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RESUMO  

 

 

A Lei Federal nº 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, se 

presta a coibir atos que violam a moralidade no seio da Administração Pública, 

desempenhando papel fundamental no combate à corrupção no país. Contudo, um 

debate prolongou-se ao longo dos últimos anos entre a comunidade jurídica: seria 

necessário observar, para o processamento e julgamento das ações baseadas 

naquela lei, os foros por prerrogativa de função previstos na Constituição Federal de 

1988 para ações criminais? O Supremo Tribunal Federal adotou diferentes posições 

nas oportunidades em que foi instado a se manifestar sobre esta celeuma. Neste 

artigo serão analisadas as ratio decidendi dos principais julgamentos na Suprema 

Corte sobre o tema, a fim de se observar quais os argumentos foram utilizados para 

defender tanto a aplicabilidade quanto a inaplicabilidade do foro especial para ações 

de improbidade administrativa. Por fim, será constatado a partir desses julgados qual 

é a posição que atualmente prevalece majoritária na jurisprudência do tribunal. 

 

Palavras-chave: Improbidade administrativa. Lei nº 8.429 de 1992. Foro por 

prerrogativa de função. Supremo Tribunal Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

The 1992 brazilian federal law no. 8429, known as the Administrative Impropriety Law, 

lends itself to cover acts that violate morality within the Public Administration, 

performing a fundamental role in the fight against corruption in Brazil. However, there 

is a discussion among the legal community: would it be necessary to observe the 

privileged jurisdiction provided in the 1988 Federal Constitution of Brazil for criminal 

causes on the processing and judgment of lawsuits based on the Administrative 

Impropiety Law? The Federal Supreme Court of Brazil has adopted different positions 

on the occasions when it has been asked to comment on this controversy. In this article, 

the ratio decidendi of the main judments by the Supreme Court on the subject will be 

analyzed, in order to observe which arguments were used to defend both the 

applicability and the inapplicability of the privileged jurisdiction on administrative 

impropriety causes. Finally, we will analyze, based on these judments, what is the 

prevailing position in the court's jurisprudence. 

 

Keywords: Administrative impropriety. 1992 brazilian federal law no. 8429. Privileged 

Jurisdiction. Federal Supreme Court of Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro 

privilegiado, é instituto previsto na Constituição de 1988 (Brasil, 1988) para garantir a 

determinados agentes públicos que, em virtude da função desempenhada, sejam 

julgados por um órgão já definido no texto constitucional, fugindo à regra da livre 

distribuição dos processos judiciais em primeira instância. Dessa forma, a Carta da 

República prevê um foro diferenciado para que o Estado processe e julgue crimes 

praticados por essas autoridades, sejam crimes comuns ou de responsabilidade. 

Em paralelo, os atos de improbidade administrativa, especificados na Lei nº 

8.429 de 1992 (Brasil, 1992) - Lei de Improbidade Administrativa, não são punidos sob 

a rotulagem criminal. Contudo, há nesse diploma legal diversas sanções a serem 

aplicadas aos agentes públicos desviantes, como a perda de bens, suspensão dos 

direitos políticos e até a perda da função pública.  

Ao longo dos quase trinta anos de vigência da Lei de Improbidade, um debate 

se fez constantemente presente em julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF): 

seria o foro por prerrogativa de função, sedimentado na Constituição para regular os 

procedimentos criminais, extensível às ações movidas com base na Lei de 

Improbidade? 

A resposta para este questionamento importa em grande impacto na 

aplicabilidade do diploma legal, pois diversos agentes públicos que regularmente são 

acusados pela prática de atos de improbidade têm resguardado para si um foro por 

prerrogativa de função em matéria criminal, como prefeitos, governadores, membros 

do Congresso Nacional e até mesmo os Ministros da Suprema Corte. 

Sendo assim, caso o STF entenda que o foro especial não é aplicável ao 

julgamento das ações de improbidade, estas deverão ser distribuídas a juízos 

singulares de primeiro grau, a serem definidos no caso concreto. Por outro lado, caso 

entenda ser extensível o foro previsto na Carta Magna às ações movidas com fulcro 

na Lei nº 8.429/92, estas deverão ser remetidas ao tribunal constitucionalmente 

definido, sob pena de nulidade absoluta do procedimento eventualmente realizado em 

outro juízo. 

Tendo em vista tais consequências, as principais decisões do Supremo 

Tribunal Federal a respeito do tema oscilaram entre um e outro posicionamento. Por 
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vezes se entendeu ser aplicável o foro por prerrogativa de função às ações de 

improbidade, por vezes não. A favor da primeira posição, serão analisados 

argumentos como a gravidade das sanções previstas na Lei de Improbidade. A favor 

da segunda, outros como a natureza jurídica da ação de improbidade, que ostentaria 

caráter de ação de responsabilização civil. Em 2018, no julgamento da Petição nº 

3.240/DF1, o tribunal encontrou sua orientação atual, como será detalhado no último 

capítulo. 

É justamente a ratio decidendi dessa divergência que se busca analisar no 

presente trabalho, buscando entender quais fundamentos foram utilizados pelos 

Ministros que se imiscuíram neste debate. Ao fim, estarão definidos quais os 

argumentos são postos a favor de uma posição e de outra, e quais fatos conduziram 

os juristas mais importantes da República a estabelecerem essas posições quando 

tiveram a oportunidade de tratar o tema. 

Os capítulos deste artigo foram divididos com base na cronologia das decisões 

paradigmáticas do STF a respeito dessa discussão. Em cada um deles serão 

analisados os fundamentos trazidos pelos Ministros da Suprema Corte em uma ou 

mais ações em que foi requerido um posicionamento do tribunal, até chegarmos ao 

posicionamento que prevalece atualmente. 

 

 

2 ADIS Nº 2.797 e 2.860: A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.628/2002 

 

 

O Código de Processo Penal (CPP), instituído por meio do Decreto-Lei nº 

3.6892 de 1941, previa na redação original do seu art. 84 que a “competência pela 

prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, 

relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns ou 

de responsabilidade”. 

 
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet 3.240 AgR/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

Brasília-DF, DJe-171 22.08.2018. 
2 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Art. 84. Brasília, DF. Diário 

Oficial da União de 13 out. 1941, P. 19699. 
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No ano de 2002, o Congresso Nacional editou a Lei nº 10.628/02 (Brasil, 2002) 

alterando o caput do art. 84 do CPP e inserindo dois parágrafos. O dispositivo passou 

a ter a seguinte redação: 

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às 
pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 
responsabilidade.  
§ 1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos 
administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial 
sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. 
§ 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar 
criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro 
em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1º. 

Em relação ao caput, a mudança significava apenas uma atualização para 

adequar o CPP ao sistema de prerrogativa de foro trazido pela Constituição de 1988, 

inserindo os tribunais apontados pela Carta Magna como competentes para esses 

casos. 

Contudo, os parágrafos acrescidos representaram alterações importantes na 

sistemática do foro privilegiado, e tiveram sua constitucionalidade questionada pela 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.7973, proposta no ano de 2002 pela 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP). 

Os principais argumentos trazidos para requerer a inconstitucionalidade dos 

parágrafos acrescidos pela Lei nº 10.628/02 foram: (i) a taxatividade das 

competências dos tribunais previstas na Constituição; (ii) a impossibilidade de 

modificá-las por meio de lei ordinária; e (iii) a inviabilidade de conferir interpretação 

extensiva ao texto da Constituição pela via legislativa ordinária. 

No ano seguinte, em março de 2003, foi apresentada a ADI nº 2.860 pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB. Novamente, rogou-se pela 

inconstitucionalidade dos parágrafos acrescidos pela Lei nº 10.628/2002 ao art. 84 do 

Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não poderia o legislador 

ordinário atribuir interpretação autêntica ao texto constitucional. Por tratarem de objeto 

idêntico, as ADIs nº 2.860 e nº 2.797 foram apensadas para julgamento em conjunto 

sob a relatoria do Min. Sepúlveda Pertence. O mérito das ações foi julgado em 

 
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.797/DF. Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence. Tribunal Pleno. Julgado em 15.09.2005, Brasília-DF. 
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acórdão prolatado em 15/09/2005, decidindo o Supremo, por sete votos a três, pela 

inconstitucionalidade dos dispositivos atacados.  

Antes de serem analisados os fundamentos da decisão, importa reforçar que 

este trabalho busca compreender o posicionamento da Suprema Corte sobre a 

possibilidade de se invocar foro especial por prerrogativa de função aos agentes 

públicos réus em ações de improbidade administrativa. Nessa lógica, a discussão 

quanto à inconstitucionalidade do §1º do art. 84 do CPP não será trazida a relevo, pois 

trata, em suma, da possibilidade de extensão do foro especial a ex-ocupantes de 

cargos públicos. Posto isso, será analisado apenas o debate a respeito da 

constitucionalidade do parágrafo segundo, em sua primeira parte, que determina a 

extensão do foro especial em matéria criminal previsto na Constituição às ações de 

improbidade fundadas na Lei nº 8.429/92. 

 No voto do Min. Sepúlveda Pertence, ao tecer comentários sobre o §2º em 

discussão, este asseverou que, em regra, as competências fixadas pela Constituição 

de 1988 aos tribunais da União constituem rol taxativo. Isso porque a Justiça Federal 

é estruturada para ser especial em relação à Justiça Estadual e, sendo assim, as 

competências fixadas para aquela devem estar expressas na Carta da República de 

forma exauriente, principalmente em se tratando das competências da Suprema 

Corte, pois esta se mostra órgão especial também em face dos demais juízes e 

tribunais da União.  

Dentro dessa mesma perspectiva, Alexandre de Moraes, em sede doutrinária, 

já apontava que a extensão da competência do Supremo Tribunal Federal para o 

julgamento de ações de improbidade administrativa pela Lei nº 10.628/02 violaria a 

necessária taxatividade da definição constitucional de competências originárias do 

Pretório Excelso (2003, página 2682). 

O Min. Sepúlveda Pertence ressalvou, no entanto, que há hipóteses nas quais 

seria possível a competência ser extraída de outra fonte que não a Constituição, 

exceções portanto. A primeira delas é visualizada quando o próprio constituinte 

estabelece que a fixação da competência ficará a cargo do legislador. De qualquer 

modo, nesse caso a fonte da competência atribuída é a própria Constituição. A outra 

exceção seriam as competências implícitas dos tribunais federais, isto é, 

competências determinadas por interpretações extensivas do texto constitucional e 

incorporadas ao ordenamento a partir da jurisprudência do Supremo.  
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Explanadas as exceções à taxatividade da previsão constitucional acerca das 

competências dos tribunais da União, pontuou o Min. Sepúlveda Pertence que a Lei 

nº 10.628/02 não se encaixa em qualquer delas. A determinação pelo legislador da 

extensão do foro especial criminal para os casos de improbidade administrativa 

tampouco deve ser vista como positivação de uma competência implícita na 

Constituição. E nem poderia ser, pois tal movimento está reservado ao procedimento 

de reforma do próprio texto constitucional, nos ditames delineados pelo art. 60 da 

Carta Magna. Na verdade, estaria o legislador federal editando novas competências 

originárias não previstas pelo constituinte originário. 

Alexandre de Moraes (2014, p. 232), posicionando-se em sede doutrinária, 

assevera que devido ao fato de serem as competências originárias do STF uma 

exceção, se “exige previsão expressa e taxativa do texto constitucional, conforme 

princípio tradicional de distribuição de competências jurisdicionais nascido com o 

próprio constitucionalismo norte-americano em 1787”. 

A doutrina, contudo, não é unânime a respeito do tema. Veja-se, Gilmar 

Mendes e Arnoldo Wald, partindo da premissa de que seria possível haver 

competências implícitas no texto constitucional, sustentam que o caráter gravoso das 

sanções previstas na Lei de Improbidade importaria na aplicabilidade do foro especial 

nesses casos: 

Se, ao contrário, reconhece-se que se cuida de uma “ação civil” de fortes 
características penais, também não existe outra solução dentro do sistema 
senão aquela que considera que serão competentes, por força de 
compreensão, para processar e julgar a ação, os Tribunais que detêm a 
competência originária para o processo-crime contra a autoridade situada no 
polo passivo da ação de improbidade. Poder-se-ia argumentar que essa 
construção talvez não fosse aceita, porquanto a regra que baliza o estatuto 
jurídico-constitucional brasileiro é a da inextensibilidade [sic] da competência 
do Supremo Tribunal Federal. Cabe observar, entretanto, que a 
jurisprudência da Corte indica que esse entendimento comporta 
temperamentos, uma vez que é o próprio Supremo Tribunal que admite a 
possibilidade de extensão ou ampliação de sua competência expressa 
quando esta resulte implícita no próprio sistema constitucional. [...] Impõe-se, 
assim, reconhecer a incompetência absoluta dos juízes de primeiro grau para 
julgar ação de improbidade em relação a Ministros de Estado e membros de 
Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, sendo o Supremo 
Tribunal Federal detentor de competência para processar e julgar as referidas 
ações. (1998, p. 215-216) 

Mais adiante em seu voto, o Min. Sepúlveda Pertence traz à tona a discussão 

referente à distinção da natureza jurídica das ações penais (frente as quais se impõe 

o foro especial por mandamento constitucional) em relação às ações decorrentes da 
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Lei nº 8.429/1992, que teriam natureza cível. Tal diferença não permitiria a extensão 

do foro daquelas para estas, ou para qualquer outra ação de natureza civilista: 

A ação de improbidade administrativa é uma ação civil: evidencia-o o art. 37, 
§ 4°, da Constituição, ao explicitar que as sanções que comina à improbidade 
administrativa serão impostas "sem prejuízo da ação penal cabível”. O 
Tribunal jamais deduziu de sua competência originária para o processo penal 
contra os mais altos dignitários da República a de conhecer de ações civis 
contra eles propostas por atos de ofício, ainda que delas possa decorrer a 
condenação da autoridade a diferentes sanções civis: a ação popular é o 
exemplo mais freqüente dessa nítida distinção jurisprudencial. (2005, p. 303) 

Tal interpretação do §4º do art. 37 da Carta Magna, que em sua parte final 

distingue as sanções por atos de improbidade das sanções penais também já era 

apontado por Moraes (2003, p. 2648) como suficiente para estabelecer o caráter de 

ilícito civil aos atos administrativos ímprobos: 

A natureza civil dos atos de improbidade administrativa decorre da redação 
constitucional, que é bastante clara ao consagrar a independência da 
responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a possível 
responsabilidade penal derivadas da mesma conduta, ao utilizar a fórmula 
“sem prejuízo da ação penal cabível. 

São os mesmos fundamentos que levam Daniel Amorim Assumpção Neves e 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira a afirmarem pelo caráter civilista da ação de 

improbidade (2018, p. 184). 

Importa ressaltar que o Supremo já havia se manifestado em 1999, no Agravo 

Regimental em Petição nº 1.738-24, de relatoria do Min. Celso de Mello, no sentido de 

que a prerrogativa de foro é unicamente invocável nos procedimentos de caráter 

penal, não podendo ser cogitada em processos de natureza cível, e que a 

competência do STF se submete a regime de direito estrito. Neste caso, não era o 

foro para a ação de improbidade que se questionava, mas, ainda assim, representa 

importante precedente, cuja leitura enriquece o debate neste trabalho. Assim ficou 

ementada a decisão:  

Protesto judicial formulado contra deputado federal – medida destituída de 
caráter penal (CPC, art. 867) – ausência de competência originária do 
supremo tribunal federal – recurso de agravo improvido. A prerrogativa de 
foro – unicamente invocável nos procedimentos de caráter penal – não se 
estende às causas de natureza civil. [...] A competência do supremo tribunal 
federal – cujos fundamentos repousam na constituição da república – 
submetem-se a regime de direito estrito. A competência originária do 
supremo tribunal federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições 
jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de 
direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser 
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus 
clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, i, da constituição da república. 

 
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Reg. em petição nº 1.738-2-MG. Rel. Min. Celso de Mello. Brasília-

DF. Julgado em 01.09.1999. 
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Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa 
competência institucional, tem levado o supremo tribunal federal, por efeito 
da taxatividade do rol constante da carta política, a afastar, do âmbito de suas 
atribuições jurisdicionais originárias, o processo e julgamento de causas de 
natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações 
populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações 
declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o 
Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria 
penal (CRFB/88, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a 
Corte suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à 
jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes. 

O Min. Sepúlveda Pertence destacou, ainda, que o dispositivo atacado também 

representaria uma extensão da competência dos tribunais dos estados federados. 

Como versa o caput do art. 84 do CPP, os Tribunais de Justiça dos Estados são 

competentes para processar e julgar autoridades que neles respondam pela prática 

de crimes comuns e de responsabilidade. Mas, diferentemente dos tribunais da União 

que têm suas competências definidas na Constituição Federal, as competências dos 

Tribunais de Justiça devem ser determinadas pelas constituições estaduais, conforme 

arts. 29, X e 96, III da Carta da República. Isto posto, não seria admissível a 

modificação dessas competências por iniciativa do legislador federal, mas apenas 

pelo constituinte estadual no seio das assembleias legislativas de cada Estado-

membro. 

Essa foi a posição seguida pela maioria do Supremo no julgamento em plenário 

para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. Assim ficou determinado 

no acórdão: 

Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por 
prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório 
contra o mesmo dignitário (§ 2° do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 
10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na 
Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de 
competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na 
Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando 
esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional 
da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a 
Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a 
jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, 
por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro 
grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria 
Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências 
originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam 
oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei 
ordinária de uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende 
a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de 
natureza civil (CF, art. 37, § 4°), à ação penal contra os mais altos dignitários 
da República para o fim de estabelecer competência originária do Supremo 
Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu 
nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a 
Constituição Federal - salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, 111 
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reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição 
da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela 
alterada por lei federal ordinária. (2005, p. 489) 

Por outro lado, oportuno se mostra trazer as posições vencidas dos Ministros 

Eros Roberto Grau e Gilmar Ferreira Mendes. Em seus votos, trataram da suposta 

incompatibilidade dos sistemas de responsabilização por crimes de improbidade e de 

responsabilidade na Constituição. 

Votou o Min. Eros Grau no sentido de que agentes políticos que respondem por 

crime de responsabilidade não poderiam responder pelos mesmos atos em ações 

judiciais com fulcro na Lei nº 8.429, pois desaguaria em bis in idem:  

A solução a adotar-se para a superação dessa contradição estaria em ter-se 
que o §2º não alcança os agentes políticos referidos na Lei n. 1.079/50 [lei 
que define os crimes de responsabilidade dos agentes políticos e regula o 
seu processo de julgamento]. Vale dizer: os agentes políticos cuja conduta 
de improbidade já é prevista na lei que pune o crime de responsabilidade não 
estariam sujeitos à ação de improbidade, como regulada na Lei n. 8.429/92. 
Esta lei não se aplicaria a quem, pelos mesmos fatos, já está sujeito a crime 
de responsabilidade. A lei especial [de 1950] afastaria a incidência da lei geral 
[de 1992]. Essa interpretação evitaria distorções e estaria de acordo com o 
que venho sustentando, em especial quando afirmo a "nítida natureza penal 
ou punitiva" da ação por ato de improbidade disciplinada pela Lei n. 8.429/92 
- que não se confunde com ação de caráter reparatório. Repetindo o que 
afirmei há pouco, não há como conceber a convivência de uma ação de 
improbidade, de nítidos efeitos penais e responsabilidade política, com uma 
ação penal correspondente, por crime de responsabilidade, ajuizadas perante 
distintas instâncias judiciais. Pois bem: se ambas as ações buscam soluções 
punitivas para os mesmos atos, não há como nem por que admitir a existência 
coincidente de ambas. Se for assim, o problema não estará mais em 
coexistirem as duas ações em instâncias diferentes, mas na própria 
incidência de duas leis penais sobre um mesmo fato. Não há razão para o bis 
in idem. A punição da autoridade, cujo ato de improbidade está tipificado 
como crime de responsabilidade, já estaria prevista na lei que cuida da sua 
situação específica. (2005, p. 331-332) 

Ainda sobre a impossibilidade de duplo regime sancionatório – por ato de 

improbidade e crime de responsabilidade, votou no mesmo sentido o Min. Gilmar 

Mendes:  

Parece difícil distinguir, na espécie, entre os crimes de responsabilidade que 
atentem contra a probidade da administração de que fala o art. 85, v, da 
Constituição Federal e os atos de improbidade de que trata o art. 37, § 4º, da 
Constituição. Eu, pelo menos, talvez por deficiência de inteligência, não 
alcanço essa distinção. Se o Presidente submete-se ao processo de 
responsabilidade, nessa hipótese, perante o Senado Federal, como poderá 
responder, em primeiro grau de jurisdição, nas mesmas hipóteses, pela 
prática de supostos atos improbidade? [...] É essa a questão! Há um espaço 
normativo autônomo para os delitos de improbidade? Podem conviver os 
deIitos comuns, de responsabilidade e um terceiro tipo, os delitos de 
improbidade no sistema constitucional? E aqui não faço consideração de 
política legislativa, que me parece relevante. A leitura do texto constitucional 
parece indicar que isto não é admissível, tendo em vista a notória 
coincidência do objeto do crime de responsabilidade do Presidente da 
República, naquilo que atente contra a probidade administrativa (art. 85, V), 
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com o objeto da ação de improbidade (art. 37, § 4º). Do contrário, a ação de 
improbidade tornaria inócuas todas as disposições da Constituição que 
disciplinam o processo e julgamento do crime de responsabilidade (cf., arts. 
52, I e II; 102, I, "c"; 105, I, "a"; 108, I, "a"). Trata-se de uma interpretação, 
portanto, de caráter derrogatório. Nem seria preciso avançar sobre outras 
implicações. Nos termos da Constituição, a acusação contra o Presidente da 
República, no caso de crime comum ou de responsabilidade, há de ser 
admitida por dois terços da Câmara dos Deputados (CF, art. 86). No caso de 
recebimento da denúncia ou queixa crime ou da instauração do processo de 
crime de responsabilidade pelo Senado Federal, ficará o Presidente da 
República suspenso de suas funções pelo prazo de até cento e oitenta dias 
(CF, art. 86, §§ 1º e 2º). A despeito da clareza dessas disposições e dessa 
orientação, que, salvo melhor juízo, não deixam dúvida sobre a 
impossibilidade de submeter o Presidente da República – e aí, obviamente, 
todos aqueles que estão submetidos ao crime de responsabilidade perante o 
Senado Federal – à ação de improbidade perante a jurisdição ordinária de 1º 
grau. (2005, p.417-419) 

Para além disso, o Min. Eros Grau retomou o debate acerca da natureza jurídica 

da ação de improbidade discorrendo que “não se pode admitir a transformação de 

uma nítida ação da natureza penal ou punitiva, a ação por ato de improbidade 

disciplinada pela Lei nº 8.429/92, em ação de caráter reparatório”, refutando o 

argumento trazido pelo Min. Sepúlveda Pertence de que a ação de improbidade seria 

uma ação civil. Sendo assim, a partir do entendimento de que haveria teor penal nas 

ações de improbidade, opinou pela manutenção do texto do §2º do art. 84 do Código 

de Processo Penal para estender às ações improbidade o foro previsto 

constitucionalmente para as ações penais. 

Todavia, como visto, prevaleceu no julgamento pelo plenário da Corte a tese 

apresentada pelo Min. Sepúlveda Pertence de que as ações baseadas na Lei nº 

8.429/92 teriam natureza cível em virtude da distinção trazida pelo art. art. 37, §4 da 

Carta Magna, razão pela qual não seria extensível o foro por prerrogativa reservado 

às ações criminais. 

 

 

3 QUESTÃO DE ORDEM NA PETIÇÃO Nº 3.211-0: O SUPREMO EM 

CONTRADIÇÃO? 

 

 

Em março de 2008 o STF volta a se manifestar sobre o tema do foro especial 

em ações de improbidade. No julgamento de Questão de Ordem (QO) na Pet. 3.211-
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05, questiona-se qual seria o juízo competente para o julgamento de Ministros da 

própria Corte processados por condutas previstas na Lei nº 8.429/92.  

Inicialmente, o Ministério Público Federal (MPF) havia instaurado Inquérito Civil 

que visava a averiguar condutas ilegais no provimento de cargos na Advocacia-Geral 

da União, além de recusas por parte deste órgão em fornecer informações pertinentes 

ao caso apurado.  

A investigação resultou na propositura de ação civil por atos de improbidade, 

distribuída ao Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Figuravam no polo passivo servidores da Advocacia-Geral da União supostamente 

envolvidos nas irregularidades apontadas pelo MPF, e, dentre eles, Gilmar Ferreira 

Mendes, que na data da judicialização da contenda já ocupava o cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal.  

Com base nesse fato, outros réus manifestaram-se pela incompetência do juízo 

federal de primeiro grau para julgar um Ministro da Suprema Corte, em virtude do foro 

por prerrogativa de função que o art. 102, I, alíneas “a” e “c” da CRFB confere aos 

ocupantes deste cargo. Em resposta, o Ministério Público pugnou pela manutenção 

da competência na 9ª Vara Federal do Distrito Federal.  

Ao acolher o pleito dos demandados, o magistrado federal de primeiro grau 

decidiu ser incompetente para conhecer da ação, o que resultou na remessa dos autos 

ao Supremo Tribunal Federal, distribuídos à relatoria do Min. Marco Aurélio Mello.  

Contudo, antes de ser julgada a Pet. 3.211-0, outra ação interferiu nos 

acontecimentos subsequentes: a decisão na Reclamação nº 2.138/DF, proferida em 

13/06/2007, cuja relatoria coube ao Min. Gilmar Mendes.  

A reclamação in casu questionava se ex-Ministro de Estado seria detentor de 

foro por prerrogativa de função quando processado em ação de improbidade e, ainda, 

se a incriminação por crime de responsabilidade é compatível com a imputação de 

atos previstos na Lei nº 8.429/92.  

De acordo com o entendimento que prevaleceu majoritário na reclamação, os 

agentes políticos não deveriam responder em sede de improbidade administrativa por 

estarem regidos por normas especiais dos crimes de responsabilidade, definidos na 

Lei nº 1.079/50 (Brasil, 1950), cuja competência para julgamento é do Supremo 

 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Petição nº 3.211-0. Rel. orig. Marco Aurélio, rel. p/ 

acórdão Min. Menezes Direito. Julgado em 13.03.2008, Brasília-DF. 
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Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, c, da Constituição. Nesse sentido, o 

acórdão da Recl. nº 2.138 foi assim ementado: 

II. MÉRITO. II.1. Improbidade administrativa. Crimes de responsabilidade. Os 
atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de 
responsabilidade na Lei n° 1.079/1950, delito de caráter político-
administrativo. II.2. Distinção entre os regimes de responsabilização político-
administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de 
responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A 
Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de 
responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto 
no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o regime fixado no art. 
102, I, "c", (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se a competência para 
processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger 
também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de 
responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do 
disposto no art. 102, I, "c", da Constituição. II.3. Regime especial. Ministros 
de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais 
de responsabilidade (CF, art. 102, I, "c"; Lei n° 1.079/1950), não se submetem 
ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei n° 8.429/1992). II.4. Crimes de responsabilidade. 
Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao 
Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-
administrativos, na hipótese do art. 102, I, "c", da Constituição. Somente o 
STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de 
responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou a 
suspensão de direitos políticos. II.5. Ação de improbidade administrativa. 
Ministro de Estado que teve decretada a suspensão de seus direitos políticos 
pelo prazo de 8 anos e a perda da função pública por sentença do Juízo da 
14ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal. 
Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação 
civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que possui 
prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de 
responsabilidade, conforme o art. 102, I, "c", da Constituição. III. 
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl nº 2.138/DF, Relator para o 
acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 18/4/08). 

Utilizando-se analogicamente dos fundamentos vencedores no julgamento da 

Recl. nº 2.138, a Procuradoria-Geral da República e o então réu Gilmar Mendes 

manifestaram-se, no seio da Petição nº 3.211-0, pela extinção do processo em relação 

a este requerido. Para tanto, argumentou-se que as condutas do Min. Gilmar Mendes 

somente poderiam ser punidas como crimes de responsabilidade, cuja denúncia 

somente pode ser recebida enquanto o agente ainda estiver no exercício do cargo, 

nos termos do art. 15 da Lei nº 1.079/50. O imbróglio, então, foi levado como Questão 

de Ordem ao plenário da Suprema Corte. 

Para fins de melhor compreensão, serão explanados os argumentos 

vencedores no julgamento da Pet. nº 3.211-0 e, em seguida, será analisado o voto do 

relator Min. Marco Aurélio, que restou vencido. 

O Min. Menezes Direito inaugurou o posicionamento que seria seguido pela 

maioria: a distribuição da competência ao juízo de primeira instância para processar 
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e julgar um Ministro do Supremo terminaria por romper o sistema judiciário como um 

todo, sendo apenas o STF competente para julgar o caso. 

Gilmar Mendes, doutrinariamente, já havia apontado esse posicionamento em 

artigo escrito em coautoria com Arnoldo Wald: 

A incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar 
causas de improbidade administrativa em que sejam réus ministros de Estado 
ou membros de tribunais superiores, em face da natureza das sanções 
aplicáveis, que ultrapassam os limites da reparação pecuniária e podem ir, 
em tese, à perda da função pública. Admitir a competência funcional dos 
juízos de primeira instância é subverter todo o sistema jurídico nacional de 
repartição de competência. (1998, p. 213) 

Na mesma toada, o Min. Ricardo Lewandoski acresceu que manter o 

processamento em primeiro grau de um Ministro do Supremo, que goza de 

vitaliciedade, em ação que poderia resultar na perda do cargo, não é compatível com 

a sistemática adotada pela Constituição Federal.  

O Min. Carlos Britto, também opinando pela competência do Supremo para 

julgar a ação em relação ao requerido Gilmar Mendes, alongou a argumentação 

trazida pelos colegas. Afirmou que, apesar de não existir hierarquia entre os membros 

do Poder Judiciário, há hierarquia na jurisdição estatal, que é escalonada, 

caracterizada por um sistema jurídico piramidal. Nessa toada, considerou que caso o 

Min. Gilmar Mendes fosse julgado por um juízo de primeiro grau em ação que permite 

a condenação pela perda do cargo, toda essa estrutura escalonada, hierarquizada, da 

jurisdição pátria estaria sendo subvertida. 

Além disso, o Min. Carlos Britto analisou o teor do art. 102, inciso I, alínea “b”, 

da Carta da República, que define a competência do Supremo Tribunal Federal para 

julgar, dentre outras autoridades, os próprios Ministros da Corte em ações penais 

comuns. Para ele, a Constituição assim o faz para distinguir da competência do 

Senado Federal, trazida pelo art. 52, para julgar os Ministros por crimes de 

responsabilidade. Interpretou, outrossim, que não houve necessidade de citar a 

competência para julgar os demais tipos de infração – e aqui são abarcados os atos 

de improbidade administrativa - porque isso seria consequência interpretativa lógica 

dos dispositivos, resultando na competência do Supremo para julgar seus Ministros 

quando do cometimento de qualquer infração que não configure crime de 

responsabilidade. 

O Min. Cezar Peluzo, no mesmo rumo, citou que: 

Se, pela Constituição, Ministro do Supremo tribunal Federal só pode ser 
processado, nas infrações penais comuns, por esta Corte e, nos crimes de 
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responsabilidade, pelo Senado Federal, não é concebível que ação por ilícito 
de menor gravidade, entre cujas sanções está a mesma perda do cargo, 
possa ser atribuída à competência de outros órgãos. Insisto em que, se pelos 
mais graves ilícitos da ordem jurídica, que são o crime comum e o crime de 
responsabilidade, Ministro do Supremos Tribunal Federal só pode ser julgado 
pelos seus pares ou pelo Senado da República, seria absurdo ou o máximo 
do contra-senso [sic] conceber que ordem jurídica permita que Ministro possa 
ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está 
também a perda do cargo. Isso seria a desestruturação de todo o sistema que 
fundamenta a distribuição de competência, para julgamento dos ilícitos mais 
graves atribuídos a Ministro da Suprema Corte, entre o Supremo Tribunal 
Federal e o Senado da República. (2008, p. 79) 

Esse entendimento encontrava respaldo em doutrina. Teori Zavaski, ainda 

quando ocupava a cadeira de Min. do Superior Tribunal de Justiça, defendeu em sua 

tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que a gravidade 

das sanções previstas na Lei de Improbidade seria suficiente para garantir ao réu que 

fosse processado pelo mesmo juízo que a Constituição lhe garante em ações penais: 

Estes e outros casos de prerrogativa de foro constituem uma garantia 
constitucional do acusado, estabelecida em função da relevância do seu 
cargo. Ora, se a Constituição tem por importante essa prerrogativa, qualquer 
que seja a gravidade da infração ou a natureza da pena aplicável em caso de 
condenação penal, não há como deixar de considerá-la ínsita ao sistema 
punitivo da ação de improbidade, cujas conseqüências, relativamente ao 
acusado e ao cargo, são ontologicamente semelhantes e eventualmente até 
mais gravosas. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. Se há prerrogativa 
de foro para infrações penais que acarretam simples pena de multa 
pecuniária, não teria sentido retirar tal garantia para as ações de improbidade 
que importam perda da própria função pública e suspensão dos direitos 
políticos. (2005, p.109-110) 

Vencido no julgamento, o Min. Marco Aurélio traz em seu voto os argumentos 

por ele explanados ainda no bojo da Recl. nº 2.138. Analisando o teor do art. 37, §4º 

da Magna Carta, sustenta que a suspensão dos direitos políticos, tal qual a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário são 

consequência trazidas ao ato de improbidade administrativa pelo próprio constituinte 

originário que, não obstante, sedimentou a natureza jurídica da ação no trecho que 

diz “sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Sendo assim, aponta o jurista que, havendo independência entre as esferas 

administrativa, cível e penal, não seria legítimo consignar que a competência do 

Supremo para julgar penalmente seus próprios Ministros implique necessariamente 

na competência para julgar estes em ações que guardam naturezas jurídicas distintas 

da criminal. 
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No que toca a extensão da prerrogativa de foro prevista pela Carta da República 

às ações penais comuns no art. 102, I, “c” aos julgamentos de atos de improbidade, o 

Min. Marco Aurélio invoca preceitos republicanos para criticá-la: 

No tocante à prerrogativa de foro – para não falar em privilégio, porquanto 
todo privilégio é odioso -, as normas que o encerram são de direito estrito. A 
prerrogativa está limitada aos parâmetros subjetivos definidos, muito embora 
saibamos que a prerrogativa visa proteger o mandato, visa proteger o próprio 
cargo ocupado. De qualquer forma, ainda pretendo viver dias em que os ares 
republicados serão mais sentidos, mais percebidos, partindo-se para a 
igualização de tratamento. Se fizermos uma pesquisa histórica, verificaremos 
que a prerrogativa foi notada, pela primeira vez, no Império Romano, quanto 
ao julgamento dos senadores pelos próprios pares. E, aí, também se fez 
ligada, exclusivamente, à jurisdição penal, não abrangendo a cível. Se 
pegarmos as Constituições da República, veremos que essa sempre foi a 
tônica – Cartas de 1891, de 34, de 37, de 67, de 69 e de 88. Jamais 
convivemos com essa outra idéia [sic]: haver a prerrogativa de foro sob o 
ângulo cível, considerada a ação que, pelo texto da própria Carta, já que não 
temos, repito, no campo penal, sobreposição, é cível – definição do §4º do 
artigo 37 da Constituição Federal. Não posso interpretar o artigo 102 do 
Diploma Maior a ponto de albergar situação nele não prevista; não posso 
interpretar esse artigo, no que define competência, de forma elástica, 
trazendo para o Supremo ações que nele não estão mencionadas. E, daqui 
a pouco, quem sabe, teremos petição inicial sustentando a competência do 
Supremo, em extensão da prerrogativa de foro, que é penal, para o 
julgamento de ação popular, para o julgamento de ação civil pública. Vejo a 
conclusão que chegou a maioria numa época péssima, em termos de 
percepção pela sociedade. Enteado a extensão da prerrogativa de foro como 
um retrocesso e não como um avanço no campo do Estado Democrático de 
Direito, no campo republicano. Não posso admitir neste julgamento, por mais 
que se diga que a atuação da primeira instância cause receio, e não penso 
assim – sou um arauto da atuação daqueles que estão no que rotulo como 
“pedreira”, que é a primeira instância -, a postura de legislador positivo e 
inserir, no rol definidor da competência do Supremo, essa ação civil – a ação 
de improbidade. (2008, p. 68-69) 

Ademais, o Min. Marco Aurélio traz à tona o fato de a Constituição da República 

prever de forma taxativa a competência da Suprema Corte Brasileira. Portanto, 

albergar na competência do Supremo para processar ações penais movidas contra 

Ministros da Corte (art. 102, “b”, da CRFB) a competência para julgamento de causas 

cíveis seria inadequado.  

Apesar de fundamentar o seu voto com argumentos que acolhidos pelo STF 

em momentos anteriores, como no julgamento da ADI nº 2.797, analisado no capítulo 

anterior, o Min. Marco Aurélio restou vencido.  

Portanto, ficou sedimentado entre a maioria dos Ministros que o STF seria 

competente para julgar ação de improbidade contra seus membros, o que resultou no 

arquivamento da ação quanto ao requerido Gilmar Mendes e no retorno dos autos ao 

Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para concluir o julgamento 

quanto aos demais réus. 
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4 PETIÇÃO Nº 3.240: A FIXAÇÃO DE UM ENTENDIMENTO ANTIGO 

 

 

Foi no julgamento da Pet. nº 3.240, no ano de 2018, que o Supremo consolidou 

o entendimento que prevalece até o momento da elaboração deste artigo.  

No caso, Eliseu Lemos Padilha e outros agentes públicos foram processados 

pelo MPF em ação civil que visava punir atos de improbidade administrativa enquanto 

aquele ocupava o cargo de Ministro de Estado dos Transportes no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

Inicialmente, a ação fora proposta na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. Após interposição de agravo de instrumento contra deferimento da 

quebra de sigilo bancário, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob os ditames 

do §2º do art. 84 do CPP, ainda vigente à época, declinou de sua competência e 

determinou a remessa dos autos à Suprema Corte. 

Após o julgamento da ADI 2.797 e a decretação de nulidade do dispositivo que 

fundamentou o envio dos autos ao STF, o relator, Min. Ayres Britto, ordenou a 

devolução do caso ao juízo de primeira instância. Contra essa decisão, Eliseu Padilha 

interpôs agravo regimental, sob os argumentos de que: (i) o Supremo seria 

competente para processar e julgar as ações de improbidade movidas contra agentes 

detentores de foro por prerrogativa de função, baseado no entendimento adotado no 

julgamento da Reclamação nº 2.138; (ii) a declaração de inconstitucionalidade do §2º 

do art. 84 do Código de Processo Penal não modificaria tal competência; (iii) agentes 

políticos que estivessem sujeitos ao regime sancionatório dos crimes de 

responsabilidade previstos na Lei nº 1.079/50 não poderiam sofrer a condenações 

pela prática de atos de improbidade administrativa com fulcro na Lei nº 8.429/92. 

O relator do caso, Min. Teori Zavascki, em seu voto, assentou que duas 

questões mereciam ser debatidas. 

Primeiramente, se haveria ou não a possibilidade da submissão de agentes 

políticos ao duplo regime sancionatório (punição por crime de responsabilidade e por 

ato de improbidade administrativa). Apesar de não ser o foco principal deste trabalho, 

é questão intimamente ligada que merece melhor análise.  

E se, quando do julgamento de ações cíveis por atos de improbidade, o regime 

de prerrogativa de foro deveria ser aplicado. 
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No trato do primeiro tópico, o Min. Teori Zavascki defendeu que apenas os atos 

de improbidade administrativa praticados pelo Presidente da República estariam 

submetidos a um regime sancionatório próprio, em virtude do teor do art. 85, V da 

Carta Maior, in verbis: “Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente 

da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: [...] 

V - a probidade na administração;”. 

Nesse sentido, a Constituição prevê expressamente que ações do Presidente 

da República que atentem contra a probidade administrativa devem ser punidas sob 

a rotulagem de crime de responsabilidade, cujo procedimento está previsto na Lei nº 

1.079/50. Inaplicável, então, a Lei nº 8.429/92 para estes casos. 

Por outro lado, não há no texto constitucional nenhuma outra norma que, tal 

como o art. 85, V, imunize os demais agentes políticos sujeitos à prática de crime de 

responsabilidade das sanções previstas no art. 37, §4º para atos que configurem 

improbidade administrativa. Portanto, à exceção do Presidente da República, o Min. 

Teori Zavascki entendeu que os demais agentes políticos estariam 

constitucionalmente submetidos ao regime duplo de sanção. 

Neste ponto, o Min. Luís Roberto Barroso, em voto-vista, endossa o 

entendimento de Teori Zavascki. Corrobora que não há no Texto Maior nenhum 

fundamento que conduza à conclusão de que a submissão ao regime de 

responsabilidade absorva aquele previsto pelo art. 37, §4º. Para reiterar este 

posicionamento, o Min. Barroso apresenta três principais fundamentos. 

Primeiramente, porque o objeto e a natureza dos crimes de responsabilidade e 

dos ilícitos administrativos são distintos. Dentre os dispositivos constitucionais que 

tratam desses regimes de punição, como já havia asseverado o Min. Teori Zavascki, 

apenas o art. 85, V, prevê uma coincidência material entre os regimes de improbidade 

administrativa e crimes de responsabilidade para atos do Presidente da República, o 

que seria justificável perante sua importância dentro do sistema republicano adotado 

pela Carta de 1988. Outrossim, sustentou o Min. Barroso que eventuais semelhanças 

das sanções previstas para punir atos de improbidade e crimes de responsabilidade 

não podem ser utilizadas como fundamento para argumentar haver coincidência entre 

estes regimes sancionatórios.  

Como segundo motivo para sustentar a existência de um duplo regime de 

sanções para agentes políticos na Carta da República, aponta haver independência 

entre as esferas de responsabilização por crime de responsabilidade e por atos de 
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improbidade administrativa. Ressalvado o já citado caso do art. 85, V, são visualizadas 

duas esferas de responsabilização para as quais a Constituição definiu trato diverso, 

não havendo razão para o intérprete do texto falar em identidade dos regimes. Foram 

as palavras do Min. Barroso: 

Em verdade, não há nenhum impedimento para que uma mesma conduta 
seja sancionada por meio de diferentes regimes de responsabilização, ainda 
que com identidade de tipologia. Pelo contrário, o texto constitucional é claro 
ao prever a possibilidade de coexistência de instâncias de responsabilização 
distintas. A título exemplificativo, o art. 52, parágrafo único, que trata do 
julgamento dos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal, estabelece 
que a condenação nesse caso se dá “sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis”. O mesmo ocorre com o citado art. 37, § 4º, que dispõe que 
as sanções por ato de improbidade são aplicadas “sem prejuízo da ação 
penal cabível”. Portanto, a prática de atos de improbidade por agentes 
políticos pode muito bem ser enquadrada como crime de responsabilidade 
(instância política), como ilícito civil de improbidade administrativa (instância 
civil) e, ainda, como crime de corrupção (instância penal). Considerando-se, 
então, que as instâncias punitivas são independentes entre si, a possibilidade 
de dupla penalização das condutas não representa qualquer violação ao 
princípio do non bis in idem. Por consequência, não há superposição entre os 
regimes de responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa 
e de responsabilização político-administrativa por crimes de 
responsabilidade. Tratam-se, em verdade, de regimes autônomos e não 
excludentes. (2018, p. 2182-2183) 

Em terceiro lugar, o Min. Barroso pontuou que a interpretação da qual se extrai 

que os atos de improbidade administrativa se encontram absorvidos pela condenação 

por crimes de responsabilidade importaria em uma violação aos princípios republicano 

e da isonomia, comprometendo a efetividade do combate à improbidade e à 

corrupção. Isso porque, ao poupar aos agentes políticos a aplicabilidade da Lei de 

Improbidade, seria criada uma distorção dentro do sistema de responsabilização dos 

agentes públicos. 

Por todos esses motivos, acompanhando o voto do relator Min. Teori Zavascki 

e do Min. Luís Roberto Barroso, o plenário da Suprema Corte definiu ser possível, 

com exceção do Presidente da República, a aplicação concomitante aos agentes 

políticos dos regimes de responsabilização civil por improbidade administrativa e de 

responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. 

Já em relação à extensão do foro especial por prerrogativa de função às ações 

de improbidade administrativa, o Min. Zavaski destacou que as condenações pela 

prática de crime de responsabilidade e improbidade administrativa poderiam resultar 

na mesma consequência ao agente processado, como a perda da função pública. 

Sendo assim, mesmo que se admita haver distinção entre a natureza jurídica de cada 
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ação, deveria ser extensível ao julgamento de ações de improbidade administrativa o 

foro por prerrogativa de função destinado às lides criminais. 

O Min. Teori Zavascki afirmou que a orientação anteriormente adotada na QO 

na Pet. 3.211-0, onde foi decidido que a hipótese de um magistrado de primeira 

instância processar e julgar um Ministro do Supremo representaria uma ruptura da 

estrutura jurídica estabelecida, deveria ser aplicada também ao julgamento da Petição 

nº 3.240, que agora é analisada. 

Todavia, o Min. Barroso inaugurou um posicionamento divergente que restou 

vencedor no julgamento, sendo acompanhado pelos demais Ministros. Defendeu ele 

que não há respaldo constitucional para estender o foro privilegiado aos processos 

fundados na Lei n. 8.429/92. Para tanto, apresentou três razões principais. 

A primeira delas já havia sido exposta por Sepúlveda Pertence para julgar a 

ADI 2.797/DF: a natureza cível da ação de improbidade, delineada pelo art. 37, §4º da 

Carta Magna.  

Além disso, reiterou que a gravidade das sanções por atos de improbidade 

administrativa, por si só, não as transforma em imposição de penas criminais. Sendo, 

portanto, o foro privilegiado destinado a abarcar apenas as infrações penais, não se 

estendendo àquelas de caráter civil, não haveria razão para estender o foro especial 

por prerrogativa de função às ações baseadas na Lei n. 8.429/92. Lembre-se que esse 

mesmo posicionamento foi levado ao plenário da Corte em pelo Min. Marco Aurélio 

nos julgamentos da Recl. nº 2.138/DF e da Pet. nº 3.211-0, mas restou vencido em 

ambos.  

Como segundo fundamento citou a proibição de criação de foros privilegiados 

além das hipóteses expressas na Carta Magna. A taxatividade das hipóteses de foro 

especial no texto constitucional é justificada pela própria característica de serem elas 

exceções à isonomia republicana, o que deságua na impossibilidade de se conferir 

interpretações extensivas dessas normas para abarcar situação não previstas pelo 

constituinte.  

No seio desta argumentação, Barroso analisou, sob a ótica do direito 

comparado, o instituto do foro privilegiado. Aqui, valem suas palavras: 

Nas Repúblicas, todos os cidadãos são iguais e devem estar sujeitos às 
mesmas normas. A desequiparação deve ser medida excepcional e 
justificada. A instituição de foro privilegiado é, porém, uma fórmula não 
republicana e anti-isonômica. Ela permite que cidadãos comuns e alguns 
agentes públicos acusados dos mesmos delitos sejam processados e 
julgados em órgãos diversos. Na Constituição brasileira, tal exceção aos 
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princípios republicano e da igualdade é prevista nas infrações penais comuns 
em relação a uma amplíssima gama de autoridades. Inclui o Presidente da 
República, Prefeitos, Governadores, Ministros de Estado, Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missão diplomática 
permanente, todos os parlamentares, magistrados, membros do Ministério 
Público e membros dos tribunais de contas em todas as esferas da federação, 
entre outros! E isso sem que haja razão legítima para essa diferenciação (ao 
menos em relação à quase totalidade desses agentes públicos). Afinal, do 
primeiro ao último grau de jurisdição, todos os membros do Poder Judiciário 
são investidos das garantias de independência e imparcialidade. 64. Um forte 
indicativo do caráter antirrepublicano do instituto está no fato de que não há, 
no direito comparado, nenhuma outra democracia consolidada que o 
consagre com abrangência comparável à brasileira. Nos Estados Unidos, na 
Inglaterra e na Alemanha a prerrogativa de função sequer existe. Em 
Portugal, a Constituição institui o foro privilegiado apenas para o Presidente 
da República, que é processado por crimes praticados no exercício de suas 
funções perante o Supremo Tribunal de Justiça. O Código de Processo Penal 
português estende tal prerrogativa de foro, nos mesmos termos, para o 
Presidente da Assembleia da República e para o Primeiro-Ministro. Na 
França, o foro por prerrogativa é instituído apenas para os membros do 
governo (i.e., os Ministros e secretários de Estado), que são processados por 
crimes qualificados ou delitos praticados no exercício de suas funções 
perante a Corte de Justiça da República. (2008, p. 2195-2196) 

Posto isso, reforça que por ser uma exceção aos princípios da república, da 

isonomia e da igualdade, o foro por prerrogativa de função deve estar sempre 

submetido ao princípio da reserva, seja ela constitucional ou legal. E, sendo assim, 

por mais que a Carta de 1988 não proclame expressamente a vedação da extensão 

das causas de foro privilegiado, isso decorre do próprio sistema republicano adotado, 

até porque disposições constitucionais devem ser interpretadas sempre 

restritivamente. 

Utilizando-se de argumentação que vai ao encontro daquela utilizada pelo Min. 

Barroso, Fábio Konder Comparato (1999 apud MORAES, 2003, p. 2681-2682) já 

afirmava não ser possível aplicar o foro especial para ações de improbidade 

administrativa: 

A criação de foros privilegiados, em razão da função ou cargo público 
exercido por alguém, é sempre submetida ao princípio da reserva, de 
natureza constitucional ou legal. Em nenhum país do mundo, que se pretenda 
Estado de Direito, ou, mais ainda, Estado Democrático de Direito, nunca se 
ouviu dizer nem sequer sugerir que o Poder Executivo, ou o Poder Judiciário 
tenham competência para criar prerrogativas de foro; pior ainda – o que seria 
inominável abuso – ninguém jamais admitiu a constitucionalidade de sistemas 
jurídicos onde houvesse prerrogativas de foro para os próprios membros do 
Poder que as criava (...) representam uma exceção ao princípio constitucional 
da igualdade de todos perante a lei. Em consequência, tais prerrogativas 
devem ser entendidas à justa, sem a mais mínima ampliação do sentido literal 
da norma. Se o constituinte não se achar autorizado a conceder a alguém 
mais do que a consideração da utilidade pública lhe pareceu justificar, na 
hipótese, seria intolerável usurpação do intérprete pretender ampliar esse 
benefício excepcional. 

No mesmo sentido, Wallace Paiva Martins Junior (2003, p. 235): 
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É da sistemática constitucional que as normas instituidoras de foro por 
prerrogativa de função devem ter respaldo constitucional, isto é, devem estar 
contidas na própria Constituição Federal. Tampouco podem resultar de 
interpretação judiciária. Em se tratando de privilégio, prevalece a premissa de 
exegese restritiva, pois só pode resultar de norma constitucional explícita e 
expressa. 

Por fim, o terceiro motivo citado por Barroso para não se estender o foro por 

prerrogativa de função às ações de improbidade administrativa está ligado à eficácia 

da prestação jurisdicional para esses casos. Nesse sentido, a capacidade institucional 

do juízo de primeira instância para conduzir o processamento das ações de 

improbidade garantiriam um maior esforço no combate à corrupção, pois estar-se-ia 

mais próximo aos fatos, à produção de provas, permitindo uma resposta estatal mais 

célere do que se oferecida por tribunais.  

Além disso, o Ministro defendeu que somente as ações penais decorrentes do 

foro privilegiado já são suficientes para congestionar o processamento dentro dos 

tribunais, inclusive na Suprema Corte, e esse cenário seria agravado caso esses 

órgãos adquirissem a competência para julgar as ações por ilícitos civis de 

improbidade. Sabendo que essa grande demanda implica na prescrição de diversas 

ações, o combate à corrupção na República seria ainda mais enfraquecido, como 

ressaltou Barroso: 

A comprovar esse argumento, observa-se que os tribunais sequer têm sido 
capazes de julgar com a devida celeridade os casos abarcados pela 
prerrogativa de foro relativa à matéria penal. Essa constatação é 
especialmente aplicável ao STF. Dados de agosto de 2013 revelam que 224 
dos 513 Deputados Federais e Senadores respondiam a 542 inquéritos e 
ações penais no STF. No entanto, a maioria desses processos prescreve 
antes do julgamento, o que gera incontestável impunidade. Desde 1988, 
menos de 5% dos parlamentares investigados pelo Supremo foram 
efetivamente condenados no curso do mandato. As recentes condenações 
penais por esta Corte ainda são casos excepcionais. Considerando-se que, 
na realidade atual, os tribunais já enfrentam sérias dificuldades para 
exercerem as suas competências originárias de forma célere e efetiva, parece 
que a consequência natural da ampliação do foro por prerrogativa de função 
seria contribuir para o congestionamento dos tribunais, e tornar ainda mais 
morosa a tramitação dos processos e mais raras as condenações. Com isso, 
aumenta-se a impunidade e confere-se estímulo à corrupção, em patente 
contrariedade ao princípio da moralidade administrativa. (2018, p. 2199-2200) 

Em direção semelhante, Fabrício Bastos (2018, p. 60) afirma que o prazo 

prescricional de 5 anos apontado pelo art. 23, I, da Lei de Improbidade é exíguo para 

a resolução desses casos, fato que dificultaria ainda mais a efetividade da tutela 

objetivada pelo diploma legal. 

Por fim, o Min. Barroso repele a argumentação trazida pelo Min. Teori Zavascki 

no sentido de que a submissão de agentes políticos da mais alta importância 
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institucional a julgamentos em juízos de primeiro grau representaria uma ofensa ao 

sistema jurídico pátrio. Para isso, ressalva que se trata apenas de um falso problema, 

pois o art. 20 da Lei n. 8.429/92 determina que “a perda da função pública e a 

suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória”. Posto isso, sentenças que determinassem tais condenações haveriam 

de ser submetidas ao duplo grau de jurisdição, sem prejuízo de controle pelo Superior 

Tribunal de Justiça em caso de violação da legislação federal, e do próprio Supremo 

em caso de ofensa à Constituição Federal. 

Mesmo em relação à medida cautelar trazida pelo parágrafo único do art. 20 da 

Lei nº 8.429/92, entendeu-se que não há motivos para temer o julgamento em primeira 

instância. O dispositivo diz que o julgador poderá “determinar o afastamento do agente 

público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 

quando a medida se fizer necessária à instrução processual”. Nada obstante, o 

requerido gozará de outras garantias citadas pelo Min. Barroso, a saber: (i) o 

afastamento cautelar só poderá ser determinado pelo juiz quando houver provas 

incontroversas de que a permanência do agente no cargo trará entraves ao 

processamento da ação; (ii) mesmo quando necessário, o afastamento deve ser 

estipulado com prazo certo; (iii) há outros instrumentos processuais que resguardarão 

a higidez da utilização da medida cautelar em comento, como “a possibilidade de 

interposição de agravo e obtenção de efeito suspensivo, e a suspensão de execução 

de liminar, prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992”. 

Barroso citou, ainda, que a ação de improbidade por vezes é utilizada de forma 

arbitrária e política, mas que não se pode embaraçar a aplicação de um instrumento 

de tamanha importância para a democracia em virtude de suas exceções: 

Finalmente, não deixo de reconhecer que o manejo da ação de improbidade 
administrativa tem se prestado, em alguns casos, a usos políticos e abusos. 
Às vezes, o instrumento é usado para constranger administradores sérios e 
probos, que são submetidos a um processo – que não deixa de ser, ele 
mesmo, uma sanção. Porém, não faz sentido jogar fora o bebê junto com a 
água do banho. Eventuais desconformidades cometidas pelas instâncias 
inferiores podem ocorrer. Isso, contudo, não é motivo suficiente para se 
pretender criar, à margem de previsão constitucional, novas hipóteses de foro 
por prerrogativa de função, em violação aos princípios republicano e da 
isonomia. (2018, p. 2203) 

Interessante é notar que, no julgamento em tela, o Min. Gilmar Mendes 

acompanhou o entendimento trazido pelo Min. Luís Roberto Barroso sobre a 

impossibilidade de extensão do foro por prerrogativa de função às ações de 
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improbidade, e enfatizou a necessidade de serem criados mecanismos para coibir o 

uso político e arbitrário da ação de improbidade: 

Portanto, aqui, é uma história de abuso sistêmico, o que leva ao 
descredenciamento do próprio instrumento, a sua desmoralização. É muito 
comum, junto com a investigação criminal, vir também a ação de 
improbidade. De modo que, Presidente, confortar-me-ia muito, pudesse eu 
acompanhar a posição aqui externada pelo Ministro Teori, porque me parece 
que isto é uma questão do sistema. Todavia, acho que estamos produzindo 
uma tal bagunça, uma tal desordem em todo esse processo, que é melhor 
ficar parado. [...] A mesmo tempo, é necessário que haja uma 
responsabilização pelo mau uso da ação, porque, de fato, se esta ação leva 
à perda dos direitos políticos e inviabiliza, portanto, o exercício de cargo, não 
faz sentido que se possa movê-la no âmbito do 1º grau e produzir-se efeito 
de maneira definitiva. É evidente que há necessidade aqui de um outro tipo 
de exigência. É razoável que a própria lei contenha elementos para coibir os 
abusos, que infelizmente são sistêmicos. Eu até conversava com alguns 
políticos a propósito desse quadro de abuso e dizia que é preciso haver uma 
reconcepção de toda essa discussão. Por exemplo, se houver prejuízo 
causado por agente do Judiciário ou do Ministério Público, deveria não a 
União responder depois, de maneira geral, mas o orçamento da instituição 
judiciária ou o Ministério Público. (2018, p. 2237-2238) 

Ao final do julgamento em plenário da Pet. nº 3.240, ficou determinado pela 

maioria da Corte, vencido o Min. Teori Zavaski, que não há prerrogativa de foro para 

ações embasadas na Lei de Improbidade, entendimento que permanece até o 

momento da elaboração desse estudo como orientação do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Por todo o exposto, é possível notar que o entendimento que hoje vige 

majoritário no Supremo, qual seja, não haver foro por prerrogativa de função para o 

processamento e julgamento das ações de improbidade administrativa, era 

encontrado em considerações doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive de Suprema 

Corte, na virada do século passado para este.  

Isto é, o juízo atual da Suprema Corte a respeito do tema não se funda em 

premissas inovadoras. Apesar de ter tomado rumos diferentes em outras decisões, 

como no julgamento da Questão de Ordem na Petição 3.211-0, analisada no segundo 

capítulo deste trabalho, vê-se que o Supremo retorna a um posicionamento que já 

havia acolhido. 

Observa-se, nesse viés, que argumentos vencedores nos julgamentos do Ag. 

Reg. em Pet. nº 1.738-2, em 1999, e da ADI nº 2.797/DF, findo em 2005, são 
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visualizados novamente na ratio decidendi da Suprema Corte no ano de 2018 para 

julgar a Petição nº 3.240. 

Neste último caso, o Min. Barroso traz novos elementos ao debate, mas que 

orbitam no entorno de argumentos centrais que já eram conhecidos. O jurista aduziu 

que o magistrado de primeiro grau está mais próximo dos fatos e das provas, o que 

permitiria uma prestação jurisdicional mais eficaz. Além disso, citou que a sobrecarga 

de processos existente no Supremo e nos demais tribunais brasileiros seria ainda 

mais agravada com a ampliação do foro por prerrogativa de função às ações de 

improbidade, o que poderia conduzir à impunidade em razão da prescrição das ações.  

Contudo, são razões que, isoladas, não se prestam a justificar o processamento 

das ações de improbidade em primeira instância, figurando apenas como argumentos 

de reforço. São reflexões de grande relevância no debate de política legislativa, mas 

que não se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, que deve ser 

construída sob os alicerces do ordenamento jurídico posto. Até porque são 

argumentos genéricos, problemáticas fáticas que assolam toda a estrutura judiciária 

do país, a exemplo da sobrecarga de processos nos tribunais. São, enfim, fatos que 

não se aplicam somente às ações de improbidade. 

 Por outro lado, o Min. Barroso retoma argumentos que se mostraram decisivos 

para afirmar a inaplicabilidade do foro privilegiado às ações de improbidade. São eles: 

a natureza cível da ação de improbidade e a taxatividade das hipóteses 

constitucionais de foro por prerrogativa de função. 

Como destacou o ministro, o art. 37, §4º da Carta da República define que os 

atos de improbidade administrativa importarão em sanções como a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, e em seu trecho final afirma que tais medidas serão aplicadas 

“sem prejuízo da ação penal cabível”. É justamente esta última ressalva que afasta a 

possibilidade de se conferir à ação de improbidade um caráter de ação criminal, pois 

essa interpretação significaria ignorar o texto constitucional. Esse raciocínio já havia 

prevalecido no Supremo em 2005 no julgamento da ADI nº 2.797. 

Do mesmo modo, também não é novidade a concepção de que a extensão do 

foro definido para ações criminais às ações cíveis é incabível, como já decidido em 

1999 no Ag. Reg. em Pet. nº 1.738-2. Não se cogita, por exemplo, mover uma ação 

popular ou ação civil pública no STF em virtude da sua competência originária para 
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julgar o réu em ações criminais. Sendo assim, fixada a natureza cível das ações de 

improbidade, o mesmo raciocínio deve ser aplicado a elas. 

Além disso, há outro argumento central: as hipóteses de foro especial trazidas 

na Constituição Federal são taxativas, pois representam instituto excepcional na 

República. Nessa acepção, não cabe ao intérprete estender o alcance de uma 

exceção constitucional àqueles que nela não estão incluídos. Sendo assim, deve-se 

respeito aquilo trazido pela Carta de 1988, tanto no sentido de aplicar o foro nas 

situações para as quais ela prevê, quanto para não o aplicar quando indevido. Outra 

vez, trata-se de argumento que já havia prevalecido na Corte Suprema em 2005 no 

julgamento da ADI nº 2.797.  

Assim, conforme a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, adotada no 

julgamento da Pet. nº 3.240 em 2018, os processos que se fundam na Lei nº 8.429/92 

devem ser distribuídos ao juízo competente em primeira instância, não sendo 

adequada a aplicação do foro por prerrogativa de função a esses casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

BASTOS, Fabrício Rocha. Da aplicabilidade da lei de improbidade administrativa 
aos agentes políticos e a inexistência de foro por prerrogativa de função. 
Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 67, 
2018. Disponível em: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1245317/Fabricio_Rocha_Bastos.pdf. 
Acesso em: 14 out. 2020. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF. 
Diário Oficial da União de 05 out. 988, P. 1. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 
mar. 2021 
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 
Penal. Brasília, DF. Diário Oficial da União de 13 out. 1941, P. 19699. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso 
em: 29 mar. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade 
e regula o respectivo processo de julgamento. Brasília, DF. Diário Oficial da União 
de 12 abr. 1950, P. 005425-2. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm. Acesso em: 29 mar. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002. Altera a redação do art. 84 do 
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. 
Brasília, DF. Diário Oficial da União de 26 dez. 2002, P. 6. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10628.htm. Acesso em: 29 mar. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e 
dá outras providências. Brasília, DF. Diário Oficial da União de 03 jun. 1992, P. 
6993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. Acesso 
em: 29 mar. 2021.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.797/DF. [...] Ação de improbidade administrativa: extensão da competência 
especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal 
condenatório contra o mesmo dignitário (§2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido 
pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na 
Constituição: inconstitucionalidade. [...]Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Tribunal 
Pleno. Julgado em 15.09.2005, Brasília-DF. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2082833. Acesso em: 30 
mar. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.860/DF. [...] Ação de improbidade administrativa: extensão da competência 



34 
 

especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal 
condenatório contra o mesmo dignitário (§2ºo do art. 84 do C Pr Penal introduzido 
pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na 
Constituição: inconstitucionalidade. [...]Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Tribunal 
Pleno. Julgado em 15.09.2005, Brasília-DF. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2082833. Acesso em: 30 
mar. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Reg. em petição nº 1.738-2-MG. [...] A 
prerrogativa de foro – unicamente invocável nos procedimentos de caráter penal – 
não se estende às causas de natureza civil. [...] Rel. Min. Celso de Mello. Brasília-
DF. Julgado em 01.09.1999. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=325829. Acesso 
em: 14 out. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet. 3.240 AgR/DF. Direito constitucional. 
Agravo regimental em petição. Sujeição dos agentes políticos a duplo regime 
sancionatório em matéria de improbidade. Impossibilidade de extensão do foro por 
prerrogativa de função à ação de improbidade administrativa. [...] Rel. p/ Acórdão 
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Brasília-DF, DJe-171 22.08.2018. Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 901. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2250863. Acesso em: 30 
mar. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Petição nº 3.211-0. 
Questão de ordem. Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa. Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da Corte para processar e 
julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns. [...] Rel. orig. Marco 
Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito. Julgado em 13.03.2008, Brasília-DF. 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 498. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2240674. Acesso em: 30 
mar. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 2.138/DF. Usurpação da 
competência do supremo tribunal federal. Improbidade administrativa. Crime de 
responsabilidade. Agentes políticos. [...] Relator orig. Min. Nelson Jobim, rel. p/ o 
acórdão Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 13.06.2007, Brasília-DF. 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 471. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2044010. Acesso em: 30 
mar. 2021. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. Ação de Improbidade: Lei 8.429/92. Competência 
ao juízo do 1º grau. Boletim dos Procuradores da República, ano 1, nº 9, jan. 99. 
 
MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Improbidade administrativa, agentes políticos 
e foro privilegiado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 232, p. 231-
254, Jun. 2003. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/45693/45058>. 
Acesso em: 15 out. 2020. 
 



35 
 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional. - 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MORAES, Alexandre de. Supremo Tribunal Federal e prerrogativa de foro. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 266, p. 231-263, Ago. 2014. 
Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/32149/30942>. Acesso em: 
20 out. 2020. 
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. 
Improbidade administrativa: direito material e processual. - 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. 
 
WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Competência para julgar ação de 
improbidade administrativa. Revista de Informação Legislativa: v. 35, n. 138, p. 
213-216, Jun. 1998. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/378/r138-
17.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 21 out. 2020. 
 
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. 2005. 209 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2005. Cap. 8. P. 109-110. 



 

 

Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Direito – Coordenação do Curso de Graduação (SGD) 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE FIM DE CURSO 
 

Em 05 de maio de 2021, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se a banca composta pelos professores 

abaixo-assinados para examinar e avaliar a defesa oral do trabalho FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO JULGAMENTO DAS 

AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do graduando 

BRUNO COUTO PINTO DE MIRANDA. 

 
 

Ao final dos debates, foram concedidas as seguintes notas: 

 
NOME LEGIVEL/SIAPE*  

Nota 
ASSINATURA 

 Helena Elias Pinto/ SIAPE 1667159  10  

Taiara Cargnin dos Santos Rotta/ M067.219.018  10  

Lília Côrtes de Carvalho De Martino/ M067.219.013  10  

Média final  10  

 
Com isso, o trabalho foi (X ) APROVADO ( ) APROVADO COM RESTRIÇÕES (DISCRIMINA-LAS EM ANEXO) ( ) REPROVADO, 

sendo este resultado também atestado pela seguinte assinatura do graduando. 
 
                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                  

Estudante avaliado 

*campo obrigatório 
**Considerando a Decisão Cepex 110/2020 e as atividades remotas, em decorrência da Pandemia da COVID 19, a presente ata se destina a 
comprovação de resultado, mesmo diante da ausência das assinaturas da banca. O resultado foi verificado e confirmado pelo Orientador e 
pela Coordenação de Curso. 

BRUNO COUTO PINTO DE MIRANDA 
brunomiranda@id.uff.br:14847258754

Assinado de forma digital por BRUNO COUTO PINTO DE MIRANDA 
brunomiranda@id.uff.br:14847258754 
Dados: 2021.05.07 10:56:23 -03'00'

Signature:

Email:

Signature:

Email:
Taiara Cargnin dos Santos Rotta (May 10, 2021 21:52 ADT)

Taiara Rotta

taiara@gmail.com
Lília Côrtes de Carvalho De Martino (May 11, 2021 10:11 ADT)

Lília Côrtes de Carvalho De Martino

liliaccdemartino@gmail.com



Ata de defesa TCC Bruno Miranda assinado
Final Audit Report 2021-05-11

Created: 2021-05-10

By: Helena Elias Pìnto (helenaelias@gmail.com)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAgIq-YQYmk4eay1kvdjqaCHDHi-QV2Uqc

"Ata de defesa TCC Bruno Miranda assinado" History
Document created by Helena Elias Pìnto (helenaelias@gmail.com)
2021-05-10 - 1:18:51 PM GMT- IP address: 186.223.181.109

Document emailed to Taiara Cargnin dos Santos Rotta (taiara@gmail.com) for signature
2021-05-10 - 1:19:49 PM GMT

Email viewed by Taiara Cargnin dos Santos Rotta (taiara@gmail.com)
2021-05-10 - 1:19:55 PM GMT- IP address: 66.102.8.25

Document e-signed by Taiara Cargnin dos Santos Rotta (taiara@gmail.com)
Signature Date: 2021-05-11 - 0:52:01 AM GMT - Time Source: server- IP address: 179.204.62.220

Document emailed to Lília Côrtes de Carvalho De Martino (liliaccdemartino@gmail.com) for signature
2021-05-11 - 0:52:03 AM GMT

Email viewed by Lília Côrtes de Carvalho De Martino (liliaccdemartino@gmail.com)
2021-05-11 - 9:14:35 AM GMT- IP address: 186.233.236.50

Document e-signed by Lília Côrtes de Carvalho De Martino (liliaccdemartino@gmail.com)
Signature Date: 2021-05-11 - 1:11:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.233.236.50

Agreement completed.
2021-05-11 - 1:11:11 PM GMT


