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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luís Roberto Barroso, defendeu o fim do foro privile-
giado. Para ele, “é preciso acabar ou reduzir o foro pri-
vilegiado, ou reservá-lo apenas a um número pequeno 
de autoridades. É uma herança aristocrática”.

A fala do ministro foi feita durante um evento em 
São Paulo, no dia 23, e reacendeu um debate há muito 
tempo travado no País. 

Em entrevista ao O SÃO PAULO, o juiz federal 
Fernando Mendes, vice-presidente da Associação dos 
Juízes Federais (Ajufe), e a doutora Hadja Rayanne 
Alencar, presidente em exercício da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), afirmaram que ambas 
entidades são a favor do fim da prerrogativa de foro 
privilegiado. “O instituto jurídico [do foro privilegia-
do] contribui para a impunidade nos crimes contra a 
administração e o patrimônio públicos”, destacaram. 

O foro por prerrogativa de função, popularmente 
chamado de foro privilegiado, é inerente ao cargo que 
determinadas autoridades ocupam no Brasil. A análi-
se de processos que envolvem essas pessoas é, então, 
feita por órgãos como tribunais, o Supremo Tribunal 
Federal, o Senado ou as câmaras legislativas. Segundo 
a lei, o objetivo do foro privilegiado é garantir isenção 
no julgamento. Seu objetivo é evitar pressões sobre o 
órgão julgador. Há, entretanto, pouca estrutura dos tri-
bunais superiores para instruir e julgar os processos de 
corrupção. A demora acaba ensejando na população a 
sensação de impunidade. 

“No Brasil, entre as autoridades que têm o foro por 
prerrogativa de função, estão o presidente da Repúbli-
ca, os ministros (civis e militares), todos os parlamen-
tares, prefeitos, integrantes do Poder Judiciário, do Tri-
bunal de Contas da União (TCU) e todos os membros 
do Ministério Público Federal (MPF). Atualmente, de 
acordo com o MPF, estima-se que 22 mil autoridades 
têm o direito a foro privilegiado no País” afirmou Had-
ja.

A Ajufe tem uma proposta que vai na linha do que 
disse o ministro Barroso: se não for possível o fim do 
foro privilegiado, que ao menos se limite a prerrogati-

va ao mesmo somente aos chefes dos poderes. “Dentro 
do sistema republicano, não há justificativa para a atual 
situação; uma pessoa que ocupa uma função pública, 
uma vez processada, sempre exercerá o pleno direito de 
defesa que a Constituição garante. Além disso, defen-
demos que ao menos aconteça uma redução drástica 
do número de pessoas que têm essa prerrogativa, so-
mente os mais altos cargos da República que justifique 
o uso da prerrogativa”, afirmou Fernando. 

Os prOcessOs demOrariam mais? 
De acordo com AMB, não. 
“O prazo médio para o STF receber uma denúncia é 

de quase dois anos, sendo que em um juízo de 1º grau, 
uma denúncia é recebida em uma semana, em média. 
O julgamento colegiado por parte do Supremo difi-
culta a pronúncia de um veredicto, o que poderia ser 
facilitado caso os atos cometidos por políticos fossem 
julgados por juízes criminais. Analisar denúncias con-
tra políticos faz com que o Supremo atrase a resolução 
de outras questões relevantes ao País”, destacou Hadja. 

Um exemplo de processo que julgado em uma vara 
civil seria mais rápido é a Ação Penal 470, popularmen-
te conhecida como “Mensalão”. De acordo com Fer-
nando, o processo ficou quase um ano sendo discutido 
no plenário do STF, quando na verdade se tratava de 
um “caso pragmático dentro da Justiça brasileira”, um 
processo penal que não é típico de uma corte que pos-
sui o aspecto constitucional como o Supremo.

Fernando destaca que a preocupação com a demora 
do julgamento de um processo no fórum civil é perti-
nente, mas passou a ter um caráter secundário depois 
que o STF definiu que a partir da condenação em 2ª 
Instância já é passível de execução a sentença penal 
condenatória, mesmo que não transitado em julgado.  

Para o Juiz Federal, “ainda que o processo passe por 
duas instâncias, ele vai ter um trâmite muito mais rá-
pido do que um trâmite processual no âmbito do STF, 
um órgão colegiado que decide as principais questões 
do País, e dentro desse contexto está lá com diversas 
ações penais tratando de fatos individuais”. 

caiu mais um 
O ministro da Transparência, Fiscalização e 

Controle, Fabiano Silveira, pediu demissão do cargo 
na segunda-feira, 30. A situação de Fabiano na Pasta 
ficou fragilizada após virem à tona conversas grava-
das em que ele aparece criticando a operação Lava 
Jato e dando orientações para a defesa de investiga-
dos em esquema de desvios de recursos na Petro-
bras, como o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

e nO cOnselhO de Ética da câmara...
O relatório do caso do deputado Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ) será lido no Conselho de Ética na quarta-
feira, dia 1º. A discussão e a votação devem ocorrer na 
próxima terça-feira, 7. Ao fazer a entrega do documento 
no Conselho, o relator, deputado Marcos Rogério (PDT- 
RO) evitou falar sobre o teor do voto, pois teme novos 
questionamentos e adiamentos deste que é o mais lon-
go processo do Conselho - já dura sete meses. O De-
putado ressaltou que o relatório obedece à decisão do 
presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), de 
restringir as acusações de que Cunha mentiu à CPI da 
Petrobras quando disse não ter contas no exterior.

Odebrecht na delaçãO premiada 
Considerada uma “metralhadora de [calibre] 

ponto 100” pelo ex-presidente José Sarney, Marcelo 
Odebrecht decidiu fazer um acordo de delação pre-
miada e de leniência com o Ministério Público Fe-
deral no âmbito da operação Lava Jato. O documen-
to que formaliza a negociação já teria sido assinado, 
informou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de 
S.Paulo. “A empreiteira se comprometeu oficialmen-
te a detalhar o financiamento de todas as campanhas 
majoritárias de anos recentes com as quais colabo-
rou – como as de Dilma Rousseff a presidente da Re-
pública, e Michel Temer a vice, e a de Aécio Neves a 
presidente, em 2014. Ou seja, nenhum dos grandes 
partidos (PT, PSDB e PMDB) deve ser poupado”, diz 
a jornalista.

sabatina adiada
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) re-

solveu adiar para a terça-feira, 7, às 10h, a sabatina do 
economista Ilan Goldfajn, indicado pelo presidente 
interino Michel Temer para assumir o comando do 
Banco Central. Com a leitura do parecer do relator da 
indicação, senador Raimundo Lira (PMDB-PB), reali-
zada na sessão da terça-feira, 31, a sabatina estava pre-
vista para ocorrer na quarta-feira, dia 1º. No entanto, 
a presidente da comissão, senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), decidiu conceder o prazo de cinco dias úteis 
para sanar todas as dúvidas acerca da indicação de 
Goldfajn antes da arguição.

casa dO pOvO, sem pOvO 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São 

Paulo discutiu neste mês a ideia de apresentar um es-
tudo para instalar na portaria um sistema de identifi-
cação de visitantes, que atualmente podem ingressar 
no prédio sem apresentar nenhuma identificação. A 
preocupação é com os moradores em situação de rua, 
que usam as pias dos banheiros da Câmara Municipal 
para tomar banho e fazer higiene pessoal.

auditOria da merenda 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) realizou na 

terça-feira, 31, uma fiscalização surpresa em 200 es-
colas de 180 municípios do Estado de São Paulo para 
auditar a situação da merenda escolar. A operação fis-
calizou unidades estaduais e municipais que mantêm 
convênio com o Estado e escolas técnicas (Etecs). O 
objetivo foi verificar a situação da merenda entregue 
aos alunos, se as merendas estão sendo terceirizadas 
ou “quarteirizadas”, qual a situação dos fornecedores e 
se o cardápio está fixado nas escolas.

Fontes: Congresso em Foco, Folha de S.Paulo, G1 e EBC

Edcarlos Bispo
edbsant@gmail.com

O foro privilegiado ‘contribui 
para a impunidade nos crimes 
contra a administração e o 
patrimônio públicos’

Ainda que o processo passe por duas instâncias, haverá um trâmite muito mais rápido do que um trâmite processual no STF
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