INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS
Autoria:
Sidnei Di Bacco
Advogado
A Lei de Improbidade Administrativa não se aplica aos
agentes políticos.
O SUPREMO TRIBUNAL
entendimento em DUAS ocasiões:

FEDERAL

firmou

esse

RCL 2.138-6/DF
O Ministério Público Federal propôs ação de improbidade
administrativa contra RONALDO MOTA SARDEMBERG, Ministro-Chefe
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
no governo Fernando Henrique Cardoso. O “parquet” o acusou de ter
viajado a turismo para Fernando de Noronha em um avião da Força
Aérea Brasileira.
Decidiu o plenário, por maioria, em junho/2007:
RCL 2138/DF - DISTRITO FEDERAL
RECLAMAÇÃO
Relator(a): Min. NELSON JOBIM
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES (ART.38,IV,b, DO
RISTF)
Julgamento: 13/06/2007
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008
EMENT VOL-02315-01 PP-00094
Parte(s)
RECLTE.: UNIÃO
ADV.: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECLDO.: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 14ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL
RECLDO.: RELATOR DA AC Nº 1999.34.00.016727-9 DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
INTDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Ementa
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE
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RESPONSABILIDADE.
AGENTES
POLÍTICOS.
I.
PRELIMINARES.
QUESTÕES DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto à
manutenção da competência da Corte que justificou, no
primeiro
momento
do
julgamento,
o
conhecimento
da
reclamação, diante do fato novo da cessação do exercício da
função pública pelo interessado. Ministro de Estado que
posteriormente assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática
Permanente do Brasil perante a Organização das Nações
Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF,
conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição. Questão de
ordem
rejeitada.
I.2.
Questão
de
ordem
quanto
ao
sobrestamento do julgamento até que seja possível realizálo em conjunto com outros processos sobre o mesmo tema, com
participação de todos os Ministros que integram o Tribunal,
tendo em vista a possibilidade de que o pronunciamento da
Corte não reflita o entendimento de seus atuais membros,
dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois seus
antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se
estende por cinco anos. Celeridade processual. Existência
de outro processo com matéria idêntica na sequência da
pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do sobrestamento.
Questão de ordem rejeitada. 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 abrogante 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
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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.
Decisão
Preliminarmente, o Tribunal assentou a ilegitimidade da
Procuradora
Valquíria
Oliveira
Quixadá
Nunes
e
da
Associação Nacional do Ministério Público, vencidos os
Senhores Ministros Carlos Velloso, Celso de Mello, Ilmar
Galvão, Sepúlveda Pertence e o Presidente. No mérito, após
os votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Relator,
Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Maurício Corrêa e Ilmar
Galvão,
julgando
procedente
o
pedido
formulado
na
reclamação, para assentar a competência do Supremo Tribunal
Federal e declarar extinto o processo em curso, na 14ª Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, que gerou a
reclamação, pediu vista o Senhor Ministro Carlos Velloso.
Falaram, pela reclamante, o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada, Advogado-Geral da União, e, pelo Ministério
Público Federal, o Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, ViceProcurador-Geral da República. Presidência do Senhor
Ministro Marco Aurélio. Plenário, 20.11.2002.
Decisão: Renovado o pedido de vista, justificadamente, pelo
Senhor Ministro Carlos Velloso, que não devolveu à mesa o
feito para prosseguimento, tendo em vista estar aguardando
a
inclusão
em
pauta
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidades nº 2.797 e nº 2.860, envolvendo
temas a ela relacionada. Presidência do Senhor Ministro
Maurício Corrêa. Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, e colhidos o voto do
Senhor Ministro Carlos Velloso, que julgava improcedente a
reclamação, e o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso, que
acompanhava o relator, pediu vista dos autos o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. Não participaram da votação os
Senhores Ministros Eros Grau e Carlos Britto, por sucederem
aos Senhores Ministros Maurício Corrêa e Ilmar Galvão que
proferiram votos. Presidência do Senhor Ministro Nelson
Jobim. Plenário, 14.12.2005.
Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, justificadamente, nos termos do § 1º do
artigo 1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003.
Presidência do Senhor Ministro Nelson Jobim. Plenário,
22.02.2006.
Decisão: Retomado o julgamento do feito, após a preliminar
de conhecimento suscitada pelo Ministério Público Federal,
apontando a incompetência superveniente desta Corte para a
apreciação da matéria e propondo, portanto, o nãoconhecimento da reclamação, acolhida pelo eminente Ministro
Joaquim Barbosa, que também suscitou preliminar, essa no
sentido da perda do objeto da reclamação em face do
afastamento do cargo que garantia a prerrogativa de foro, e
do voto da Senhora Ministra Cármen Lúcia, que acolhia a
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preliminar do Ministério Público, no que foi acompanhada
pelos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Carlos
Britto, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Eros Grau.
Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário,
01.03.2006.
Decisão: O Tribunal, por maioria, deliberou pela rejeição
da preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Senhor
Ministro Joaquim Barbosa, no que foi acompanhado pelos
Senhores Ministros Carlos Britto, Celso de Mello e
Sepúlveda Pertence. Em seguida, o Tribunal também rejeitou
a questão de ordem suscitada pelo Senhor Ministro Marco
Aurélio, no sentido de sobrestar o julgamento, no que foi
acompanhado pelos Senhores Ministros Joaquim Barbosa e
Celso de Mello. Votou a Presidente. No mérito, por maioria,
o Tribunal julgou procedente a reclamação, vencidos os
Senhores Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Celso
de Mello e Sepúlveda Pertence, que a julgavam improcedente.
Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie, em assentada
anterior. Não participaram da votação, quanto ao mérito, a
Senhora Ministra Cármen Lúcia, e os Senhores Ministros
Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Carlos Britto, por
sucederem, respectivamente, aos Senhores Ministros Nelson
Jobim, Carlos Velloso, Maurício Corrêa e Ilmar Galvão, que
proferiram
votos
em
assentada
anterior.
Plenário,
13.06.2007.
Retificação de decisão: Fica retificada a decisão da
assentada anterior, publicada no Diário da Justiça de 20 de
junho deste ano, referente à ata da décima sétima sessão
ordinária, para constar que, no mérito, ficou vencido o
Senhor Ministro Marco Aurélio, julgando improcedente a
reclamação, acompanhado dos Senhores Ministros Carlos
Velloso, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Sepúlveda
Pertence. Ausentes, nesta assentada, os Senhores Ministros
Celso de Mello e Eros Grau. Presidência da Senhora Ministra
Ellen Gracie. Plenário, 08.08.2007.

PET-QO 3211/DF
O Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade
administrativa contra GILMAR FERREIRA MENDES, Advogado-Geral
da União no governo Fernando Henrique Cardoso. A ação foi proposta
para apurar supostas irregularidades no provimento de cargos
públicos na AGU.
Assentou o plenário, por maioria, em março/2008:
Pet-QO 3211 / DF - DISTRITO FEDERAL
QUESTÃO DE ORDEM NA PETIÇÃO
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 13/03/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
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Publicação
DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008
EMENT VOL-02325-01 PP-00061
Parte(s)
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQDO.(A/S): WALTER DO CARMO BARLETTA
REQDO.(A/S): GILMAR FERREIRA MENDES
ADV.(A/S): MARCO AURÉLIO DE AUMEIDA ALVES
REQDO.(A/S): SOLANGE PAIVA VIEIRA
REQDO.(A/S): ALUÍSIO GUIMARÃES FERREIRA
Ementa
EMENTA 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. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação
de improbidade contra seus membros. 2. Arquivamento da ação
quanto ao Ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao
Juízo de 1º grau de jurisdição no tocante aos demais.
Decisão
Após ter firmado, por maioria, a competência do Supremo
Tribunal Federal para julgamento do feito, tendo ressalvado
o entendimento a Senhora Ministra Cármen Lúcia e os
Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, o
Tribunal, também por maioria, vencido o Senhor Ministro
Marco Aurélio, determinou o arquivamento da petição, quanto
ao requerido Gilmar Ferreira Mendes, e a descida dos autos
ao Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, com relação aos demais.
Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Ausentes,
licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário,
13.03.2008.

Especificamente quanto a PREFEITO, confira-se
jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Relator(a) p/ Acórdão
Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
05/09/2006
Data da Publicação/Fonte
DJ 05/10/2006 p. 237
REVFOR vol. 391 p. 439
RNDJ vol. 84 p. 64
Ementa
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a

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEITO. CONDUTA
OMISSIVA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
POLÍTICO
ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI N.º 201/67. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
N.º
8.429/92.
COEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VOTO
DIVERGENTE DO RELATOR.
1. Hipótese em que a controvérsia a ser dirimida nos
presentes autos cinge-se em definir se a conduta do exprefeito, consistente na negativa do fornecimento de
informações solicitadas pela Câmara Municipal, pode ser
enquadrada, simultaneamente, no Decreto-lei n.º 201/67 que
disciplina
as
sanções
por
infrações
políticoadministrativas, e na Lei n.º 8.429/92, que define os atos
de improbidade administrativa.
2. Os ilícitos previstos na Lei n.º 8.429/92 encerram
delitos de responsabilidade quando perpetrados por agentes
políticos
diferenciando-se
daqueles
praticados
por
servidores em geral.
3. Determinadas autoridades públicas não são assemelhados
aos servidores em geral, por força do cargo por elas
exercido, e, consequentemente, não se inserem na redução
conceitual do art. 2º da Lei n.º 8.429/92 (“Reputa-se
agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo
anterior”), posto encartados na lei que prevê os crimes de
responsabilidade.
4. O agente político exerce parcela de soberania do Estado
e pour cause atuam com a independência inextensível aos
servidores em geral, que estão sujeitos às limitações
hierárquicas e ao regime comum de responsabilidade.
5. A responsabilidade do agente político obedece a padrões
diversos e é perquirida por outros meios. A imputação de
improbidade a esses agentes implica em categorizar a
conduta como “crime de responsabilidade”, de natureza
especial.
6. A Lei de Improbidade Administrativa admite no seu
organismo atos de improbidade subsumíveis a regime
jurídico diverso, como se colhe do art. 14, § 3º da lei
8.429/92 (“§ 3º Atendidos os requisitos da representação,
a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
que,
em
se
tratando
de
servidores
federais,
será
processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de
servidor
militar,
de
acordo
com
os
respectivos
regulamentos disciplinares.”), por isso que se infere
excluída
da
abrangência
da
lei
os
crimes
de
responsabilidade imputáveis aos agentes políticos.
7. O Decreto-lei n.º 201/67, disciplina os crimes de
responsabilidade dos a dos agentes políticos (prefeitos e
vereadores), punindo-a com rigor maior do que o da lei de
improbidade. Na concepção axiológica, os crimes de
responsabilidade
abarcam
os
crimes
e
as
infrações
político-administrativas com sanções penais, deixando,
apenas, ao desabrigo de sua regulação, os ilícitos civis,
cuja transgressão implicam sanção pecuniária.
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8. Conclusivamente, os fatos tipificadores dos atos de
improbidade administrativa não podem ser imputados aos
agentes políticos, salvo através da propositura da
correspectiva ação por crime de responsabilidade.
9. O realce político-institucional do thema iudicandum
sobressai das consequências das sanções inerentes aos atos
ditos ímprobos, tais como a perda da função pública e a
suspensão dos direitos políticos.
10. As sanções da ação por improbidade podem ser mais
graves que as sanções criminais tout court, mercê do
gravame para o equilíbrio jurídico-institucional, o que
lhe empresta notável colorido de infração penal que
distingue os atos ilícitos civis dos atos ilícitos
criminais.
11. Resta inegável que, no atinente aos agentes políticos,
os
delitos
de
improbidade
encerram
crimes
de
responsabilidade e, em assim sendo, revela importância
prática a indicação da autoridade potencialmente apenável
e da autoridade aplicadora da pena.
12. A ausência de uma correta exegese das regras de
apuração
da
improbidade
pode
conduzir
a
situações
ilógicas, como aquela retratada na Reclamação 2138, de
relatoria do Ministro Nelson Jobim, que por seu turno,
calcou-se na Reclamação 591, assim sintetizada: “A ação de
improbidade tende a impor sanções gravíssimas: perda do
cargo e inabilitação, para o exercício de unção pública,
por prazo que pode chegar a dez anos. Ora, se um
magistrado houver de responder pela prática da mais
insignificante das contravenções, a que não seja cominada
pena maior que multa, assegura-se-lhe foro próprio, por
prerrogativa de função. Será julgado pelo Tribunal de
Justiça, por este Tribunal Supremo. Entretanto a admitir a
tese que ora rejeito, um juiz de primeiro grau poderá
destituir do cargo um Ministro do STF e impor-lhe pena de
inabilitação para outra função por até dez anos. Vê-se que
se está diante de solução que é incompatível como o
sistema.”
13. A eficácia jurídica da solução da demanda de
improbidade faz sobrepor-se a essência sobre o rótulo, e
contribui para emergir a questão de fundo sobre a questão
da forma. Consoante assentou o Ministro Humberto Gomes de
Barros na Rcl 591: “a ação tem como origem atos de
improbidade que geram responsabilidade de natureza civil,
qual seja aquela de ressarcir o erário, relativo à
indisponibilidade de bens. No entanto, a sanção traduzida
na
suspensão
dos
direitos
políticos
tem
natureza,
evidentemente, punitiva. É uma sanção, como aquela da
perda de função pública, que transcende a seara do direito
civil A circunstância de a lei denominá-la civil em nada
impressiona. Em verdade, no nosso ordenamento jurídico
jurídico, não existe qualquer separação estanque entre as
leis civis e as leis penais.”
14. A doutrina, à luz do sistema, conduz à inexorável
conclusão de que os agentes políticos, por estarem regidos
por normas especiais de responsabilidade, não se submetem
ao modelo de competência previsto no regime comum da lei
de improbidade. O fundamento é a prerrogativa pro populo e
não privilégio no dizer de Hely Lopes Meirelles, verbis:
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“Os agentes políticos exercem funções governamentais,
judiciais e quase-judiciais, elaborando normas legais,
conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com
independência nos assuntos de sua competência. São as
autoridades
públicas
supremas
do
Governo
e
da
Administração, na área de sua atuação, pois não são
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites
constitucionais e legais da jurisdição. Em doutrina, os
agentes
políticos
têm
plena
liberdade
funcional,
equiparável
à
independência
dos
juízes
nos
seus
julgamentos,
e,
para
tanto,
ficam
a
salvo
de
responsabilização civil por seus eventuais erros de
atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, máfé ou abuso de poder. (...) Realmente, a situação dos que
governam e decidem é bem diversa da dos que simplesmente
administram e executam encargos técnicos e profissionais,
sem responsabilidade de decisão e opções políticas. Daí
por que os agentes políticos precisam de ampla liberdade
funcional e maior resguardo para o desempenho de suas
funções. 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.
Sem
essas
prerrogativas funcionais os agentes políticos ficariam
tolhidos na sua liberdade de opção e decisão ante o temor
de responsabilização pelos padrões comuns da culpa civil e
do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários
profissionalizados (cit. p. 77)” (Direito Administrativo
Brasileiro, 27ª ed., p. 76).
15. Aplicar-se a Lei de Improbidade, cegamente, pode
conduzir à situações insustentáveis enunciadas pelo voto
preliminar do Ministro Jobim, assim descritos: a) o
afastamento cautelar do Presidente da República (art. 20,
par. único. da Lei 8.429/92) mediante iniciativa de membro
do
Ministério
Público,
a
despeito
das
normas
constitucionais que fazem o próprio processo penal a ser
movido perante esta Corte depender da autorização por dois
terços da Câmara dos Deputados (CF, art. 102, I, b, c;c o
art. 86, caput); ou ainda o seu afastamento definitivo, se
transitar em julgado a sentença de primeiro grau na ação
de improbidade que venha a determinar a cassação de seus
direitos políticos e a perda do cargo: b) o afastamento
cautelar ou definitivo do presidente do Congresso Nacional
e do presidente da Câmara dos Deputados nas mesma
condições do item anterior, a despeito de o texto
constitucional assegurar-lhes ampla imunidade material,
foro por prerrogativa de função em matéria criminal
perante o STF (CF, art. 102, I, b) e regime próprio de
responsabilidade parlamentar (CF, art. 55, II); c) o
afastamento cautelar ou definitivo do presidente do STF,
de qualquer de seus membros ou de membros de qualquer
Corte Superior, em razão de decisão de juiz de primeiro
grau; d) o afastamento cautelar ou definitivo de Ministro
de Estado, dos Comandantes das Forças Armadas, de
Governador de Estado, nas mesmas condições dos itens
anteriores; e) o afastamento cautelar ou definitivo do
procurador-geral em razão de ação de improbidade movida

TDB/VIA CONTROLADORIA MUNICIPAL LTDA.
Rua Marechal Hermes, 678 – conj. 14 – Centro Cívico – Curitiba – PR – CEP 80530-230
www.tdbvia.com.br – (41) 3353-4573

por membro do Ministério Público e recebida pelo juiz de
primeiro grau nas condições dos itens anteriores”
16. Politicamente, a Constituição Federal inadmite o
concurso de regimes de responsabilidade dos agentes
políticos pela Lei de Improbidade e pela norma definidora
dos Crimes de Responsabilidade, posto inaceitável bis in
idem.
17. A submissão dos agentes políticos ao regime jurídico
dos crimes de responsabilidade, até mesmo por suas severas
punições, torna inequívoca a total ausência de uma suposta
“impunidade” deletéria ao Estado Democrático de Direito.
18. Voto para divergir do e. Relator e negar provimento ao
recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, mantendo o acórdão recorrido por seus fundamentos.

Igualmente, a inteligência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO GRANDE DO SUL:
APELAÇÃO CÍVEL N. 70022895874
VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
COMARCA DE HERVAL
APELANTE: RUBEM DARI WILHELNSEN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI
8.429/92. AGENTE POLÍTICO. SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO DECRETOLEI 201/67. PRERROGATIVA NECESSÁRIA AO PLENO EXERCÍCIO DE
SUAS COMPLEXAS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCORRÊNCIA ENTRE DOIS REGIMES DE RESPONSABILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR AÇÃO
CUJA SANÇÃO IMPORTA NA PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS E DO
CARGO. DELITOS A SEREM APURADOS EM AÇÃO POR CRIME DE
RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Os prefeitos, como agentes políticos e mercê de seus
peculiares afazeres político-administrativos, são regidos
por normas próprias no que respeita aos delitos de
responsabilidade, no caso o Dec-lei 201/67, que impõe
severas punições.
E não se há de admitir a concorrência
entre dois regimes de responsabilidade, um regulado pelo
Decreto-lei 201/67, e outro disciplinado pela Lei 8.429/92.
Portanto os prefeitos, na qualidade de agentes políticos,
submetem-se às regras do Dec-lei 201/67, os agentes
públicos às da lei de improbidade. É que os agentes
políticos se diferenciam dos agentes públicos, não só em
razão
de
suas
atribuições,
prerrogativas
e
responsabilidades, como também pela legislação e pela
doutrina do direito administrativo, universalmente aceita.
Os
agentes
políticos,
diferente
dos
demais
agentes
públicos,
diz-se
servidores
públicos,
atuam
sem
subordinação ou limitação hierárquica. Por isso não podem
se submeter a critérios ou procedimentos próprios para a
apuração da responsabilidade destes.
Impensável, por isso, sujeitar o agente político à sanção
da perda dos direitos políticos e do cargo, até em sede de
liminar, por decisão de um juiz de primeiro grau. Se assim
pudesse, também poderia fazê-lo com relação ao Presidente
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da República, ao Governador do Estado, ao Presidente do
Senado, da Câmara de Deputados, da Assembléia Legislativa,
e, porque não, ao Presidente do Tribunal de Justiça. Por
isso o ordenamento jurídico prevê mecanismo próprio de
apuração
de
sua
responsabilidade
em
sede
especial.
Decididamente, a apuração dos delitos imputados a esses
agentes se submete a meio próprio, em sede própria,
apurados por meio da ação por delito de responsabilidade,
para a qual é competente o Tribunal de Justiça, não se lhes
aplicando a lei nº. 8.429/92.
Ação extinta de ofício por incompetência absoluta do Juízo,
por maioria.

Do mesmo modo, a interpretação do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO:
SEXTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2006.002.12495
AGRAVANTE: EDSON EZEQUIEL DE MATOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATOR: DES. FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. FORO COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CASO CONCRETO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, III, DA LEI Nº 8.429/92.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA INICIAL.
Os agentes políticos exercem parcela da soberania do Estado
e, assim, são diferenciados dos servidores em geral,
portanto, estão fora do alcance da Lei nº 8.429/92, porque
os ilícitos nela previstos, quando por aqueles perpetrados,
encerram delitos de responsabilidade, que são regulados por
legislação
própria
e
com
foro
constitucionalmente
estabelecido.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº
2.138, julgada na Sessão Plenária de 08.08.2007 e,
recentemente, na PET nº 3053, em 13.03.2008.
Ademais, no caso concreto, o pedido tem como fundamento a
previsão do inciso III, do art. 12 da Lei n.º 8.429/92 e,
assim, somente a demonstração da lesão autorizaria, se
fosse
o
caso,
a
condenação
do
agente
público
ao
ressarcimento do erário.
Da mesma forma, não cabem quaisquer outras penalidades, se,
além da inexistência de lesividade, o ato se apresenta
entre aqueles considerados de “pequeno potencial ofensivo”,
como no caso vertente.
RECURSO PROVIDO.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 2006.002.12495.
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ACORDAM os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por
unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Des. Relator.

Finalmente, e no mesmo sentido, o escólio do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO MARANHÃO:
PARTES
AGRAVANTE: ANTONIO ROQUE PORTELA DE ARAÚJO - PREFEITO
MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Advogados(as):
RODRIGO
PIRES
FERREIRA
LAGO
,
ABDON
CLEMENTINO DE MARINHO, WELGER FREIRE DOS SANTOS, RAIMUNDO
NONATO RIBEIRO NETO, ANGÉLICA SOUSA PINTO , IGOR LUCAS
BRAGA MACHADO E SILVA E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogados(as): RAIMUNDO NONATO LEITE FILHO
RESUMO
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por Antonio Roque Portela de Araújo, prefeito
municipal de Bom Jardim, nos autos da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado do Maranhão, na qual é
aventada afronta aos princípios da administração pública e
na suposta falta, na omissão do réu na qualidade de
prefeito municipal , em enviar à Câmara Municipal, no prazo
legal, a prestação de contas do município, referente ao
exercício
financeiro
de
2005
e
contra
a
decisão
interlocutória proferida pelo MM Juiz da Comarca que
recebeu a ação de improbidade.
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMISTRATIVA. INFRAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.
PREFEITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AGRAVO PROVIDO. I - Aos agentes políticos, tais como os
Prefeitos, não se aplicam as regras comuns da Lei de
Improbidade Administrativa, submetidos que estão a um
regime especial de responsabilidade. II - Inadequação do
procedimento escolhido no qual se busca imputar ao agente
político infração prevista no Decreto-Lei n.º 201/67. III Extinção do processo sem resolução de mérito por falta de
interesse processual do autor, nos termos do art. 267, IV
do Código de Processo Civil. Recurso Provido.
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