestar 

testemunho se quiser, mas, em função da imunidade, ele não é obrigado e não pode sofrer qualquer medida 

pelo não atendimento a uma ordem judicial para testemunhar sobre um fato que tenha tomado 

conhecimento no exercício do mandato.  

 Ex: Ele pode ser obrigado a testemunhar, por exemplo, se ele foi testemunha de um acidente de 

trânsito, que nada tem a ver com o exercício de sua função. 
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Parágrafo Sétimo: “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” 

 

  A isso é atribuído o nome de IMUNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. 

 

 -Não é absoluto, mas o parlamentar fica protegido em relação a isso 

 

Parágrafo Oitavo: “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” 

 

DEPUTADOS ESTADUAIS (ART. 27 DA C.F.) 

 

Parágrafo Primeiro: “Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se lhes as regras desta 

Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 

impedimentos e incorporação às Forças Armadas” 

 - A priori, pode se notar que os deputados estaduais têm as prerrogativas dos deputados federais. 

Aqui é importante dizer que houve um caso decidido pelo STF que por maioria não aplicou a imunidade quanto 

a prisão (constante no art. 53, parágrafo 2º) para deputados estaduais do Rio de Janeiro, inclusive o Presidente 

da Assembleia Legislativa. 

OBS: A interpretação dada pelo Supremo, portanto, foi a de que essas extensões das prerrogativas não 

podem ser feitas automaticamente. Sendo assim, o STF acabou autorizando a prisão de 3 deputados estaduais 

do RJ. 

 

VEREADORES (ART. 29 DA C.F.) 

 - A Constituição da República determina que os vereadores, dentre todas as imunidades só terão a 

imunidade material no âmbito do município. Logo, os vereadores que causarem eventualmente um dano a 

uma pessoa pelo uso da palavra, do voto ou da opinião FORA dos limites da circunscrição do município NÃO 

têm imunidade material. 
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PERDA DO MANDATO DO DEPUTADO OU SENADOR EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL  

 

Art. 55 da Constituição Federal: “Perderá o mandato o Deputado ou Senador:” 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que 

pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada 

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos  

V – quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição 

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado 

 

O sistema da perda do mandato parlamentar é diferente nos incisos I, II e VI dos incisos III, IV e V 

 

Nas hipóteses dos incisos III, IV e V, a perda será uma decorrência natural desses atos. Não haverá 

portanto, um julgamento político do parlamentar pelos seus pares, diferentemente do que acontece nos 

incisos I, II e VI. Nestas hipóteses deve haver um procedimento administrativo, é levado ao plenário e os 

parlamentares, por voto aberto, são obrigados a votar. A decisão será feita por maioria absoluta. 

 

 

SISTEMA DE JULGAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA TANTO EM MATÉRIA DE CRIME COMUM 

QUANTO EM MATÉRIA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE  

 

Art. 85 da C.F. – São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I – a existência da união 

II- o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais 

das unidades da Federação 

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais 

IV – a segurança interna do país 
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V – a probidade na administração 

VI – a lei orçamentária 

VII – o cumprimento das leis e decisões judiciais 

 

Parágrafo Único – Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas e o processo de 

julgamento. 

 

SÚMULA VINCULANTE Nº 46 

 

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento 

são da competência legislativa privativa da União. 

 

OBS: Este artigo traz os bens jurídicos que serão objeto de proteção na tipificação da lei 1079, ou seja, 

quem tipifica o crime de responsabilidade é a esta lei. 

 

Art. 86 da C.F. – Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, 

será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 

Federal, nos crimes de responsabilidade. 

 

OBS: A câmara dos Deputados, tanto no crime de responsabilidade, quanto no crime comum, funciona 

como uma instância de admissão de culpa. 

 

Na Câmara dos deputados o presidente tem duas chances de se defender e se o crime for comum, o 

STF, depois de admitida a culpa por 2/3, pode rejeitar e arquivar o processo se entender necessário. Se for 

caso de crime de responsabilidade, quando recebida a noticia crime no Senado, há também uma fase de 

admissão no Senado por maioria simples. Então se não for obtido o voto dessa maioria relativa, há o 

arquivamento apesar da câmara ter admito.  

 

Lei 1.079\1950, art. 4º - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra 

a Constituição Federal, e, especialmente, contra: 

I – A existência da União 
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II – O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados 

III – O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais 

IV – A segurança interna do país 

V – A probidade na administração 

VI – A lei orçamentária 

VII – A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos 

VIII – O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição Federal, artigo 89) 

 


