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RESUMO  
A justiça como equidade para John Rawls se designa com atribuições de direitos e deveres, que 
trazem em seu bojo princípios como o da igualdade e o da diferença. Tais concepções explicam 
que as bases sociais devem ser distribuídas com equidade, aquém que uma distribuição desigual 
de alguns ou de todos os bens beneficie os menos favorecidos, quais sejam: os hipossuficientes, 
os que tiveram pouco esclarecimento educacional e oportunidades, de modo a proporcionar uma 
justiça equitativa e justa. Contudo, a questão da política no Brasil cria institutos e leis que 
promovem privilégios à própria esfera. Logo, há dissonância com os princípios de Rawls e os 
constitucionalizados, em que pese o foro especial por prerrogativa de encargo, utiliza um critério 
de julgamento de modo que o mais privilegiado, qual seja o que possui determinada função ou 
cargo público seja deliberado pela segunda instância ao invés de ser julgado como os demais da 
sociedade. Com isso, esses processos são engavetados, criando efeitos de injustiça e disparidade 
na hora da apreciação. Afetando dessa forma, a democracia, fator que gera injustiças e 
impossibilita a igualdade razoável. Devendo, portanto, ser restritos os cargos privilegiados 
atualmente. 
 
Palavras-chave: Democracia; Equidade; Foro; Função; Justiça. 
 
 
RESUMEN 
La justicia como equidad para John Rawls se designa con atribuciones de derechos y deberes, que 
incluyen principios como la igualdad y la diferencia. Tales concepciones explican que las bases 
sociales deben distribuirse equitativamente, siempre y cuando una distribución desigual de 
algunos o todos los bienes beneficie a los menos favorecidos, a saber: los bajos suficientes, los 
que tenían poca claridad y oportunidades educativas, a fin de brindar una equidad. y justicia justa. 
Sin embargo, el tema de la política en Brasil crea institutos y leyes que promueven privilegios a 
la propia esfera. Por tanto, existe disonancia con Rawls y principios constitucionalizados, a pesar 
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de que la jurisdicción especial por prerrogativa del cargo utiliza un criterio de juicio para que el 
más privilegiado, el que tenga una determinada función o cargo público, sea deliberado por la 
segunda instancia en lugar de ser juzgado. como el resto de la sociedad. Así, estos procesos 
quedan archivados, generando efectos de injusticia y disparidad en el momento de la valoración. 
Afectando así a la democracia, factor que genera injusticias e imposibilita la igualdad razonable. 
Por lo tanto, las posiciones actualmente privilegiadas deben restringirse. 
 
Palavras clave: Democracia; Capital; Foro; Ocupación; Justicia. 
 
 
ABSTRACT  
The Justice as fairness to John Rawls is assigned with attributions of rights and duties, whose 
principles include equality and difference. These principles explain that social bases must be 
equally distributed, unless an unequal distribution of some or all the goods benefits the less 
favored ones, namely: those who are underinsured, those who have had less educational 
clarification and opportunities, in order to fair and just justice. However, the question of politics 
in Brazil creates institutes and laws that privilege the sphere itself, so there is dissonance with the 
principles of Rawls and the constitutionalized, in spite of the special forum by prerogative of 
function uses a criterion of judgment so that the most privileged, which is what has a certain 
function or public office is judged by the second instance instead of being judged as the others in 
society, often making these processes to be shelved and creating effects of injustice and disparity 
at the time of judgment . In this way, affecting democracy, a factor that generates injustice and 
makes it impossible to achieve reasonable equality. Therefore, the privileged positions currently 
must be restricted. 
 
Keywords: Democracy; Equity; Forum; Function; Justice. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na obra ‘Uma teoria da Justiça’, John Rawls apresenta uma concepção de justiça 

como equidade e desenvolve o seu conceito na forma mais profunda que define 

atribuições de direitos e deveres, além de distribuir os encargos e os benefícios da 

cooperação social. Ainda, oferece como fundamento da sua teoria os princípios: da 

Liberdade, da Igualdade e da Diferença.  

Para Rawls, todos os aspectos sociais devem ser analisados individualmente, de 

modo a identificar os desníveis sociais e as desigualdades existentes, criando mecanismos 

que supram esses déficits. O mecanismo sugerido por esse filósofo é a Equidade, que 

preenche tais lacunas e possibilita a igualdade de oportunidade e de resultado. 
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Todavia, a questão da política no Brasil cria institutos e leis que promovem 

privilégios a essa própria esfera, fator que promove dissonância com os princípios de 

Rawls e até mesmo aqueles constitucionalizados, tais como o princípio da igualdade, da 

diferença e da Isonomia. Por isso, cotejar-se-á o seguinte questionamento: é possível a 

luz da teoria da justiça como equidade de John Rawls promover um escamoteamento do 

instituto do Foro por prerrogativa de função com ênfase em comprovar sua ineficiência 

democrática?  

Destarte, o foro por prerrogativa de função, mais conhecido como “foro 

privilegiado” está na contrapartida da Teoria de Rawls, que por sua vez, engendra a vida 

e o ciclo social do cidadão, de maneira a compatibilizar um direito mais próximo à 

realidade e mais equitativo.  

Nesse sentido, o presente artigo visa analisar: em um primeiro momento, a ‘Teoria 

da Justiça como Equidade’ sob o prisma de John Rawls; e em um segundo momento, 

verificar a questão do foro especial por prerrogativa de função no Brasil, bem como 

analisar as origens históricas do foro privilegiado e suas implicações globais; por fim, 

concatenar-se-á o impacto do foro por prerrogativa de função frente à teoria de John 

Rawls tanto no que tange à Dignidade Humana, quanto na aceitação da população com 

relação ao foro e a sua derradeira constitucionalidade.  

 

2. A TEORIA DA JUSTIÇA EM RAWLS 

No livro ‘A Theory of Justice’ John Rawls propõe uma concepção que denominou 

‘justiça como equidade’. De acordo com essa convicção, os princípios de justiça mais 

razoáveis seriam aqueles que fossem objeto de acordo mútuo entre pessoas em condições 

equitativas. Essa é, portanto, uma teoria da justiça que parte da ideia de um contrato 

social. (BERLINER, 2003). 

De acordo com essa tese cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um 

esquema plenamente adequado de liberdades básicas e iguais que seja compatível com o 

mesmo esquema de liberdades para todos. Logo, no que se refere às desigualdades sociais 

e econômicas, elas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar vinculadas a 

cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de 

oportunidades; e, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo os membros menos 

favorecidos da sociedade (RAWLS, 2008). 
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Para entender a teoria da equidade, Rawls propõe imaginarmo-nos cobertos por 

um véu de ignorância que provisoriamente nos impeça de saber quem realmente somos. 

Assim, não conhecemos nossa origem, nem nossa classe social, nem a religião a qual 

pertencemos, nem nossas opiniões políticas, crenças, princípios, nem conhecemos nossas 

vantagens e desvantagens, e tampouco discernimos se nascemos em uma família 

estruturada ou desestruturada. Se não possuímos essas informações basilares, poderíamos 

fazer uma escolha a partir da suposição original de equidade, já que ninguém estaria em 

uma situação superior de barganha.  

É assim que Rawls entende um contrato social e/ou hipotético em uma posição 

original de dignidade. Ele não parte do pressuposto de que todos sejam motivados pelos 

interesses pessoais; pede somente que deixe de lado as convicções morais e religiosas 

para realizar essa experiência imaginária. (SANDEL, 2012). 

Para tanto, Berliner (2003) demonstra a teoria da justiça de Rawls no sentido que 

a sociedade opere de uma forma equitativa. 
Voltamo-nos para a cultura política pública de uma sociedade 
democrática, e para as tradições de interpretações de sua constituição e 
de suas leis básicas, em busca de ideias familiares que possam ser 
trabalhadas e transformadas numa concepção de justiça política (...). A 
ideia mais fundamental nessa concepção é a ideia de sociedade como 
um sistema equitativo de cooperação social que se perpetua de uma 
geração para a outra. (BERLINER, 2003, p.11). 

 

Por meio dessas especificações, os princípios da justiça fornecem uma resposta 

para a questão fundamental da filosofia política no tocante a um regime democrático 

constitucional, em que se questiona: Qual é a concepção política de justiça mais 

apropriada para especificar os termos equitativos de cooperação entre cidadãos? Pois, ao 

empregar a concepção de cidadãos como pessoas livres e iguais, desconsideram-se vários 

aspectos do mundo social e de certa forma para atingir a reposta a tal questionamento é 

preciso realizar certa idealização. 

Sob esse prisma, as regras na concepção de Rawls se baseiam na ideia de que 

todos os bens sociais primários, quais sejam: liberdades, oportunidades, riqueza, 

rendimento e as bases sociais de autoestima devem ser distribuídos de maneira 

igualitários, a menos que uma distribuição desigual de alguns ou de todos estes bens 

beneficie os menos favorecidos. E, para isso, Rawls aborda dois princípios de justiça: a 

Igualdade e a Diferença (RAWLS, 2008). 
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Para falar de princípios de justiça discutem-se dois pontos: da igualdade e da 

diferença, de acordo com a teoria da justiça de Rawls (2003), que apresenta a priori da 

paridade para todos e em caso de desigualdade social apresenta o princípio da diferença: 
Cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema 
plenamente adequado de liberdades básicas e iguais que seja 
compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; as 
desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos 
em condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo 
lugar, tem de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da 
sociedade (RAWLS, 2003, p.78). 

 

Outrossim, Rawls apresenta dois argumentos a favor do princípio da diferença: O 

fundamento intuitivo da igualdade de oportunidades e o discurso do contrato social 

hipotético. Este aduz que o destino das pessoas deve depender das suas escolhas e não 

das circunstâncias em que estão inseridas, porém é indesejável ver suas escolhas e 

ambições negadas pelo fato de pertencer a certa classe social ou raça (RAWLS, 2008). 

Sendo assim, estando garantida a igualdade de oportunidades, prevalece nas 

sociedades atuais a ideia de que as desigualdades de rendimento são aceitáveis. Como 

ninguém é desfavorecido pelas suas circunstâncias sociais, o destino das pessoas está nas 

suas próprias mãos. Todavia, Rawls questiona que tais fatos não devem permanecer como 

estão, precisam ser modificados por meio da equidade conforme a justiça distributiva 

(SANDEL, 2012). 

Além disso, de acordo com RAWLS (2008, p.41): "cada pessoa possui uma 

inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um 

todo pode ignorar”. Diante de tais hipóteses Rawls (2008) questiona: “Será que a 

participação individual atenderia a necessidade de todos? E se os direitos forem 

exatamente nas mesmas medidas e igualitário, será que estar-se-ia promovendo uma 

justiça com equidade?  

Portanto, o que Rawls propõe é agir com um olhar mais humanitário, e não 

somente positivado. Ao contrário, Friedman insiste que não convém tentar remediar a 

injustiça, deve-se, pois, aprender a conviver com ela e usufruir dos benefícios que ela 

proporciona, pois, a vida não é justa para este outro pensador. (SANDEL, 2012).  

Assim, Luís Alberto Warat (1982, s/p.) corrobora tal afirmativa ao dizer que: “o 

sentido conceitual da identidade Kelseniana, entre Direito e Estado é convertido em uma 
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fórmula estereotipada que conota o caráter ético do Estado, impedido, aparentemente, de 

agir fora da imaculada gaiola das normas positivas”. 

Rawls, em sua ‘Teoria da Justiça como Equidade’, rejeita a recomendação de 

complacência de Friedman frente às desigualdades. Ele concorda com a crítica de Warat 

a respeito do positivismo e sua crença nas dogmáticas exacerbadas, mostrando que a 

maneira como os acontecimentos ocorrem, não determina o modo como elas deveriam 

ser. De tal sorte, a situação no Brasil em ter em sua constituição uma prerrogativa de 

função como o foro privilegiado, não pode ser encarado de forma imaculada pelos 

responsáveis pelo Direito: o foro interfere nas condições democráticas, privilegiando 

aqueles que não precisam de amparo ou leis protetivas.  

 

2.1. A questão do foro especial por prerrogativa de função 

O foro por prerrogativa de função pode ser conceituado como um instituto que 

permite que determinadas autoridades, em virtude do cargo ou função que exercem, sejam 

processadas e julgadas pelos tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal (STF). 

(ANTUNES, 2016). 

De acordo com Tourinho Filho (2006, s/p/): 
Há pessoas que exercem cargos de especial relevância no Estado, e em 
atenção a esses cargos ou funções que exercem no cenário político-
jurídico da nossa Pátria gozam elas de foro especial, isto é, não serão 
processados e julgados como qualquer do povo, pelos órgãos comuns, 
mas pelos órgãos superiores, de instância mais elevada. É, portanto, 
conforme corroborado por Newton Tavares Filho “a designação de um 
órgão mais elevado na hierarquia institucional do Estado para processá-
lo e julgá-lo”. (TOURINHO, 2016, s/p/). 

 

No âmbito criminal, alguns agentes públicos, em face da relevância das funções 

que exercem são privilegiados, tais como:  

Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Ministros dos 
Tribunais Superiores, Desembargadores, membros do Ministério 
Público etc, cujos são julgados, originariamente, por tribunais 
(órgãos de jurisdição de segundo ou terceiro grau) e não por juízes 
singulares (órgãos de jurisdição de primeiro grau). Como se 
observa tais agentes contam, em matéria de competência 
criminal, com um tratamento próprio, distinto dos demais agentes 
públicos (TEIXEIRA, 2007). 
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Por derradeiro, resta consignar que não há evidências científicas ou empíricas que 

demonstrem a correlação direta entre o foro especial, a corrupção e a impunidade. Mas, 

pode-se afirmar que, não raro, o casuísmo legislativo e a imprecisão das leis processuais, 

aliadas à deficiente estrutura judiciária e à morosidade da Justiça, mormente dos tribunais 

superiores, estimulam e propiciam tais práticas. Por isso, sobressai deste contexto 

protetivo a impunidade dos agentes infratores, uma vez que a impenitência se tornou 

corriqueira, em que pese à demora do julgamento atrelada ao foro por prerrogativa de 

função. 

 

2.1.1. Origens e Evolução histórica do Foro Privilegiado 

A Igreja Católica influenciou as regras do processo criminal, incentivando o foro 

privilegiado para determinadas pessoas no século V, no fim do Império Romano. Assim, 

os ilícitos criminais praticados por senadores eram julgados pelos seus iguais. Os da 

autoria dos eclesiásticos processados e sentenciados igualmente, por sacerdotes que se 

encontrassem em maior grau hierárquico. Os reis, a partir do século XII, começaram a 

lutar para que a influência da Igreja Católica fosse afastada nos julgamentos de pessoas 

que exerciam altas funções públicas.  

De acordo com Newton Tavares Filho (2016, s/p.): “As origens do foro especial 

por prerrogativa de função remontam à instituição de um privilégio de natureza pessoal a 

determinados indivíduos ou classes sociais já desde o fim da Antiguidade”. Nesse sentido, 

a legislação processual daquela época passou a adotar o foro por prerrogativa de função 

de modo a favorecer os nobres, os juízes, os oficiais judiciais, abades priores, fidalgos e 

pessoas poderosas. (FILHO, 2016). 

Assim, ainda sobre a questão da evolução histórica tem-se que, no Brasil, as 

origens do instituto remontam à própria fundação do País, com a primeira Constituição 

Brasileira, promulgada em 1824:  
Essa Carta, em seu art. 47, dispunha ser atribuição exclusiva do Senado 
imperial “conhecer dos delitos individuais, cometidos pelos Membros 
da Família Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, e 
Senadores; e dos delitos dos Deputados, durante o período da 
Legislatura”, bem como “conhecer da responsabilidade dos Secretários, 
e Conselheiros de Estado”. O artigo 99 estabelecia ainda um privilégio 
absoluto para o Imperador, cuja pessoa era “inviolável e sagrada”, não 
estando sujeito à responsabilidade alguma. Ao Supremo Tribunal de 
Justiça, mais alta corte de justiça imperial, cabia “conhecer dos delitos, 
e erros do Oficio, que cometerem os seus Ministros, os das Relações, 
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os Empregados no Corpo Diplomático, e os Presidentes das 
Províncias”. 

 

Ainda sob essa égide, tem-se que a primeira Constituição republicana de 1891, 

que estabeleceu no art. 53 que “o Presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido 

a processo e a julgamento, depois que a Câmara declarar procedente a acusação, perante 

o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, e nos de responsabilidade”. A partir de 

então, o foro por prerrogativa de função conheceu um progressivo e constante 

alargamento nas Constituições subsequentes no século XX, até chegar ao sistema 

atualmente em vigor.  

A Constituição de 1934, por sua vez, dispunha em seu art. 58 que: 
O Presidente da República será processado e julgado nos crimes 
comuns, pela Corte Suprema, e nos de responsabilidade, por um 
Tribunal Especial. À Corte Suprema, que substituiu o Supremo 
Tribunal Federal durante a breve vigência da Carta de 1934, competia 
processar e julgar originariamente o Presidente da República e os 
Ministros da Corte Suprema, nos crimes comuns; os Ministros de 
Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais 
federais e bem assim os das Cortes de Apelação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os 
Embaixadores e Ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade, salvo, quanto aos Ministros de Estado, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, e, finalmente, os Juízes 
federais e os seus substitutos, nos crimes de responsabilidade (art. 76, 
I, a, b e c). (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1934). 

 

A Constituição ditatorial de 1937 dispôs que o Presidente da República seria 

processado e julgado perante o Conselho Federal, nos casos de crime de responsabilidade, 

já os Ministros de Estado, nos delitos comuns e de responsabilidade, seriam processados 

e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, exceto nos crimes conexos com os do 

Presidente da República (art. 88, § 2º).  

Já os representantes do Supremo Tribunal Federal seriam processados e julgados 

pelo Conselho Federal, nos crimes de responsabilidade (art. 100, CF/1937).  E, ao próprio 

STF competia processar e julgar originariamente seus próprios Ministros, nos crimes 

comuns e nos de responsabilidade, de acordo com o corroborado no artigo 101, I, a e b 

desse período.  

Assim, percebe-se que desde as origens das constituições já fora implementada a 

prerrogativa de função amplamente. Mas, somente na Constituição de 1988, a 

‘Constituição Cidadã’, que o sistema de atribuição de foros privilegiados atingiu seu 
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paroxismo, englobando uma enorme gama de autoridades. Hoje, por determinação da 

Constituição Federal ou de leis que dela decorrem, possuem foro especial por prerrogativa 

de função, tais personalidades: 
O Presidente e o Vice-Presidente da República; os membros do 
Congresso Nacional; os Ministros do Supremo Tribunal Federal; o 
Procurador-Geral da República; os Ministros de Estado; os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; os membros 
dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os 
chefes de missão diplomática de caráter permanente; as autoridades ou 
funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal, em caso de habeas corpus; os 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, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho; os 
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios; as 
autoridades federais da administração direta ou indireta, em caso de 
mandado de injunção; os juízes federais, incluídos os da Justiça Militar 
e da Justiça do Trabalho; os membros do Ministério Público da União; 
os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os 
membros do Ministério Público estadual; os Prefeitos; os oficiais 
generais das três Armas (Lei 8.719, de 1993, art. 6º, I); e os juízes 
eleitorais, nos crimes eleitorais (Código eleitoral, art. 29, I, d). (FILHO, 
2016, p.9). 

 

A constituição de 1988 em seu atrigo 29, inciso X confere em seu bojo: o 

julgamento do prefeito será feito perante o Tribunal de justiça. Por tudo isso, percebe-se 

que o critério adotado ao reconhecimento da especial relevância de uma função exercida 

por uma autoridade pública e a designação de um órgão mais elevado na hierarquia 

institucional do Estado para processá-lo e julgá-lo leva-o a ter o chamado foro por 

prerrogativa de função. (FILHO, 2016).  

Entretanto, na prática, essa lógica levou às mais diferentes interpretações e 

extensões, de modo que passa a não mais existir uma sistemática homogênea – cada país 

escolheu um sistema que lhe é peculiar. Contudo, nenhum país previu tantas hipóteses de 

foro privilegiado como a Constituição Brasileira de 1988, fazendo com que prevaleça de 

certa maneira uma sensação de impunidade.  

De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso em entrevista (apud 

D'AGOSTINO, 2016), recentemente declarou à imprensa:  
Foro por prerrogativa de função é um desastre para o país, minha 
posição é extremamente contra. É um péssimo modelo brasileiro e 
estimula fraude de jurisdição, na qual, quando nós julgamos, o sujeito 
renúncia, ou quando o processo avança, ele se candidata e muda a 
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jurisdição. O sistema é feito para não funcionar. (BARROSO, 2016, 
s/p.). 

 

Não obstante, o Ministro Celso de Mello (apud D'AGOSTINO, 2016) se 

manifestou a respeito do foro por prerrogativa de função dizendo o seguinte: 
Entre 25 de março de 1824, data da primeira carta política do Brasil, e 
30 de outubro quando foi imposta uma nova carta pelo triunvirato 
militar, pela ditadura, portanto um período de 145 anos, os deputados e 
os senadores não tiveram prerrogativa de foro. Mas nem por isso foram 
menos independentes ou perderam a sua liberdade para legislar até 
mesmo contra o sistema em vigor. A Constituição de 1988, pretendendo 
ser republicana, mostrou-se estranhamente aristocrática, porque 
ampliou de modo excessivo as hipóteses de competência penal 
originária. (CELSO DE MELLO, 2012, p.8). 

Não obstante, de acordo com o ex-ministro da justiça Sérgio Moro em entrevista 

disse que: 
Na avaliação da magistratura federal, o foro privilegiado é instrumento 
de impunidade. É um resquício aristocrático e acaba tornando o sistema 
penal ineficiente. (...). Os juízes federais, por meio da Ajufe, são 
absolutamente contra qualquer tentativa de ampliação do foro 
privilegiado. Se houvesse algum movimento no sentido de modificar o 
foro privilegiado, deveria ser no sentido ou de eliminá-lo ou de 
extingui-lo, mas jamais de ampliá-lo. (D'AGOSTINO, 2016, s/p.). 

 

Além disso, de acordo com pesquisa elaborada pelo jornal “O Estado de São 

Paulo” indicou que 65% dos líderes e vice-líderes no Parlamento são a favor do fim do 

foro especial por prerrogativa de Função. Estes relatos supramencionados deflagram 

claramente um incomodo com o Foro por prerrogativa de função e, claramente, um 

desapego ao formalismo positivista, isto é, a ideia vigente de que a constituição é 

intocada. 

Nesse sentido, o procurador da República Deltan Dallagnol em 2012, apontou que 

havia mais de 22.000 pessoas com o benefício do foro privilegiado no Brasil, dizendo que 

a exceção era alguém ser processado perante um foro especial. Contudo, mediante os 

números houve fuga de um parâmetro excepcional (FILHO, 2016). 

Além de que, no tocante aos membros do Congresso Nacional, os números 

apontaram há 8 (oito) anos atrás que tramitavam no Supremo Tribunal Federal 477 

processos, 377 inquéritos e 102 ações penais envolvendo Deputados e Senadores. 

Atualmente o foro já ultrapassa 40 mil pessoas privilegiadas nos mais diversos cargos 

existentes (FILHO, 2016). 
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Verifica-se que o atual mecanismo praticado na investigação preliminar nos 

delitos sujeitos ao foro por prerrogativa de função provoca desnecessária sobrecarga aos 

já assoberbados gabinetes das cortes, além de refletir em maior demora na conclusão da 

etapa investigativa, justamente em casos que envolvam, em sua maioria, gestores 

públicos e atingem um universo plúrimo de sujeitos passivos, inseridos no gênero dos 

chamados “crimes de colarinho branco” (ANDRADE, SILVA, 2005). 

Em Cabo Verde, por exemplo, país da África que, assim como o Brasil, foi 

colonizado por Portugal, a Constituição não prevê o benefício do foro. Já em 

Moçambique, os deputados só podem ser presos em flagrante e processados após 

autorização votada no Parlamento (ROXO, 2017). 

No que concerne aos membros do Congresso Nacional, o foro privilegiado 

também merece severas críticas. O Parlamento tornou-se abrigo avidamente procurado 

por cidadãos buscando escapar à ação da Justiça, para grande desprestígio das instituições 

representativas brasileiras (FILHO, 2016). 

 De acordo com Danielle Souza de Andrade Silva, 2009: 
Pesquisa divulgada pela Associação dos Magistrados do Brasil, ano de 
2007, revelou um diagnóstico da situação dos processos relativos aos 
detentores do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal e no 
Supremo Tribunal de justiça, tribunais estes submetidos a volumoso 
trabalho decorrente dos milhares de feitos que, atualmente, são 
distribuídos a cada um de seus integrantes. (ANDRADE, SILVA, 2009, 
p.10). 

 

A pesquisa realizada observou que de 15 de dezembro de 1988 a 15 de junho de 

2007, ou seja, 19 anos, foram distribuídos 130 (cento e trinta) processos ao STF, dos quais 

apenas 6 (seis) foram julgados por aquele tribunal, redundando em absolvição dos 

acusados/querelados. Os demais processos ainda estavam em tramitação ou foram 

arquivados, devido ao Foro em questão (ANDRADE, SILVA, 2009). 

Destarte, a corrupção está por todo lado, inclusive no julgamento do Foro por 

prerrogativa de função, em que pese, não seria possível apenas seis julgamentos em 

dezenove anos, pois a máquina pública é mais célere do que tais números. E, o baixo 

índice de julgamento das causas criminais remetidas ao Foro originário fortalece o 

interesse no julgamento. Portanto, “a morosidade advinda do julgamento em instância 

privilegiada tem como resultado a impunidade dos agentes públicos responsáveis por 

crimes das mais variadas espécies, normalmente com graves danos para o erário e para o 

patrimônio público” (FILHO, 2016, p. 20).  
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É irrefutável que o retardamento nas investigações contribui para que essas ações 

encontrem o destino da prescrição, da morte do agente, do término do mandato, pelo fator 

tempo e que contribuem para a não solução do relevante conflito de interesse, que subjaz 

à deflagração da persecução processual penal. Como resultado há o descrédito não só do 

poder judiciário, mas também do sistema persecutório estatal, sem contar na corrupção 

desenfreada. 

Por sua vez, nota-se que somente a sociedade é capaz de trazer para si a 

transformação com que se deseja. A janela da oportunidade está aberta e, é hoje que 

decidimos o país que teremos amanhã. Todos juntos, podem mover a alavanca de 

reformas, mostrando que o Brasil não é terra de ninguém, muito menos propriedade 

privada de corruptos e corruptores. É uma terra de brasileiros que querem justiça. E como 

sociedade, é possível alcançá-la (DALLAGNOL, 2017). 

 

2.2. O foro por prerrogativa de função à luz da justiça como equidade 

A ‘Teoria da Justiça como Equidade’ abordada por John Rawls apresenta uma 

verdadeira garantia de liberdade no teor dos princípios de justiça e não nos pressupostos 

procedimentais. Porém, para Rawls, mesmo que a interpretação procedimental impusesse 

certas restrições genuínas às instituições, ainda há a questão de seguir o procedimento em 

alguns casos e não em outros.  

Os princípios ou regras na concepção de Rawls se baseiam na seguinte ideia: todos 

os bens sociais primários: liberdades, oportunidades, riqueza, rendimento e as bases 

sociais de autoestima necessitam ser distribuídos de maneira igual a menos que uma 

partilha desigual de alguns ou de todos estes bens beneficie os menos favorecidos. E, para 

falar desses princípios de justiça discutem-se, essencialmente, dois deles: o princípio da 

Igualdade e da Diferença (RAWLS, 2008). 

As circunstâncias de justiça para Rawls rege-se a estrutura comum de vida dos 

cidadãos, elencando os princípios de justiça: um primeiro princípio (e prioritário) que 

estabelece um sistema igual de liberdade para todos; e um segundo que estabelece sob 

quais condições de desigualdades sociais e econômicas seriam justificáveis ações de 

privilégio para minorias sociais, étnicas, entre outras.  

Outrossim, o princípio da Diferença estabelece que as desigualdades sociais e 

econômicas são moralmente aceitáveis caso, e somente se: (i) estiverem vinculadas a 
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cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidade; 

e se (ii) beneficiarem os membros mais mal situados da sociedade (RAWLS, 1971). 

Mediante isso, percebe-se que a classe mencionada por Rawls, pode ser vista 

como os menos favorecidos, abarcados pelo princípio da diferença cujo estipula que 

somente deveria haver uma questão privilegiada para os menos favorecidos. Contudo, a 

elite e a alta sociedade por meio de sua função ocupacional vem sendo privilegiada por 

meio do Foro por prerrogativa de função o que é contrária a visão da equidade.  

Neste contexto, pode-se transpor a ‘Teoria da Equidade’ com o contexto prático, 

em que pese o foro privilegiado está na contramão em relação à teoria de John Rawls. O 

pensador americano aborda a tese sobre o tratamento com Equidade, amparados nos 

princípios da Igualdade e da Diferença, além do princípio constitucional da Isonomia 

(RAWLS, 1971). 

Na contramão da expectativa de condições privilegiadas de justiça, Rawls 

considera que: garantias e direitos precisam ser reformulados ou modificados caso esteja 

prejudicando parte da sociedade, de modo a propiciar atendimentos de forma mais 

igualitárias. Conforme corrobora Rawls: 
A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a 
verdade o é dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica 
que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira; 
da mesma maneira que as leis e as instituições, por mais eficientes e 
bem-organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se 
forem injustas. (RAWLS, 2002, p.4) 

 

De acordo com Álvaro Dias, autor da PEC 10/2013, o foro privilegiado é uma 

excrescência. O cargo/função é julgado por, respectivamente: Presidente da República e 

ministros congressistas pelo STF (Supremo Tribunal Federal); Governadores de Estado 

pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e prefeitos pelo TRF (tribunal Regional Federal). 

O senador ressaltou que a própria Constituição prevê que todos são iguais perante a lei.  

Em suas palavras:  
O fim do foro privilegiado é essencial para que a Operação Lava Jato, 
por exemplo, se complete. Ela já é um sucesso, mas sem dúvida será 
um sucesso retumbante se acabarmos com o foro privilegiado porque 
as autoridades hoje protegidas por esse guarda-chuva serão alcançadas 
pela Justiça de forma implacável. (DIAS, 2017, s/p). 

 

Não obstante, a Lei nº. 10.628 de 2002, que deu nova redação ao art. 84 do Código 

de Processo Penal, acrescendo a ele os §§ 1º e 2º, instituiu foro privilegiado aos ex-
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exercentes de cargos administrativos. Conforme corroborado pela ADI 2797 (NOTÍCIAS 

STF, 2018). 

Entretanto, recentemente houve entendimento firmado pelo Plenário no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2797, por meio do voto-vista 

do ministro Luiz Roberto Barroso, declarando a inconstitucionalidade da Lei 10.628/2002 

– que equiparava a ação por improbidade administrativa, de natureza cível, à ação penal 

e estendia aos casos daquela espécie de ação o foro por prerrogativa de função 

(NOTÍCIAS STF, 2018). 

Nessa perspectiva, a esperança para o futuro é que a sociedade se apoia na crença 

de que o mundo social admite pelo menos em uma ordem política decente, de tal forma 

que um regime democrático razoavelmente justo, embora não perfeito possa mudar a 

realidade de quem necessita, urgentemente de mudanças significativas (BERLINER, 

2003, p.26). 

Em uma sociedade bem-organizada, em que está garantida a igualdade equitativa 

de oportunidades, a distribuição de renda, riqueza e de direitos, pode-se notar com clareza 

o que Rawls intitula de justiça procedimental pura de fundo, uma vez que a estrutura 

básica está organizada de tal modo a promover distribuições justas, ou ao menos não 

injustas (RAWLS, 2003). 

Dessa forma, os direitos básicos precisam permitir: primeiro, que a cada pessoa 

seja concedida a mais abrangente liberdade compatível e igual; segundo, que as 

desigualdades econômicas e sociais sejam distribuídas de forma que, ao mesmo tempo, 

constituam o maior benefício esperado aos menos favorecidos; por fim, que condições 

de igualdade equitativa e oportunidade estejam vinculadas a cargos e posições abertos 

para todos indistintamente (RAWLS, 2003). 

Os menos favorecidos, por sua vez, são aqueles que não possuem bens 

primários, quais sejam: aquilo que as pessoas livres e iguais precisam enquanto 

cidadãos, isto é uma igualdade equitativa (RAWLS, 2003). De tal sorte, Rawls não 

pensa em termos de uma igualdade material e formal, ou em uma isonomia pura diante 

das leis, mas com certeza não apoia que um indivíduo em condições de privilégio, 

encontre nas leis mais garantias aos seus privilégios, os tornando maculados dentro da 

ordem sistêmica da justiça.  

Na teoria de Rawls (2003), a estrutura básica é o objeto primário da justiça, 

uma vez que seus efeitos sobre as metas, aspirações e oportunidades dos cidadãos: 
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“estão presentes desde o início da vida”. Uma vez estabelecida a situação de igualdade, 

um conjunto de princípios seriam aceitos de forma consensual.  

A igualdade equitativa de oportunidades exige não só que cargos públicos e 

posições sociais estejam abertos no sentido formal, porém que todos tenham uma 

chance equitativa de ter acesso a eles. Significa, portanto, igualdade liberal, em que, 

para alcançar seus objetivos, é preciso impor certas exigências à estrutura básica além 

do sistema de liberdade natural (RAWLS, 2003). 

A prioridade significa que o princípio da Diferença deve sempre ser aplicado 

no contexto de instituições de fundo que satisfaçam as exigências do princípio da 

Igualdade (entre os quais a exigência de assegurar o valor equitativo das liberdades 

políticas), o que ocorre em uma sociedade bem ordenada e equânime em suas 

condições. Dessa forma, de acordo com John Rawls, (2003, p.65): 
O valor equitativo das liberdades políticas garante que cidadãos 
similarmente dotados e motivados tenham praticamente uma chance 
igual de influenciar a política governamental e de galgar posições de 
autoridade independentemente de sua classe social e econômica.  

 

Para explicar a prioridade do princípio da Igualdade sob o princípio da Diferença, 

Rawls aduz ainda (2003, p.65): “A prioridade exclui compromissos entre os direitos e 

liberdades básicos abarcados pelo primeiro princípio e as vantagens sociais e econômicas 

reguladas pelo princípio da diferença”. O que se percebe é que Rawls analisa que o 

princípio da Diferença sobressai aos outros pelo motivo de defender a Igualdade 

equitativa de oportunidades. Dessa forma, as diferenças sociais, econômicas e políticas 

se amenizariam pelo regime constitucional justo e valores políticos.  

Não obstante, Sandel (2015) compactua com a teoria de Rawls ao propor que o 

princípio da Diferença é uma loteria biológica, isto porque ao lançar, hipoteticamente, 

todas as pessoas no mesmo patamar de partida, quem ganharia seriam os mais rápidos. 

Por isso, questiona-se: o mérito é somente seu (?) ou de toda a sociedade diretamente ou 

indiretamente envolvida (?). A meritocracia pode eliminar influências das contingências 

sociais e de educação, mas continua a permitir que haja distribuição de rendimento e 

riquezas desiguais, pois ela por ela não consegue oportunizar condições equânimes de 

existência (SANDEL, 2015). 

Na Teoria da Justiça como Equidade de Rawls não é necessário colocar todos sob 

um mesmo ponto de partida igualitário. Pelo contrário, deve-se imputar responsabilidades 

sociais àqueles possuidores de condições privilegiadas, sejam quais forem as origens de 
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tal condição: seja pela sorte na loteria, seja pela genética, pela natureza das coisas, os 

privilegiados tem a obrigação de contribuir os sem privilégio. Assim, um sistema 

meramente meritocrático não está capacitado em incluir os mais desfavorecidos. 

Somente, em função da justiça distributiva imbuída em beneficiar os desprivilegiados 

com a preocupação em conceder a cada um de acordo com suas necessidades, é que se 

ergue a Justiça como Equidade (SANDEL, 2015).  

Assim, O problema da justiça distributiva como equidade é sempre este, de acordo 

com Rawls, (2003, p.70): 
Como ordenar as instituições da estrutura básica num esquema 
unificado de instituições da estrutura básica num esquema unificado de 
instituições para que um sistema de cooperação social equitativo, 
eficiente e produtivo possa se manter no transcurso do tempo, de uma 
geração para outra? (RAWLS, 2003, p.70). 

 

Por tais argumentos, o privilégio à meritocracia não cumpre com o papel social 

do direito: ao transpor a teoria de Rawls para analisar a situação do beneficiado pelo foro, 

esta lei vigente perde o sentido, visto que o foro por prerrogativa de função privilegia os 

já beneficiados. Para Rawls, uma lei que concede preferências frente aos demais, só pode 

ser aceita a fim de proteger os menos favorecidos por meio do princípio da Diferença. 

Nesse diapasão, a teoria da justiça como equidade juntamente com o advento do 

foro especial por prerrogativa de função, ou foro privilegiado despertou interesse em toda 

a população brasileira, uma vez que se trata de tribunais específicos para o julgamento, 

ou seja, é correspondente a um tratamento distinto e diferenciado àqueles que são 

considerados autoridades (FILHO, 2018). Por fim, esta justificativa apenas cria um 

cenário caótico e incoerente: os privilegiados sendo mais e mais amparados, por uma lei 

aristocrática e de interesses escusos.  

Assim, o foro especial por prerrogativa de função é um instituto complexo que 

comporta críticas, em que pese, constata-se que seus resultados tem sido, sobretudo 

deletérios para o regime republicano, impedindo que as autoridades acusadas de delitos 

sejam responsabilizadas pelos seus atos de forma eficaz e a impunidade seja combatida 

de fato. Já a ‘Teoria da Justiça como Equidade’ de John Rawls visa sempre a melhor 

oportunidade de condições aos oprimidos e, não aos que se encontram ao topo.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto, analisou-se a Justiça como equidade de John Rawls, que confirma 

que a promoção de bem de uma pessoa, promove, consecutivamente, o bem para todos e 

garante a imparcialidade.  

Nesse sentido, em função da Equidade em Rawls pode-se confirmar a 

inefetividade democrática do foro por prerrogativa de função, vez que essa questão 

caracteriza a responsabilidade civil do Estado de privilegiar um e desvalorizar a outra 

parte da sociedade. As consequências são de injustiça e disparidade diante do devido 

processo de julgamento e afeta a própria condição de salubridade da democracia: fator 

este que gera injustiças e impossibilitam a igualdade razoável.  

Este contexto denota total desarmonia com a teoria da Justiça Como Equidade, 

pois para Rawls devem-se tratar todos de forma equitativa, salvo os que não podem se 

encontrar em um mesmo nivelamento social e que por isso merecem tratamento 

diferenciado, como é o exemplo dos menos favorecidos socioeducacional, 

socioeconômico e sociocultural, que são aqueles que tiveram menos condições ou 

oportunidades. Assim, apenas os menos favorecidos dever-se-iam receber tratamento 

diferenciado e não o contrário conforme corroborado no foro por prerrogativa de função. 

Assim, o casuístico viola o art. 5º em seu caput, onde diz que todos somos iguais 

perante a lei. Mas, se todos somos iguais: Por que o julgamento diferenciado? Qual o 

sentido do foro por prerrogativa de função? Qual a reflexão de justiça? 

Nesta perspectiva, verificam-se como possíveis soluções para a problemática as 

seguintes hipóteses: (i) a possibilidade de aprovação da Proposta de Emenda 

Constitucional 10/2013 do Senador Álvaro Dias concernente à mudança e a restrição dos 

40 mil cargos privilegiados atualmente pelo Foro por Prerrogativa de função, de modo 

que o legislativo, inspirado pelo neoconstitucionalismo de Rawls, possa atuar de modo a 

restringir ou extinguir o foro privilegiado. Bem como, (ii) a divulgação em artigos e 

mídias sociais sobre a conscientização da inconstitucionalidade do foro por prerrogativa 

de função, a fim de esclarecer às minorias sobre a temática e a problemática envolvida. 

Em analogia direta a teoria do pensador americano mencionado, o desejo é que todos 

consigam transpor o ‘véu da ignorância’ e lutem pelos seus direitos igualitários. Mas, 

para que esta luta seja possibilitada e justa, os privilégios aos que estão no topo devem 

ser nulos.  
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Em síntese, a Justiça não deve ser apregoada de forma exata e o Direito não é 

algo acurado, mas uma premissa de ideias pautadas nas leis, jurisprudências, analogias, 

entre outros instrumentos formais: a justiça precisa de reflexão e o direito deve 

mergulhar neste processo de raciocínio se o mesmo pretende defender o cidadão. Por 

fim, dizer que o problema jurídico do foro por prerrogativa de função nada mais é do 

que uma benesse concedida é ignorar sua latência, que envolve um pensamento 

aristocrático vinculado a impunidade decorrente do próprio processo de formação da 

sociedade brasileira.  O foro privilegiado, não promove igualdade ou equidade social, 

mas amplia as condições para que corrupção se torne patológica e sistêmica. Nas 

palavras de Rawls ‘a maneira como as coisas são não determina como as que deveriam 

ser’.   
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