O “PRIVILÉGIO” NO FORO: UM SOFISMA?
Dirceu Galdino Cardini

Há uma mobilização da sociedade visando eliminar o foro privilegiado.
Todavia, pensamos que o assunto merece uma reflexão mais profunda.
O foro “privilegiado” foi estatuído pela Lei 10.628/02, que estabeleceu uma
hierarquia no julgamento das autoridades públicas; em vez de estas serem julgadas
pela primeira instância, serão por outra instância, superior.
Tecnicamente, tal dispositivo é conhecido como foro por prerrogativa de
função. Exemplo: o prefeito e o deputado estadual são julgados pelo Tribunal
Estadual; o presidente da República, os deputados federais e os senadores pelo
Supremo Tribunal Federal.
Muito embora existam privilégios no sistema jurídico, desde que guardem
uma justificada adequação com o interesse público, o fato de ser denominado
popularmente como “privilegiado” enseja uma conotação de que não haverá
nenhuma sanção, pois todo privilégio é odioso.
No entanto, a população tem entendido como impunidade, como se pode
pinçar desta manifestação colhida na mídia:
“O maior desejo da sociedade brasileira é acabar com a impunidade.
O que mais faz a sociedade ficar com raiva dos políticos e desta
Casa é pensar que os políticos não são punidos pelos malfeitos
cometidos. Então, eu acho que temos que ter direitos iguais”.1

O foro “privilegiado” não é uma questão de tornar a autoridade impune, mas
de competência jurisdicional: as autoridades serão investigadas e julgadas por um
determinado tribunal, dependendo do grau hierárquico dessas autoridades,
suspeitas ou acusadas da prática delituosa. Serão sempre devidamente julgadas por
uma autoridade superior.
Pontes de Miranda, embora reconheça “seja aquele um direito “(elemento
subjetivo, pessoal, assaz expressivo)” que cabe a determinada autoridade” 2 ,
reconhece que “não é comum.” Todavia, existe justificativa para tanto: o princípio
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da hierarquia, pois num regime democrático a autoridade inferior não deve julgar a
superior.
Um cidadão comum não julga o outro, mas uma autoridade pode fazê-lo, e
entre as autoridades a de grau superior julga a inferior. Assim se garante que não
seja violada a ordem estabelecida para assegurar a impessoalidade e a segurança
jurídica, da qual o Poder Judiciário não pode prescindir.
Percebeu-se, já na Idade Média, a necessidade do princípio da hierarquia em
todos os âmbitos da sociedade. Uma autoridade não pode julgar outra do mesmo
nível, visto não haver jurisdição entre iguais (par in parem non habet judicium). No
âmbito acadêmico, por exemplo, um professor que tenha mestrado só pode ser
julgado por uma comissão de doutores. Da mesma forma, um professor colaborador
não pode julgar um mestre. Por isso que nas universidades as bancas examinadoras
e as comissões de inquérito são compostas por integrantes que estejam em nível
superior ao de quem está sendo avaliado ou acusado. Assim também um juiz de 1ª
instância, que está no mesmo nível do prefeito, não pode julgá-lo, devido ao
princípio de hierarquia.
Em vez de foro “privilegiado”, deveria ser dito foro especial, porque se aplica o
princípio da certeza de que a autoridade pública será julgada por outra de classe
superior.
É uma garantia pessoal numa democracia e não um “privilégio”. Trata-se da
segurança jurídica da autoridade, que não pode ser julgada por alguém que esteja
no mesmo nível seu. Há a presunção de que o superior detenha maior
conhecimento e amadurecimento para julgar o inferior.
O mesmo fenômeno jurídico ocorre com o advogado, o membro do Ministério
Público, e o juiz de 1º grau, os quais estão no mesmo nível de hierarquia; somente
os desembargadores do Tribunal podem julgá-los.
Dante Alighieri, em 1313, em A monarquia, já observava: “um igual não tem
nenhum poder sobre seu igual”.
E acrescentava: “...um terceiro príncipe deve existir, com uma jurisdição mais
ampla, e que tenha sob o seu poder os dois príncipes precedentes”.3
No direito internacional público, como informa o Prof. Dr. Valério de Oliveira
Mazzuoli, prevalece a regra par in parem non habet imperium (ou judicium): “os
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senhores feudais eram responsáveis somente perante os seus superiores, jamais
perante os seus iguais; ou ainda, entre iguais não há jurisdição”4.
Na monarquia, regime tipicamente hierárquico, já era recomendada tal
orientação; com maior razão, a democracia moderna prima pelo tratamento desigual
aos desiguais e igual aos iguais.
A proposta de eliminação do foro privilegiado partiu de campanha encetada
por promotores que defendem a extinção dessa prerrogativa. A justificativa foi que “o
foro acabou virando uma espécie de instrumento para a impunidade, porque os
julgamentos acabam demorando e os crimes terminam por prescrever ao longo do
processo.”5 Tal justificativa, data vênia, ignora a realidade jurisdicional brasileira.
Todos os processos tramitam em ritmo de lesma, mesmo aqueles que desfrutam de
prioridades perante a lei.
Atente-se para o fato de que o foro privilegiado suprime, no mínimo, uma
instância jurisdicional, no caso de autoridades estaduais, e suprime duas instâncias
no caso de autoridades federais. Por exemplo: para autoridade julgada apenas no
Supremo, os recursos se cingem a essa Corte. Ora, tendo que passar por três
instâncias, os processos demorarão o triplo do tempo. Consequentemente, a
possibilidade de decretação da prescrição penal será maior.
Portanto, “o fim do foro privilegiado” seria uma dádiva jurídica aos ímprobos: a
morosidade processual.
A alegação mais frequente contra o foro privilegiado é que numa democracia
todos os cidadãos são iguais. Contudo, é exatamente com base na isonomia que o
tratamento jurídico deve ser diferenciado, posto que a autoridade detém poder e
legitimidade que o cidadão comum não desfruta.
Ruy Barbosa, na Oração aos Moços, com base nos ensinamentos de
Aristóteles, acentuou:
“A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam.
Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é
que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da
inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais,
ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não
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igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma
universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do
que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se
equivalessem.
Esta blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a
humanidade...”6

Ora, a autoridade pública, estando numa hierarquia superior, desiguala-se do
cidadão comum.
Ressalte-se: entre iguais não há jurisdição, por isso se impõe que, no
julgamento de autoridades públicas, estas sejam julgadas em instâncias superiores.
Em contrapartida, as autoridades sofrem pesado encargo: não terão
condições de usar as três instâncias para procrastinações processuais, contando
com a habitual morosidade, e alcançar a almejada prescrição.
No afã de “caça às bruxas”, agora os procuradores querem criar mais
privilégios em favor dos ímprobos, pensando que estão fazendo justiça? Ou, num
impulso emocional, desejam liquidar com valores históricos sedimentados ao longo
do tempo?
O foro entendido como “privilegiado” não é um sofisma?
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