
PROCURADORIA GERAL DE JUSNEA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

RECOMENDACAO No 007t2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA' no desempenho de

suas atribuig6es institucionais, especialmente conferidas pelo art. 129' ll da

ConstituiQao da Republica, c/c o art. 10, xll, da Lei 8.625/93, de 12 de Jevereiro

de 1993, e art.26, XXll, da Lei Complementar Estadual no 72' de 12 de

dezembro de 2008, e

CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituigao Federal de 1988

que disp6e ser de incumbencia do Minist6rio Piblico a defesa da ordem

juridica, do regime democretico e dos interesses sociais e individuais

indisponiveis;

GoNSIDERANDO que 6 tunQdo institucional do Minist6rio P[blico

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes P0blicos e dos servigos de rebvancia

p0blica aos direitos assegurados na Constituigao Federal, al6m de promover a

prote€o do patrim6nio piblico (art. 129, ll e lll da CorctituiQeo Federal);

CONSIDERANDO a tese desenvolvida pela Segunda Turma do

Superior Tribunal de Justiqa (STJ) no Recurso Especial no 1.235.952/RN,

dentre outros julgados de mesmo teor, em relaqao e concessao de foro por

prerrogativa de fungao aos agentes politicos processados por ato de

improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que, a partir de edao, a referida tese vem

sendo levantada de oticio, como mat6ria preliminar, seja em outros

iulgamentos do STJ, como tambem em decis6es de juizes de primeiro grau,

sendo que, muitas vezes, sequer esta ocorrendo a intimaqao do promotor

narurat;
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GONSIDERANDO que, no iulgamento de uma Que$ao de Ordem

suscitada no inqu6rito 687-SP, o Ministro Sidney Sanches, do Supremo

Tribunal Federal, advertiu que "a prerrogativa de foro visa garantir o exercicio

de cargo ou do mandato, e nao proteger quem o exerce. Menos ainda quem

deixa de exercC-|o", e que "as prerrogativas de foro, pelo priviEgio, que, de

certa forma, conferem, nao devem ser interpretadas ampliativamente, numa

Constituigao que pretende tratar igualmente os cidadaos comuns, como sao,

tambem, os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos";

GONSIDERANDO que o posicionamento adotado pela Segunda

Turma do Superior Tribunal de Justiqa se estruturou em interpreta€o dada ao

entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na Ouestao de ordem no

3.211-0;

CONSIDERANDO que da anelise da fundamenta9ao que embasa

o citado julgado, constata-se que o posicionamento nele adotado de nada

interveio na jurisprudCncia at6 hoje dominante na Egregia Suprema Corte,

firmada por ocasiao do julgamento da AQao Direta de Inconstitucionalidade no

2797, bem como ADI no 2860 que decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no
'10.62812002, que acrescentou os SS 1o e 29 ao art. 84 do C6digo de Processo

Penal, no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de Jun€o para as a96es

de imorobidade administrativa:

CONSIDERANDO que o

decisao monocr6tica exarada na Agao

Minislro Castro Meira, em recente

de lmorobidade Administrativa no 34 -

com maestria no mesmo sentido oraRJ (2011/0154883-3), se pronunciou

defendido:
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CONSIDERANDO ser conveniente a atuagao uniJorme da

instituigao, no sentido de rechagar a tese da concessao de loro por prerrogativa

de fun€o aos agentes politicos processados por ato de improbidade

administrativa, por meio da propositura dos recursos cabiveis, principalmente

em face dos reJlexos pra,ticos que essa vertente de julgamento podere

ocasionar no ambito dos Tribunais competentes, estes que ticarao como todo o

encargo de processar e julgar originariamente as respectivas demandas de

natureza civel, Tribunais esses que estao distantes dos acontecimentos e que,

pela sua propria estrutura Jisica, neo tem como promover uma c6lere in$rug4o

nas milhares de a86es civis piblicas por ato de improbidade administrativa que

sao movidas pelo Ministorio P0blicoi

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Procuradores

Gerais - CNPG, na reuniao do dia 18 de ianeiro de 2012, deliberou, de forma

unanime, pela ado€o de medidas no sentido de se contrapor a concesseo de

toro por prerrogativas de tun€o aos agentes e ex-agentes politicos

processados por ato de improbidade administrativa;

RECOMENDA. respeitado o principio da independCncia Juncional,

sem carAter normativo, aos Promotores de Justiga que:

1. Intimados em processo em que esteja em discussao a tese

reJerente a concessao de toro por prerrogativa de fungao aos agentes politicos

process€rdos por ato de improbidade administrativa, cabera ao membro do

Ministerio Priblico emitir manifestaQao conlrariamente ao seu acolhimento;
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2. Intimados sobre decisao que conceda foro
fun€o aos agentes politicos processados por ato
administrativa, caber6 ao membro do Ministerio p0blico

cabivel;

por prerrogativa de
de improbidade

propor o recurso

3. Ao propor o recurso, cabera ao membro do Ministerio p0blico

atentar para o prequestionamento da mat6ria, visando a tutura apresentaQao
de recurso eldraordinario, provoendo pronunciamento explicito acerca oo an.
102, inciso I, alineas "b" e "c', da Constituigao Federal, porque nao conceoem
foro especial para ag6es de improbidade administrativa, bem como a resDeito
da revoga€o da Sumula 394 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso.

Fortaleza-CE, 16 de maio de 2012.

Alfredo RICARDO de MACHADO
Procu tica
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