
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. NÃO PREVALÊNCIA DO FORO ESPECIAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.628 DE 2002. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
MONOCRÁTICO A QUO. 
  Ação penal. Artigo 1º, inciso V, 2ª parte, do Decreto-Lei nº 201/67. Artigo 1º, inciso V, 2ª 
parte, do Decreto-Lei nº 201/67 c/c artigo 29 do código penal. Ex-prefeito municipal. 
Inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. Foro especial para ex-ocupantes de cargos 
públicos e/ou mandatos eletivos. ADI 2797. Competência. Juízo monocrático a quo.  
  Tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade da Lei nº 
10.628/2002 que previa o foro especial para ex-ocupantes de cargos públicos e/ou mandatos 
eletivos, restabelecida a competência do Juízo de 1º grau para processamento e julgamento 
da presente ação penal, declina-se da competência e determina-se o retorno dos autos ao 
Juízo de Direito da Comarca de Cordeiro. 
  Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº 10/04, em que figuram 
como Autor o Ministério Público e Réus Leonardo Caldas Vieitas, Darci Machado de Freitas, 
Michel Ângelo Machado de Freitas. 
  Acordam os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em declinar da competência e determinar o 
retorno dos autos para o Juízo da Comarca de Cordeiro competente para processar e julgar a 
causa. 
  Leonardo Caldas Vieitas, ex-Prefeito Municipal da Cidade de Cordeiro, Darci Machado de 
Freitas, Secretária Municipal de Fazenda, Michel Ângelo Machado de Freitas, Contador, foram 
denunciados, o primeiro: pela prática da conduta descrita no artigo 1º, inciso V, 2ª parte, do 
Decreto-lei nº 201/67, o segundo e o terceiro, pela prática da conduta tipificada no artigo 1º, 
inciso V, 2ª parte, do Decreto-lei nº 201/67 c/c art. 29 do Código Penal. 
  A presente ação foi proposta perante o Juízo de Direito da Comarca de Cordeiro, sendo 
recebida a denúncia em 15/03/2001 (f. 1209/1212), tendo os autos sido encaminhados a essa 
E. Seção Criminal em virtude da edição da Lei nº 10.628/02 que alterou a redação do artigo 84, 
§ 1º, do Código de Processo Penal, que recebera a competência para processamento e 
julgamento do réu f. 797). 
  Retornando os autos, a douta Procuradoria de Justiça requereu o prosseguimento dos atos 
instrutórios praticados em 1º grau, com a vinda da FAC dos segundo e terceiro réus; 
regularização da defesa técnica dos réus, tendo em vista a renúncia do patrono constituído, 
devendo, por conseguinte, serem os mesmos intimados para nomearem advogado de sua 
confiança; abertura de vista à defensoria pública com atuação junto a este E. Tribunal, caso os 
réus não nomeiem advogado, conforme item anterior e; após os itens anteriores, a remessa 
dos autos ao serviço de perícia técnica em contabilidade, para que os peritos possam concluir 
o laudo pericial, tendo em vista a informação dos mesmos de que o contato com os autos do 
processo é indispensável para a adequada resposta a todos os quesitos formulados (f. 
1.799/1.801). 
  Esta relatoria ratificou todos os atos praticados pelo Juízo de 1º grau, dando prosseguimento 
ao processo em atendimento às providências requeridas pela douta Procuradoria de Justiça (f. 
804). 
  Diante da certidão acostada a f. 1833 e documento de f. 1.834, o Ministério Público veio ao 
processo requerer que seja declinada a competência para o Juízo de Direito da Comarca de 
Cordeiro, face decisão prolatada pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, que 
declarou a insconstitucioalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, 
acrescentados pela Lei nº 10.628/02. 
  De início, ressalte-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/09/2005, decidiu 
pela declaração da inconstitucionalidade do foro especial para ex-ocupantes de cargos 
públicos e/ou mandatos eletivos. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI 2797) proposta pela Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (CONAMP). 



  A ação contestava os parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, que 
estabelece foro privilegiado a ex-detentores de cargo público por ato de improbidade 
administrativa (Lei nº10.628/2002). Com a decisão, eles perdem o direito de serem julgados 
por um foro especial na Justiça nos casos de atos de improbidade administrativa. Agora, essas 
ex-autoridades devem ser julgadas pela instância judicial competente, de acordo com a 
natureza do ato. 
  No julgamento prevaleceu o entendimento do relator, SEPÚLVEDA PERTENCE, que 
considerou procedente a ação. “O meu voto acolhe basicamente a ação de improbidade por 
não se cuidar de uma competência penal e conseqüentemente não poder somar-se à 
competência originária do Supremo que é exclusivamente constitucional”, afirmou o ministro 
PERTENCE. 
  De acordo com o relator, o parágrafo 1º do artigo 84 “constitui evidente reação legislativa ao 
cancelamento da Súmula 394” pelo Supremo. “Tanto é assim que a redação dada ao 
dispositivo questionado se aproxima substancialmente da proposta, então recusada pelo 
Tribunal”. 
  A Súmula 394 estabelecia que “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a 
competência especial por prerrogativa de função, ainda que o Inquérito ou a ação penal sejam 
iniciados após a cessão daquele exercício”. 
  A título de ilustração trago à colação, o entendimento dos seis ilustres ministros que 
acompanharam o voto do Relator, in verbis: 
  O ministro JOAQUIM BARBOSA, ao votar, afirmou que o dispositivo atacado contém uma 
“mácula insanável”, pois traduz tentativa de neutralizar decisão do Supremo, que resultou no 
cancelamento da Súmula 394. BARBOSA citou o relator, ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, ao 
ressaltar ser inconstitucional qualquer iniciativa do legislador ordinário no sentido de 
reformular entendimento formalmente expresso pelo Supremo Tribunal Federal. “Admitirmos 
(a lei) equivaleria a submeter as decisões dessa Corte aos humores do poder político, disse. 
  Por sua vez, o ministro CARLOS AYRES BRITTO, durante seu voto, lembrou que, conforme o 
Supremo, em matéria de prerrogativa de fogo prevalece o princípio da atualidade do exercício 
da função. “O ex-titular do cargo, do mandato, da função não carrega consigo a prerrogativa 
como traz consigo a sua roupa, a sua indumentária, a sua vestimenta cotidiana, então me 
parece que, neste caso específico, o cancelamento da Súmula 394 foi muito bem processado e 
se mantém rigorosamente atual nos seus fundamentos jurídicos”, considerou o ministro. 
  O ministro CEZAR PELUSO também acompanhou integralmente o voto do relator. PELUSO 
apontou uma diferença entre prerrogativa e privilégio, observando que a primeira é uma 
salvaguarda para o exercício da função pública com autonomia. Por outro lado, afirmou o 
ministro, quando cessa a função pública, a manutenção de tal prerrogativa passa a ser um 
privilégio, por adquirir um caráter pessoal e não funcional. Segundo o ministro CEZAR PELUSO, 
nesse sentido é inquestionável a revogação da Súmula 394, que acabou com o foro especial 
para quem deixou o cargo. 
  O ministro MARCO AURÉLIO também acompanhou o voto do relator e afirmou que a 
competência do Supremo é fixada de forma exaustiva na Constituição federal não existindo 
possibilidade de ampliar essa competência mediante lei ordinária. Segundo o ministro, o que 
está em jogo “é a intangibilidade da Constituição, que não pode ser alterada pelo legislador 
ordinário”. 
  Seguindo a mesma argumentação, o ministro CARLOS VELLOSO ressaltou que o parágrafo 2º 
do artigo 84 do Código de Processo Penal, um dos dispositivos questionados na ação, equipara 
em nível constitucional a ação civil por improbidade administrativa e o delito penal, o que 
contraria o disposto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República. Para VELLOSO, a 
lei atacada também invade a competência originária do Supremo, que é taxativamente 
expressa pela Carta Magna. 
  CELSO DE MELLO também votou com o relator, declarando inconstitucional os dispositivos 
impugnados. Ele afirmou que o Congresso Nacional não tem legitimidade para restringir ou 



ampliar a competência originária do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais e dos 
Tribunais de Justiça dos Estados. “É uma indevida ingerência normativa do Congresso 
Nacional”, assinalou. De acordo com CELSO DE MELLO, somente por emenda à Constituição se 
poderia modificar a competência dos tribunais. Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os 
cidadãos, nada pode justificar a outorga de tratamento seletivo que vise a dispensar 
determinado privilégio, ainda que de índole funcional, a certos agentes públicos que não mais 
se acham no desempenho da função pública”, finalizou. 
  Dessa forma, tendo o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarado 
inconstitucional a Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, declina-se da competência e 
determina-se o retorno dos autos para o Juízo da Comarca de Cordeiro para processar e julgar 
a causa. 
  Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2005. 
  Des. Maury Arruda de Souza – Presidente 
  Des. Maria Raimunda T. de Azevedo – Relator 
 


