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Aula: 07 
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Aula nº.  07 

 

JURISPRUDÊNCIA - ASPECTOS PRÁTICOS DE TODO O CONTEÚDO 

 

ENUNCIADO 45 DA SÚMULA VINCULANTE  

 

"A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de funçã estabelecido 

exclusivamente pela Constituição Estadual". 

 

PRERROGATIVA DE FORO E INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA 

 

Conclusão: Crimes cometidos de qualquer natureza a qualquer tempo por Deputados e Senadores a 

partir da diplomação passam a ser da competência do STF. Logo, se uma pessoa que comete um crime doloso 

contra a vida é diplomada como Deputado (a) Federal no curso do processo em júri, o juiz que preside o júri 

deve declinar da competência para o STF. 

O STF entende ainda que, se o Deputado ou Senador der causa ao rompimento do mandato, a 

competência continua do Supremo. Mas se ele perde, por exemplo, por decurso do tempo, isto é, o mandato 

dele expira pelo prazo normal, o Supremo Tribunal Federal declina de volta para o juízo natural. 

 

Julgamento de governador por crimes comuns e de responsabilidade e competência legislativa 

 

O STF entendia que as constituições estaduais poderiam prever uma fase de admissão de culpa nas 

assembleias legislativas para que o STJ pudesse julgar o governador fazendo uma aplicação de norma de 

simetria para o que acontece com o presidente da república. 

 

Como era ANTES da jurisprudência do Supremo: Havia uma simetria feita com o presidente da república. 

Este, para ser julgado por CRIME COMUM no STF, havia a necessidade da fase de admissão de culpa que está 

prevista no art. 86 da Constituição da República. 
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 Ex: Duas denúncias feitas pelo Procurador Geral da República em face do presidente Michel Temer, 

que a câmara dos deputados não admitiu sua culpa, portanto, não podendo a denúncia ser recebida pelo 

Supremo.  

 O supremo ANTES fazia uma analogia com o governador. O governador é julgado pelo STJ 

No caso de cometimento de crime comum. O STF entendia que era constitucional se a constituição do 

estado fizesse a previsão da admissão de culpa na Assembleia legislativa, pelo voto de 2\3. 

O Supremo entendeu em 2017 que isso é inconstitucional. Quando as constituições dos estados fazem 

previsão de fase de admissão de culpa, elas contrariam um princípio republicano da Constituição Federal, 

tendo em vista que esta fase de admissão de culpa estava levando à impunidade quando o STJ não conseguia 

processar o governador. 

 

“HABEAS CORPUS” DE GOVERNADOR DO ESTADO 

 

 A crítica aqui era “Pode o Delegado de Polícia indiciar um Governador do Estado ~”. O governador 

pode ser indiciado por uma autoridade que deve fazer conclusão desse inquérito ao ministro relator do STJ, 

uma vez que este terá competência para o julgamento. O STJ, portanto, fará o controle da atividade policial 

durante toda a fase do inquérito 

Conclusão: A autoridade pode indiciar o Governador, mediante o controle do relator do STJ. 

 

HC 133835 – Ministro Celso de Melo (relator) 

 

 

PRISÃO CAUTELAR – SUPOSTO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO 

PARLAMENTAR – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – AÇÃO PENAL DELCÍDIO DO AMARAL – 4.036 AC. 

 

 

QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA. – IMUNIDADE PARLAMENTAR 

 

 O STF tem o entendimento de que há uma presunção de relação com o mandato quando a palavra é 

usada no interior da casa. Não havendo presunção, portanto, de relação com o mandato quando a palavra é 

usada externamente. 

Ex: O então Senador Roberto Requião concorreu ao Governo do Paraná. Em um debate ele xingou o seu 

adversário político. Esse adversário, então, apresentou uma queixa no STF contra o Senador. Requião alegou 

imunidade parlamentar. O Supremo avaliou que o uso da palavra foi feito externamente e que ele não estava 
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na entrevista na qualidade de Senador, mas sim na qualidade de candidato.  

Conclusão: Ele não poderia xingar uma pessoa e alegar imunidade. Isso feriria o direito de resposta. 

 Em contrapartida, o Senador Romário (deputado federal à época) atuava na CPI da CBF e, durante um 

programa de rádio, fez comentários sobre o antigo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que também 

representou contra o então deputado através de uma queixa-crime. O Supremo entendeu que naquela 

entrevista, Romário estava na qualidade de parlamentar atuante naquela CPI com aquela matéria e que, 

portanto, deveria ser protegido pelo art. 53 da C.F. 

 

PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR E DECLARAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CASA LEGISLATIVA 

 

Art. 55 – Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I – que infringir qualquer das proibições do 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 

 

Nas hipóteses dos incisos III, IV E V, há mera declaração da perda do mandato pela mesa diretora. Não 

há um julgamento formal, que é o que ocorre nas hipóteses dos demais incisos. 

 A mais nova posição do Supremo reflete que se a pena é elevada e se esse parlamentar, pelo 

cumprimento em regime fechado, terá que se ausentar por mais de 1/3 das sessões, a perda é automática e 

declarada pela mesa. Entretanto o enquadramento NÃO será mais na perda ou suspensão dos direitos 

políticos, mas sim na ausência a 1/3 das sessões legislativas. Se esta pena em regime fechado não atingir 1/3 

das sessões legislativas, o enquadramento será no último inciso (condenação criminal) e aí caberá à casa 

decidir sobre a perda do mandato. 

 

IMUNIDADE PARLAMENTAR E MEDIDA CAUTELAR – CASO AÉCIO NEVES – ADI 5526 

 

 O Supremo decidiu que, mesmo a aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão, devem ser 

aprovadas pela casa legislativa. 
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SENADOR DA REPÚBLICA – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL – EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL 

– PET. 633 

 O STF entende que há uma exclusão da tipicidade. A palavra manifestada fora do ambiente 

parlamentar deve haver relação com o exercício do mandato. 

 

CRIME DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA SOBRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E IMUNIDADE 

PARLAMENTAR – HC 115397 – JAIR BOLSONARO – INQUÉRITO 3933 E PET. 5243 

 

 O STF entende pela proteção do parlamentar. Que, apesar da entrevista ter ocorrido dentro do 

ambiente parlamentar, ela teve por objetivo atingir pessoas do lado de fora. O STF deveria aplicar a 

jurisprudência dele como se a palavra tivesse sido aplicada FORA do ambiente parlamentar, caso em que NÃO 

se presume a imunidade. Como não houve, segundo o Supremo, relação com a atividade parlamentar, 

permitiu o processamento do deputado autor do fato. 

 

PRERROGATIVAS DO PRESIDENTE - IMPEACHMENT – DENUNCIA – CONTROLE PREVIO – 

INTERPRETAÇÃO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA 33558 

 

 Para que o presidente da república seja julgado por crime comum no STF e crime de responsabilidade 

no Senado, tem que haver a fase de admissão de culpa na câmara dos deputados, que só será admitido pelo 

voto de 2/3. 

 O procedimento então se dá através de decisão do presidente da Câmara dos Deputados, que 

encaminha à Comissão Especial, que fará o processamento. Por fim, o julgamento da admissibilidade no 

plenário. 

 O STF decidiu que no processamento da comissão especial e no julgamento no plenário o presidente 

terá o Devido Processo Legal. A decisão do Presidente da câmara que encaminha, pode ser adotada sem o 

direito de defesa do presidente da República. 

 

IMUNIDADE FORMAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E APLICABILIDADE A CODENUNCIADOS 

 

 Foi feito pelo STF uma interpretação restritiva do foro por prerrogativa de função. Ele entendeu que 

só deveria ser mantido o processamento do presidente da república e declinou da competência em relação a 

coautores e partícipes do crime para que eles fossem julgados pelo juiz natural. 

 

“HABEAS CORPUS” E TRANCAMENTO DO PROCESSO DE “IMPEACHMENT” 
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 Diz o Supremo que este não é o instrumento correto para pleitear o trancamento do processo de 

impeachment. O Habeas Corpus é o remédio que visa exclusivamente a proteção da liberdade física. As penas 

aplicáveis à condenação por crime de responsabilidade são: 1) perda do mandato; 2) Inabilitação para o 

exercício de cargo, função ou emprego público. 

 O remédio correto seria o MANDADO DE SEGURANÇA 

 

LEI 1079\1950: PROCEDIMENTO DE “IMPEACHMENT” E RECEPÇÃO – ADPF 378 

 

 O que ficou decidido aqui foi: 

1) Da decisão do presidente da Câmara que encaminha a denúncia de crime de responsabilidade para 

a comissão especial NÃO CABE RECURSO e, desta decisão há apenas uma comunicação ao presidente da 

República, mas também NÃO CABE EXIGÊNCIA, POR PARTE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE DEVIDO 

PROCESSO LEGAL NESSA FASE. 

2) No plenário da Câmara tem que se obter o voto de 2\3 para que se admita o encaminhamento para 

o Senado. O Senado vai atuar em 3 fases: 1) Uma apreciação preliminar da denúncia. Ela será admitida pelo 

voto da maioria simples; 2) Logo após, vai para a comissão do Senado e, depois, para o plenário. O plenário 

admite o libelo acusatório por maioria simples; 3) Julgamento do plenário. O plenário do Senado é presidido 

nessa fase pelo Presidente do STF que, para condenar o presidente da república, precisa do voto de 2\3.  

 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR 

 

 O STF decidiu que o ministério público TEM atribuição para investigação criminal. Em regra quem faz 

a investigação é a autoridade policial, mas o Ministério Público tem atribuição principalmente quando o crime 

for cometido pela autoridade policial ou quando o MP analisa que a autoridade policial, por algum motivo, 

NÃO ESTÁ procedendo a investigação de forma adequada. 

 

DECISÕES RELATIVAS A DIREITOS INDIVIDUAIS – HC 106.566 

 O supremo equipara o conceito de sede de empresa ao conceito de casa para efeito de preservação 

da intimidade, uma vez que, pela decisão, pode-se tirar a ideia de que estabelecimentos empresariais estão 

sujeitos à proteção contra ingresso não consentido. 

 

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 56 
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 O Supremo faz determinações ao Poder executivo para que faça uma composição em relação a um 

conjunto de atos administrativos e medidas que estão violando a C.R. 

 

BUSCA VEICULAR E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RHC 11767  

 

 O STF mantém a sua jurisprudência no sentido de que: para a busca em veículos não há necessidade 

de mandado de busca e apreensão uma vez que veículo não pode ser assimilado pelo coneito de “casa”.  

 

INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DETERMINAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – HC 133148 

 

 O Supremo, neste caso, decide que tem que haver uma investigação prévia e, logo depois, a 

instauração da investigação com a possibilidade da interceptação telefônica por decisão fundamentada. 

 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – HC 129646 

 

 O STF exige que para cada prorrogação haja uma decisão fundamentada. Então, quando a decisão 

NÃO é fundamentada a prova é ilícita. Não se pode repetir também, a fundamentação da primeira decisão. A 

cada decisão nova, há a necessidade de uma nova fundamentação.  

 

TRÁFICO DE DROGAS E CONFISCO DE BENS – RE 638491 

 O confisco será permitido para qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de 

tráfico de drogas. Não haverá necessidade de se perquirir a habitualidade ou reiteração do uso do bem para 

tal finalidade 

 

HABEAS CORPUS – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONVOLAÇÃO DO HC EM MADADO DE SEGURANÇA – HC 145445 

  

 NÃO é possível convolar um HC, que é um remédio constitucional utilizado para a proteção da 

liberdade física em mandado de segurança.   

 

 


