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R E L A T Ó R I O 

 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL I’TALO FIORAVANTI SABO 
MENDES (RELATOR):- 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto por JOSUÉ BENGSTON contra a decisão (fls. 73/78) proferida pelo MM. Juízo 
Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, que, em resumo, apontou que 
“(...) a competência para processar e julgar a presente ação civil pública de improbidade 
administrativa movida contra o requerido é deste juízo de primeira instância, descabendo 
o pretendido deslocamento da competência” (fl. 78). 

Em defesa de sua pretensão, arguiu, em resumo, o ora agravante, que: 

1) “(...) o ora agravante foi eleito Deputado Federal pelo Estado do Pará e, 
por conseguinte, tomou posse em 01 de janeiro de 2011” (fl. 5); 

2) “(...) como a Ação encontra-se na fase inicial do processo de 
conhecimento o ora agravante peticionou ao D. Juízo de 1º Grau, com o intuito de ter a 
presente Ação julgado do Superior Tribunal Federal – STF, expondo as razões de fato e 
de direito, inclusive colacionando cópia da Certidão de Posse no Cargo de Deputado 
Federal (Agente Político)” (fl. 5); 

3) “(...) o agravante foi surpreendido com o indeferimento do seu pleito (...)” 
(fl. 6); 

4) “(...) a jurisprudência colacionada pelo magistrado de 1º Grau não guarda 
concordância jurídica com os argumentos utilizados para fundamentar o 
supramencionado indeferimento, já que a interpretação da reclamação perante o STF 
mencionada não está de acordo com a Ação em questão, visto que este processo ainda 
encontra-se na fase inicial da cognição da Ação, pois a jurisprudência em questão está 
afirmando que o Supremo Tribunal Federal não poderia reexaminar a fase cognitiva do 
processo, já que ele estava em fase de execução” (fls. 8/9); 

5) “(...) esta Ação de Improbidade ainda não teve sequer a audiência de 
instrução e julgamento, tendo total possibilidade de ser analisada pelo Supremo Tribunal 
Federal, pois, somente se estivesse em fase de execução seria um obstáculo, porém, 
este não é o caso” (fl. 9); 

6) “É impossível aceitar a competência funcional dos juízos de primeira 
instância, para julgar qualquer autoridade pública sem subverter todo o sistema jurídico-
constitucional nacional de repartição de competências” (fl. 10); 

7) “(...) a Lei 8.429/92, deve ser harmonizada com as regras constitucionais 
de competência hierárquica. Interpretar de modo diverso significa admitir a 
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possibilidade de, através de uma ação de improbidade ajuizada contra o Presidente 
do STF (que não tem previsão expressa no texto do artigo 102 da CF), que poderia 
ser aforada perante o juiz de primeiro grau de jurisdição que, por sua vez, poderia 
até aplicar-lhe a sanção de perda do cargo (art.12 da Lei 8.429/92)” (fls. 10/11); 

8) “(...) os agentes políticos exercem parcela de soberania do Estado e por 
isso atuam com independência inextensível aos servidores públicos em geral, que estão 
sujeitos às limitações hierárquicas e ao regime comum de responsabilidade” (fl. 11); 

9) “As prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não são 
privilégios pessoais; são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e 
complexas funções governamentais e decisórias” (fl. 13); 

10) “Os fatos tipificados na lei da improbidade administrativa não 
podem ser imputados aos agentes políticos, salvo através da propositura da 
respectiva ação por crime de responsabilidade” (fl. 14); 

11) “(...) a ação e improbidade prevê sanções de natureza 
eminentemente punitiva. Ao contrário das sanções civis, sua função primordial não é a 
de recompor o patrimônio material ou moral lesado e nem a de desfazer os atos 
contrários ao direito (= recomposição do patrimônio jurídico), e sim a de punir o infrator, 
aplicando-lhe um castigo, sobretudo a perda do cargo e a suspensão dos direitos 
políticos., requerimento esse realizado pelo agravado no pedido da exordial de 
Improbidade” (fls. 14/15); 

12) “(...) evidencia-se totalmente equivocado o raciocínio que qualifica a 
ação de improbidade como uma simples ‘ação civil’” (fl. 15); 

13) “(...) como o agravante já responde um processo criminal sob n. 
2008.36.00.004032-7, que tramita na subseção de Mato – Grosso, o mesmo seria julgado 
duas vezes pelo mesmo fato, o que culminaria no inaceitável bis in idem” (fl. 17); 

14) “(...) pelos atos de improbidade que praticar, porque constitutivos de 
crime de responsabilidade, o Deputado Federal há de ser processado a julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, I, c. da Constituição Federal” (fl. 22); 

15) “A prerrogativa de foro, ao contrário do que pensam alguns, é uma 
garantia voltada não exatamente para os interesses dos titulares de cargos relevantes, 
mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições em razão das 
atividades funcionais por eles desempenhadas” (fl. 23); 

16) “Essa é a interpretação consagrada na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento definitivo da Reclamação nº 2.138/DF (Rel. Min. Nelson 
Jobim, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes), que, em 13 de junho de 2007, deixou 
assentado o entendimento de que os Ministros de Estado, por estarem regidos por 
normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, ‘c’; Lei nº 1.079/1950), não se 
submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992)” (fl. 27); 

17) “(...) não resta dúvida que o STF entendeu que tanto a lei de 
improbidade quanto a lei de crimes de responsabilidade têm natureza político-
administrativa, sendo a primeira aplicável aos agentes públicos, e a segunda, aos 
agentes políticos (...)” (fl. 45); 

18) “O crime de responsabilidade não convive com a sanção de improbidade 
no sistema constitucional brasileiro. Fatos que se inserem concomitantemente nos dois 
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ordenamentos apenas podem ser processados no âmbito de apenas um deles. Se o seu 
sujeito agiu, ao tempo do fato, na qualidade de agente político, somente poderá responder 
por crime de responsabilidade” (fls. 67/68); e 

19) “(...) entende-se ser prudente a remessa destes autos ao Supremo 
Tribunal Federal, sob pena de incorrer em um grave absurdo jurídico e Constitucional” (fl. 
69). 

Às fls. 301/302 indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo 
formulado pelo ora agravante. 

Informações prestadas pelo MM. Juízo Federal a quo às fls. 304/306. 

O agravado, Ministério Público Federal, apresentou contrarrazões às fls. 
324/328. 

O d. Ministério Público Federal, no exercício da função de fiscal da lei, 
proferiu o parecer de fls. 331/333, opinando, em síntese, “(...) pelo desprovimento do 
Agravo” (fl. 333). 

É o relatório. 

 
I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES 

Desembargador Federal 
Relator  
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V O T O 

 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL I’TALO FIORAVANTI SABO 
MENDES (RELATOR):- 

Por vislumbrar presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 
conheço do recurso ora em análise. 

Verifica-se que a questão posta nos presentes autos consiste, data venia, 
em se saber da competência da Justiça Federal de 1º grau, para o processamento e 
julgamento de ação de improbidade ajuizada contra agente político, no caso deputado 
federal no exercício do mandato eletivo. 

De início, convém ressaltar que a r. decisão recorrida, naquilo que reputo 
essencial, encontra-se vazada nos seguintes termos: 

 “O requerido, na condição de deputado federal, sustenta que o 
§ 1º, art. 53, da CF/88 lhe assegura foro especial por prerrogativa de 
função, de modo que competência para processar e julgar a 
presente ação civil pública de improbidade pertenceria ao Supremo 
Tribunal Federal e não a este juízo singular, em face do que requer o 
deslocamento da competência para aquela Corte. 

 O dispositivo constitucional mencionado é de seguinte teor: 

‘Art. 53..... 

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal’. 

 Impende considerar que as hipóteses de foro por prerrogativa 
de função que a Constituição da República confere às altas 
autoridades do Estado são taxativas e limitam-se ao campo penal, 
como essa contida no § 1º do art. 53 da CF/88. 

 A prerrogativa de foro criminal aí conferida a deputados 
federais e senadores não se estende à ação de improbidade 
administrativa, que possui natureza distinta da ação penal, como 
também não se confunde com crime de responsabilidade, como bem 
enfatizou o Ministro JOAQUIM BARBOSA, na Pet-QO 3923: ‘As 
condutas descritas na lei de improbidade administrativa, quando 
imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se 
convertem em crimes de responsabilidade’. 

 É bem verdade que o legislador ordinário tentou estender à 
ação de improbidade administrativa o foro por prerrogativa de função 
estabelecido para o processo penal contra as altas autoridades do 
Estado. E o fez por meio da Lei 10.628/2002, ao acrescentar o § 2º 
ao art. 84 do Código de Processo Penal. 

 Contudo essa iniciativa de equiparar, por meio de lei ordinária, 
a ação de improbidade à ação penal contra essas autoridades, para 
o fim de estabelecer a competência originária dos tribunais prevista 
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taxativamente na Constituição Federal, não foi admitida pelo 
Supremo Tribunal Federal que proclamou, no julgamento da ADI 
2797/DF, a inconstitucionalidade das inovações introduzidas pela Lei 
10.628/2002, ao acrescentar os §§ 1º e 2º ao art. 84 do CPP. 

 No particular, julgo apropriado transcrever as seguintes 
reflexões feitas pelos doutrinadores Emerson Garcia e Rogério 
Pacheco Alves acerca dessa tentativa de inovação legislativa de 
submeter o julgamento da ação de improbidade movida contra 
autoridade detentora de prerrogativa de foro ao tribunal competente 
para julgar a ação penal contra a mesma autoridade: 

‘A adoção do foro por prerrogativa de função na seara da 
improbidade, ansiosamente desejada por alguns agentes 
políticos, pouco diz com o problema da hierarquia – visto que 
não há, sob o ponto de vista do exercício da judicatura, 
hierarquia entre o menos graduado magistrado e os Ministros 
da Excelsa Corte – ou mesmo com a dignidade das 
autoridades em jogo, cujo resguardo se vê garantido não pelo 
foro especial mas, antes, pela exigência de uma imputação 
fundada, não leviana. São razões secundárias, pois o que se 
busca preservar no estabelecimento da competência originária 
ratione personae dos tribunais é, sobretudo, a imparcialidade 
do julgamento, evitando-se que uma alta autoridade da 
República exerça, maleficamente, a sua influência sobre o 
órgão julgador. Ocorre que a realidade desmente a suposta 
maior imparcialidade dos tribunais (Estaduais, Regionais 
Federais e Superiores), surpreendentemente 
(‘surpreendentemente’ para os mais ingênuos!) muito mais 
vulneráveis aos influxos políticos que um magistrado de 
primeira instância, cuja investidura se dá por intermédio de 
rigoroso concurso de provas e títulos (e não por indicação do 
Presidente da República ou pela malsinada regra do ‘quinto 
constitucional’) e cuja judicatura se vê amparada pelas 
garantias previstas nos arts. 93 e 95 da Constituição Federal’.1 

 Assim, não havendo atualmente norma constitucional que 
estabeleça competência originária dos tribunais para julgamento de 
ação civil pública de improbidade movida contra autoridade com 
prerrogativa de foro especial, coube à Suprema Corte reconhecer a 
competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a 
ação de improbidade administrativa contra autoridade, à exceção 
daquela movida contra Ministro de Estado ou Ministro do STF, 
conforme ficou entendido no julgamento da Reclamação nº 2138/DF 
e da Petição 3211-QO/ DF, em cujos processos figuravam, 
respectivamente, os referidos Ministros, eis que, nesses casos, a 
prática de ato de improbidade imputada a tais autoridades 
configuraria, em tese, crime de responsabilidade. 

                                                 
1
 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, 5ª Ed. rev. ampl. e atual. – Rio de 

Janeiro: Editora Lúmen Júris, agosto/2010, p. 843.  
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 Reproduzo as seguintes ementas de acórdãos que refletem o 
entendimento jurisprudencial atualmente dominante no Supremo 
Tribunal Federal: 

AI-AgR 506.323/PR, Relator: Min. Celso de Mello  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, 
POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES 
POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO 
EM MATÉRIA PENAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. CONHECIMENTO, 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA 
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE, POR SER 
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA 
DECISÃO OBJETO DO RECURS O EXTRAORDINÁRIO. 
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE 
RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. DESCABIMENTO. AÇÃO 
CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
COMPETÊNCIA DE MAGISTRA DO DE PRIMEIRO GRAU, 
QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, 
QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO 
AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela aplicável 
ao princípio ‘jura novit curia’ ao julgamento do recurso 
extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, 
quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que 
não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão 
recorrida. Precedentes. – Esta suprema corte tem advertido 
que, tratando-se de ação civil por Improbidade administrativa 
(Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição 
da competência originária dos tribunais, que se cuide de 
ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo 
ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil 
em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de 
primeiro grau. Precedentes. 

 

Pet-QO 3923, Relator: Min. OAQUIM BARBOSA 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NATUREZA JURÍDICA. 
CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO 
POSTERIORMENTE ELEITO DEPUTADO FEDERAL. 
IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. 
INEXISTÊNCIA. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. Deputado 
Federal, condenado em ação de improbidade administrativa, 
em razão de atos praticados à época em que era prefeito 
municipal, pleiteia que a execução da respectiva sentença 
condenatória tramite perante o Supremo Tribunal Federal, sob 
a alegação de que: (a) os agentes políticos que respondem 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061427-47.2011.4.01.0000/PA (d)  
Processo Orig.: 0003733-02.2007.4.01.3900 
 

 
 
Nº Lote: 2013067610 - 2_1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061427-47.2011.4.01.0000/PA (d) 

pelos crimes de responsabilidade tipificados no Decreto-Lei 
201/1967 não se submetem à Lei de Improbidade (Lei 
8.429/1992), sob pena de ocorrência de bis in idem; (b) a ação 
de improbidade administrativa tem natureza penal e (c) 
encontrava-se pendente de julgamento, nesta Corte, a 
Reclamação 2138, relator Ministro Nelson Jobim. O pedido foi 
indeferido sob os seguintes fundamentos: 1) A lei 8.429/1992 
regulamenta o art. 37, parágrafo 4º da Constituição, que traduz 
uma concretização do princípio da moralidade administrativa 
inscrito no caput do mesmo dispositivo constitucional. As 
condutas descritas na lei de improbidade administrativa, 
quando imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de 
foro, não se convertem em crimes de responsabilidade. 2) 
Crime de responsabilidade ou impeachment, desde os seus 
primórdios, que coincidem com o início de consolidação das 
atuais instituições políticas britânicas na passagem dos séculos 
XVII e XVIII, passando pela sua implantação e consolidação na 
América, na Constituição dos EUA de 1787, é instituto que 
traduz à perfeição os mecanismos de fiscalização postos à 
disposição do Legislativo para controlar os membros dos dois 
outros Poderes. Não se concebe a hipótese de impeachment 
exercido em detrimento de membro do Poder Legislativo. 
Trata-se de contraditio in terminis. Aliás, a Constituição de 
1988 é clara nesse sentido, ao prever um juízo censório próprio 
e específico para os membros do Parlamento, que é o previsto 
em seu artigo 55. Noutras palavras, não há falar em crime de 
responsabilidade de parlamentar. 3) Estando o processo em 
fase de execução de sentença condenatória, o Supremo 
Tribunal Federal não tem competência para o prosseguimento 
da execução. O Tribunal, por unanimidade, determinou a 
remessa dos autos ao juízo de origem. 

 Como se depreende do entendimento jurisprudencial 
consagrado na Suprema Corte, a competência para processar e 
julgar a presente ação civil pública de improbidade administrativa 
movida contra o requerido é deste juízo de primeira instância, 
descabendo o pretendido deslocamento da competência. 

 Ante o exposto, indefiro o pedido” (fls. 73/78). 

Data venia de eventual entendimento em contrário, tenho que não merece 
ser reformada a r. decisão a quo.  

É que não merece acolhida o eventual entendimento no sentido de que o 
agravante, na condição de agente político, não responde por ação de improbidade 
administrativa nos moldes da Lei nº 8.429/92. 

Merecem realce, a propósito, os precedentes jurisprudenciais do egrégio 
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal cujas ementas vão a seguir 
transcritas:  

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM 
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JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE 
DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL 

NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO.  

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 
nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter 
partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante.  

2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos 
os fundamentos da decisão agravada.  

3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. 
Súmula STF n. 734.  

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 

(STF - Rcl 8221 AgR/GO, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal 
Pleno, julgado por unanimidade em 25/02/2010, publicado no DJe de 
26/03/2010). 

 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
AGENTE POLÍTICO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. 
RECLAMAÇÃO STF Nº 2.138/DF. ENTENDIMENTO DO STF. 
SUJEIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS À LEI DE IMPROBIDADE. 
FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO PREVISTO COMO 
ATO DE IMPROBIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.429/92. 
ART. 513, § 3º DO CPC. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO 
MÉRITO NA ORIGEM. SOB PENA DE SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. 

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que as 
disposições da Lei nº 8.429/92 aplicam-se aos agentes políticos. 

2. Incabível o julgamento do pedido feito na inicial da ação de 
improbidade, o juiz deverá enfrentar a questão na origem para evitar 
a supressão de instância. 

3. Apelação provida” (Grifei).  

(TRF - 1ª Região - AC 2005.39.00.002334-3/PA, Relator 
Desembargador Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma, julgado por 
unanimidade em 25/05/2009, publicado no e-DJF1 de 12/06/2009, 
p. 165). 

Ressalte-se, ainda, por oportuno, que a decisão proferida na Reclamação nº 
2.138/DF não pode ser aplicada à situação jurídica do ora agravante, pois tem como 
eventual interessado, Ministro de Estado, que ostenta condição jurídica distinta daquela 
de ocupante de cargo de Deputado Federal, como é o caso dos autos. 

De qualquer modo, o decidido na Reclamação nº 2.138/DF não possui efeito 
erga omnes nem efeito vinculante, de maneira que o ora agravante deve responder pelo 
que lhe foi imputado, à luz do disposto na Lei nº 8.429/92. 

Acerca desta questão, deve ser mencionada a observação feita pelo em. 
Ministro Carlos Ayres Brito, ao proferir decisão nos autos da Rcl. 4.400/MG: 

“(...) 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061427-47.2011.4.01.0000/PA (d)  
Processo Orig.: 0003733-02.2007.4.01.3900 
 

 
 
Nº Lote: 2013067610 - 2_1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061427-47.2011.4.01.0000/PA (d) 

6. Noutro giro, ainda que se diga -- apenas para argumentar -- ser 
cabível o manejo da presente reclamatória sob o fundamento de 
violação do decisório tomado na Rcl 2.138, anoto que a reclamação 
constitucional prevista na alínea ‘l’ do inciso I do artigo 102 da Carta-
cidadã se revela como uma importante ferramenta processual para o 
fim de preservar a competência desta colenda Corte e garantir a 
autoridade das suas decisões. Nesta última hipótese, contudo, sabe-
se que as reclamatórias somente podem ser manejadas ante o 
descumprimento de decisórios proferidos, com efeito vinculante, nas 
ações destinadas ao controle abstrato de constitucionalidade, ou, 
então, nos processos de índole subjetiva (desde que, neste último 
caso, o eventual reclamante deles haja participado).  

7. Dito isto, cumpre averbar que a decisão a ser proferida na Rcl 
2.138 não possuirá efeito vinculante e eficácia erga omnes, razão 
pela qual o pronunciamento jurisdicional a ser exarado naquele feito 
apenas terá a finalidade de atar as partes nele envolvidas. E se é 
assim -- vale repisar --, se o reclamante não está figurando em 
nenhum dos pólos da relação processual instaurada no seio do 
precitado apelo extremo, é de se inferir que, no ponto, faltaria ao 
acionante legitimidade ativa ad causa. (...)” 

(STF, RcL nº 4.400/MG, Relator Ministro Carlos Britto, julgado em 
06/06/2006, publicado no DJ de 16/06/2006, p. 00037). 

Nessa mesma linha de entendimento, data venia de eventual 
posicionamento em contrário, seguiu o em. Ministro Cezar Peluso, ao proferir decisão nos 
autos da Reclamação nº 4.408/RJ, quando apontou que: 

“(...) 

No caso, a pretensão do reclamante funda-se em alegada afronta à 
decisão da Corte na RCL nº 2.138, processo de índole subjetiva, em 
que as decisões são desprovidas de eficácia erga omnes - 
diversamente do que pretende fazer crer o autor. E a autoridade, dita 
aqui reclamada, não figura como parte naquela reclamação, nem 
está adstrita, por força de lei, à observância do comando ali 
emanado. 

Inarredável, pois, a conclusão teórica de que o reclamante terá eleito 
via processual imprópria. A fim de sustentar sua irresponsabilidade 
por atos de improbidade administrativa, o autor dispõe das vias 
recursais ordinárias - não, da reclamação por ofensa à autoridade de 
decisão da Corte, proferida em outra reclamação. (...)” 

(STF, RcL 4.408/RJ, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 
08/06/2006, publicado no DJ de 13/06/2006, p. 00012). 

De acordo com os julgados acima mencionados, não se afigura 
juridicamente possível a aplicação da decisão proferida na Reclamação nº 2.138/DF. 
Dessa forma, o agravante não deve responder por crime de responsabilidade, o que 
possuiria o condão de atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, vez que se 
trataria de foro privilegiado, mas deve responder sim por improbidade administrativa.  

Merecem realce, a propósito, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal 
Regional Federal cujas ementas seguem abaixo transcritas: 
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“CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - PREVENÇÃO 
(ART. 219 DO CPC) - APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 A 
AGENTE POLÍTICO - DEPUTADO FEDERAL - PRESCRIÇÃO 
QUANTO A SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.429/92 - MANDADOS 
ELETIVOS SUCESSIVOS/REELEIÇÃO - CONTAGEM DO FIM DO 
ÚLTIMO MANDATO -- AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 
PROVIDO.  

I - De acordo com a inicial de improbidade administrativa, os fatos 
ocorreram nos Municípios de Turvânia/GO e Miranorte/TO. A ação 
foi proposta na Seccional de Goiás. Alega o agravante que o Juízo é 
incompetente em relação aos fatos ocorridos em Tocantins. A causa 
de pedir, no que se refere ao agravante, ainda que se trate de 
convênios distintos, é a suposta intermediação ilícita do agente para 
liberação de verbas do FNDE, mediante condição de favorecimento 
por meio de fraude em licitações. A conduta ímproba a ele atribuída 
é essa, irradiada nessas duas unidades da Federação, no mesmo 
período em que exercia mandato de deputado federal. Logo, há 
conveniência processual para que os fatos sejam apurados no 
mesmo processo. Se fossem propostas ações nos dois foros, as 
ações deveriam ser reunidas, pela conexão, ao que incidiria o 
disposto no art. 219 do CPC, justamente para evitar decisões 
conflitantes.  

II - O próprio Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 
de que o decidido na Reclamação 2.138/STF não tem efeito 
vinculante nem eficácia erga omnes, porquanto o exame da causa 
não foi em controle abstrato de constitucionalidade, ficando seus 
efeitos restritos às partes. Mencionada Reclamação ficou adstrita à 
hipótese de Ministro de Estado, que, pelo citado art. 102, inciso I, 
alínea ‘c’, da Constituição Federal, tem foro especial por prerrogativa 
de função, nos casos de infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade.  

III - Essencialmente, entendeu o STF, no caso da citada 
Reclamação 2.138/DF, que 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).‘ No voto, sustentou o Relator 
que os crimes de responsabilidade absorvem os ilícitos previstos na 
LIA, sendo aplicável aos agentes políticos tão-somente a respectiva 
norma que rege os crimes de responsabilidade. Ocorre que a 
deputado federal não se atribui crime de responsabilidade. A Lei 
1.079/50, que dispõe sobre esses crimes, não inclui deputado. 
Portanto, esse julgado não serve de paradigma para o caso de 
imputação de ato de improbidade , com fundamento na Lei 8.429/92, 
a deputado federal .  

IV - Dita a Constituição, em seu art. 15, inciso V, que, em caso de 
improbidade administrativa, com expressa referência a seu art. 37, § 
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4º, é permitida a suspensão ou perda de direitos políticos. E esse § 
4º do art. 37 não excluiu qualquer agente político, e diz que os ‘atos 
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível’. E em nenhuma outra parte da 
Constituição há dispositivo que exclua os agentes políticos de sua 
abrangência. A Lei 8.429/92, por sua vez, inclui todos, em seus arts. 
2º e 3º, até terceiros que induzam ou concorram para a prática do 
ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta 
ou indireta. Logo, é aplicável a agentes políticos, in casu, a deputado 
federal , a Lei 8.429/92. Precedentes desta Corte e do STJ.  

V - Em caso de reeleição do agente político para mandato 
sucessivo, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de 
improbidade administrativa, previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/92, 
tem como termo inicial o primeiro dia após o término do exercício do 
último mandato, porquanto há uma continuidade da gestão 
administrativa, que, de fato, só cessa com o término do último 
mandato sucessivo, ao fim do qual o agente político não mais pode 
exercer influência na apuração dos fatos. A interpretação teleológica 
do art. 23, I, da Lei 8.429/92 conduz a essa conclusão, na forma da 
doutrina e da jurisprudência sobre a matéria.  

VI - No presente feito, os fatos ocorreram entre 1991 e 1992. Na 
inicial, consta que o agravado, de acordo com informação fornecida 
pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, encontrava-se, em 
2003, no seu quinto mandato parlamentar consecutivo naquela Casa 
do Congresso Nacional, indicados, naquele momento, os seguintes 
períodos: 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003. Os 
supostos fatos teriam ocorrido no mandato correspondente ao 
período 1991-1995. A ação foi proposta em 19/12/2003. Assim, 
evidente que a ação não se encontra prescrita, em razão de ter 
havido continuidade no exercício da função.  

VII - Agravo de instrumento a que se nega provimento” 

(TRF - 1ª Região, AG 0000410-78.2009.4.01.0000/GO, Relator Juiz 
Federal Klaus Kuschel (Convocado), 3ª Turma, julgado por 
unanimidade em 06/06/2011, publicado no e-DJF1 de 17/06/2011, p. 
100). 

 

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA . DESVIO DE FUNÇÃO DE 
SERVIDORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 334, II, DO 
CPC. CITAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO 
COMETIMENTO DOS ATOS ÍMPROBOS QUE LEVARAM À 
CONDENAÇÃO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART 20, § 3º, DO CPC. 
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1. Os agentes políticos submetem-se aos ditames da Lei nº 
8.429/92. O precedente invocado, oriundo do Supremo Tribunal 
Federal na Recl. nº 2.138/DF não se aplica à hipótese vertente, que 
versa sobre deputado federal com situação jurídica e fática distinta 
daquela analisada na referida Reclamação.  

2. No tocante aos deputados federais não há previsão legal de 
crimes de responsabilidade. Portanto, não há que se falar em 
aplicação da Lei de Responsabilidade com exclusão da lei de 
improbidade administrativa.  

3. Competência para exame das ações por ato de improbidade 
administrativa em que figuram deputados (e outros agentes políticos) 
dos Juízes de 1º grau, em respeito ao princípio do Juiz natural e da 
isonomia, bem assim atentos ao escopo constitucional da 
preservação dos valores imateriais inerentes à administração pública 
(moralidade).  

4. Não se apresenta juridicamente cabível a citação da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados para integrar o pólo passivo 
desta lide, conquanto a nomeação para o exercício do cargo em 
comissão de Secretário Parlamentar é ato próprio do parlamentar.  

5. Não merecem prosperar as argumentações dos réus, no sentido 
de que a v. sentença apelada baseou-se em premissa falsa ou 
equivocou-se quanto à compreensão dos fatos, mormente quando 
se constata que os elementos probatórios trazidos aos autos são 
convergentes no sentido de que os réus, efetivamente, praticaram os 
atos de improbidade que lhes são imputados.  

6. Os honorários advocatícios apresentam-se juridicamente corretos, 
eis que foram fixados dentro dos limites estabelecidos pelo art. 20, § 
3º, do Código de Processo Civil.  

7. Nos termos do art. 55, IV e § 3º, da Constituição Federal incumbe 
à Mesa da Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato do 
Deputado Federal que perder ou tiver suspensos seus direitos 
políticos, o que afasta a possibilidade jurídica de adoção dessa pena 
nos presentes autos.  

8. Da análise dos autos, conclui-se que deve ser aplicado ao 2º réu 
a pena civil de proibição de contratar com o Poder Público, ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.  

9. Apelações parcialmente providas” 

(TRF – 1ª Região, AC 0009625-40.1998.4.01.3500/GO, Relatora 
Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (Convocada), 4ª 
Turma, julgado em 11/12/2007, publicado no e-DJF1 de 04/04/2008, 
p. 197). 

Afigura-se, assim, que não merece qualquer reforma a r. decisão agravada. 

Faz-se necessário ainda mencionar, na hipótese, que o d. Ministério Público 
Federal, em parecer da lavra do eminente Procurador Regional da República, Dr. Luiz 
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Augusto Santos Lima, às fls. 331/333, opinou “(...) pelo desprovimento do Agravo” (fl. 
333). 

Diante disso, nego provimento ao presente agravo de instrumento. 

É o voto. 

      
I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES 

Desembargador Federal 
Relator 

 


