
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.066.772 - MS (2008/0129806-1)
  

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
RECORRIDO : ZELMO DE BRIDA 
ADVOGADO : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S)

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 E DO 
DECRETO N. 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO IMPROBO QUE 
TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA 
DE BIS IN IDEM . JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO N. 
2.138/RJ) IN CASU . 
1. Os cognominados crimes de responsabilidade ou, com designação mais 
apropriada, as infrações político-administrativas, são aqueles previstos no art. 4º do 
Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo 
municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do 
mandato, litteris : "São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do 
mandato" [...].
2. Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 
versam os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróprios praticados 
por prefeitos, cuja instauração de processo criminal independente de autorização do 
Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X 
do art. 29 da Constituição Federal. Ainda nesse sentido, o art 2º dispõe que os crimes 
previstos no dispositivo anterior são regidos pelo Código de Processo Penal, com 
algumas alterações: "O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum 
do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes 
modificações" [...] (Precedentes: HC 69.850/RS, Relator Ministro Francisco Rezek, 
Tribunal Pleno, DJ de 27 de maio de 1994 e HC 70.671/PI, Relator Ministro Carlos 
Velloso, DJ de 19 de maio de 1995).
3. A responsabilidade do prefeito pode ser repartida em quatro esferas: civil, 
administrativa, política e penal. O código Penal define sua responsabilidade penal 
funcional de agente público. Enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67 versa sua 
responsabilidade por delitos funcionais (art. 1º) e por infrações 
político-administrativas (art. 4º). Já a Lei n. 8.429/92 prevê sanções civis e políticas 
para os atos improbos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas 
encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e 
invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o 
caso. 
4. A Lei n. 8.492/92, em seu art. 12, estabelece que "Independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável 
pelo ato de improbidade sujeito" [...] a penas como suspensão dos direitos políticos, 
perda da função pública, indisponibilidade de bens e obrigação de ressarcir o erário e 
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denota que o ato improbo pode adentrar na seara criminal a resultar reprimenda 
dessa natureza.
5. O bis in idem  não está configurado, pois a sanção criminal, subjacente ao art. 1º do 
Decreto-Lei n. 201/67, não repercute na órbita das sanções civis e políticas relativas 
à Lei de Improbidade Administrativa, de modo que são independentes entre si e 
demandam o ajuizamento de ações cuja competência é distinta, seja em decorrência 
da matéria (criminal e civil), seja por conta do grau de hierarquia (Tribunal de 
Justiça e juízo singular). 
6. O precedente do egrégio STF, relativo à Rcl n. 2.138/RJ, cujo relator para acórdão 
foi o culto Ministro Gilmar Mendes (acórdão publicado no DJ de 18 de abril de 
2008), no sentido de que "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", não incide 
no caso em foco em razão das diferenças amazônicas entre eles.
7. Deveras, o julgado do STF em comento trata da responsabilidade especial de 
agentes políticos, definida na Lei n. 1.079/50, mas faz referência exclusiva aos 
Ministros de Estado e a competência para processá-los pela prática de crimes de 
responsabilidade. Ademais, prefeito não está elencado no rol das autoridades que o 
referido diploma designa como agentes políticos (Precedentes: EDcl nos EDcl no 
REsp 884.083/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ de 26 
de março de 2009; REsp 1.103.011/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira 
Turma, DJ de 20 de maio de 2009; REsp 895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ de 04 de fevereiro de 2009; e REsp 764.836/SP, Relator Ministro 
José Delgado, relator para acórdão ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 
10 de março de 2008). 
8. O STF, no bojo da Rcl n. 2.138/RJ, asseverou 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)" e delineou 
que aqueles agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilização da 
Lei 1.079/50 não podem ser processados por crimes de responsabilidade pelo regime 
da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena da usurpação de sua competência e 
principalmente pelo fato de que ambos diplomas, a LIA e a Lei 1.079/1950, preveem 
sanções de ordem política, como, v. g., infere-se do art. 2º da Lei n. 1.079/50 e do 
art. 12 da Lei n. 8.429/92. E, nesse caso sim, haveria possibilidade de bis in idem , 
caso houvesse dupla punição política por um ato tipificado nas duas leis em foco.
9. No caso sub examinem , o sentido é oposto, pois o Decreto n. 201/67, como 
anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade 
impróprios (art. 1º) e também a respeito de infrações político-administrativas ou 
crimes de responsabilidade próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela 
Câmara dos Vereadores e com imposição de sanção de natureza política e aqueles 
com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de penas restritivas de 
liberdade. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do  recorrido 
nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas 
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, 
em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime 
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funcional, ressoa evidente que a eventual sanção penal não se sobreporá à eventual 
pena imposta no bojo da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, não se 
cogita bis in idem .
10. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Hamilton Carvalhido, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

Ausente, por motivo de licença, a Sra. Ministra Denise Arruda. 
Brasília (DF), 25 de agosto de 2009(Data do Julgamento)

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.066.772 - MS (2008/0129806-1)
  

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
RECORRIDO : ZELMO DE BRIDA 
ADVOGADO : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso especial, às fls. 765-790, arrimado 

nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa está consignada nos seguintes termos, in verbis :

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AJUIZAR AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – CHEFE DO PODER EXECUTIVO – 
AGENTE POLÍTICO – PROCESSO LICITATÓRIO – LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA –    DECRETO-LEI N. 201/67 – RECURSO PROVIDO.
O Ministério Público é parte legítima para defender os interesses individuais 
homogêneos quando for relevante o interesse público e social a ser tutelado. 
O prefeito, por ser o chefe do poder executivo, é agente público, mas também político 
e, assim, responde por eventuais irregularidades do processo licitatório, porém, pelo 
princípio da especialidade, deve-se-lhe aplicar os termos do Decreto-Lei n. 201/67, e 

não a Lei de Improbidade Administrativa (fl. 756).

Noticiam os autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou 

ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor de Zelmo Brida, 

porquanto este, no exercício do mandato de prefeito do Município de Naviraí/MS, supostamente 

teria contratado a prestação de serviços advocatícios desnecessariamente, pois a municipalidade 

em foco ostenta procuradoria jurídica para defesa de seus interesses. 

O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Naviraí/MS recebeu a petição inicial da ação 

civil pública e determinou a citação dos requeridos (fls. 671-678).

Irresignado, o ora recorrido agravou o decisum  supra no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul, que, por sua Terceira Câmara Cível, proveu a irresignação ao argumento 

de que os agentes políticos, quando praticam crimes de responsabilidade, não podem ser 

processados pela Lei de Improbidade Administrativa (n. 8.429/92); ao revés, pelo Decreto-Lei n. 

201/67. 
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Na irresignação especial que ora se apresenta, o recorrente alega o que segue: (i) afronta 

aos arts. 1º; 2º; 4º; 10º I, IX, XII, XIV; 11, I; e 12, II e III, da Lei 8.429/92, porquanto as 

infrações previstas na Lei em comento aplicam-se a todos agentes públicos, nos quais os 

prefeitos incluem-se; e (ii) dissenso jurisprudencial havido entre o acórdão recorrido e o aresto 

relativo ao AgRg no REsp 903.855/PR, da Primeira Turma do STJ, no que concerne à 

imposição, ou não, da Lei 8.429/92 para os atos de improbidade administrativa praticados por 

prefeitos.

O recorrido apresentou contrarrazões, às fls. 997-822, e, preliminarmente, pugnou pelo 

não conhecimento do apelo nobre, com os seguintes fundamentos: (a) não cabimento do apelo 

nobre pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional pela inexistência de interpretação 

divergente do tema sub judice  por outro tribunal e consequentemente pela ausência de 

contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal; (b)  ausência de demonstração 

inequívoca e frontal de ofensa à preceito normativo infraconstitucional; (c) não cabimento do 

recurso especial pelo art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, pois a decisão recorrida 

está em perfeita consonância com a contexto normativo infraconstitucional; (d) não 

demonstração analítica da divergência, de modo a interditar o conhecimento da irresignação 

especial pela alínea "c" do permissivo constitucional; e (e) incidência das Súmulas n. 282 e 356 

do STF devido a não oposição de embargos declaratórios com o fim de obrigar o Tribunal a quo 

a se manifestar sobre os dispositivos tidos por afrontados.

No mérito, caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, requereu a mantença do 

acórdão recorrido pelo que segue: (1) o Tribunal não enfrentou o mérito da ação civil pública, 

sendo defeso a esta Corte exercer qualquer consideração a respeito desse particular, sob pena de 

supressão de instância; (2) a contratação dos serviços advocatícios foi legítima; e (3) não 

incidência de qualquer conduta tipificada na Lei n. 8.429/92;

O parecer do Ministério Público Federal foi no sentido de preliminarmente opinar pela 

afetação do presente feito à Primeira Seção do STJ em face da relevância que o tema sub 

examinem  encerra e, no mérito, pelo provimento do recurso especial, para determinar o 

processamento e julgamento do presente feito pelo Tribunal de Justiça sul-mato-grossense como 

crime de responsabilidade ou, em maior extensão, para determinar o retorno dos autos ao juízo 
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de primeiro grau, a fim de que processe a ação por improbidade administrativa (fls. 832-837).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.066.772 - MS (2008/0129806-1)
  
  

EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 E DO 
DECRETO N. 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO IMPROBO QUE 
TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA 
DE BIS IN IDEM . JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO N. 
2.138/RJ) IN CASU . 
1. Os cognominados crimes de responsabilidade ou, com designação mais 
apropriada, as infrações político-administrativas, são aqueles previstos no art. 4º do 
Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo 
municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do 
mandato, litteris : "São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do 
mandato" [...].
2. Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 
versam os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróprios praticados 
por prefeitos, cuja instauração de processo criminal independente de autorização do 
Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X 
do art. 29 da Constituição Federal. Ainda nesse sentido, o art 2º dispõe que os crimes 
previstos no dispositivo anterior são regidos pelo Código de Processo Penal, com 
algumas alterações: "O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum 
do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes 
modificações" [...] (Precedentes: HC 69.850/RS, Relator Ministro Francisco Rezek, 
Tribunal Pleno, DJ de 27 de maio de 1994 e HC 70.671/PI, Relator Ministro Carlos 
Velloso, DJ de 19 de maio de 1995).
3. A responsabilidade do prefeito pode ser repartida em quatro esferas: civil, 
administrativa, política e penal. O código Penal define sua responsabilidade penal 
funcional de agente público. Enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67 versa sua 
responsabilidade por delitos funcionais (art. 1º) e por infrações 
político-administrativas (art. 4º). Já a Lei n. 8.429/92 prevê sanções civis e políticas 
para os atos improbos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas 
encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e 
invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o 
caso. 
4. A Lei n. 8.492/92, em seu art. 12, estabelece que "Independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável 
pelo ato de improbidade sujeito" [...] a penas como suspensão dos direitos políticos, 
perda da função pública, indisponibilidade de bens e obrigação de ressarcir o erário e 
denota que o ato improbo pode adentrar na seara criminal a resultar reprimenda 
dessa natureza.
5. O bis in idem  não está configurado, pois a sanção criminal, subjacente ao art. 1º do 
Decreto-Lei n. 201/67, não repercute na órbita das sanções civis e políticas relativas 
à Lei de Improbidade Administrativa, de modo que são independentes entre si e 
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demandam o ajuizamento de ações cuja competência é distinta, seja em decorrência 
da matéria (criminal e civil), seja por conta do grau de hierarquia (Tribunal de 
Justiça e juízo singular). 
6. O precedente do egrégio STF, relativo à Rcl n. 2.138/RJ, cujo relator para acórdão 
foi o culto Ministro Gilmar Mendes (acórdão publicado no DJ de 18 de abril de 
2008), no sentido de que "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", não incide 
no caso em foco em razão das diferenças amazônicas entre eles.
7. Deveras, o julgado do STF em comento trata da responsabilidade especial de 
agentes políticos, definida na Lei n. 1.079/50, mas faz referência exclusiva aos 
Ministros de Estado e a competência para processá-los pela prática de crimes de 
responsabilidade. Ademais, prefeito não está elencado no rol das autoridades que o 
referido diploma designa como agentes políticos (Precedentes: EDcl nos EDcl no 
REsp 884.083/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ de 26 
de março de 2009; REsp 1.103.011/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira 
Turma, DJ de 20 de maio de 2009; REsp 895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ de 04 de fevereiro de 2009; e REsp 764.836/SP, Relator Ministro 
José Delgado, relator para acórdão ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 
10 de março de 2008). 
8. O STF, no bojo da Rcl n. 2.138/RJ, asseverou 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)" e delineou 
que aqueles agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilização da 
Lei 1.079/50 não podem ser processados por crimes de responsabilidade pelo regime 
da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena da usurpação de sua competência e 
principalmente pelo fato de que ambos diplomas, a LIA e a Lei 1.079/1950, preveem 
sanções de ordem política, como, v. g., infere-se do art. 2º da Lei n. 1.079/50 e do 
art. 12 da Lei n. 8.429/92. E, nesse caso sim, haveria possibilidade de bis in idem , 
caso houvesse dupla punição política por um ato tipificado nas duas leis em foco.
9. No caso sub examinem , o sentido é oposto, pois o Decreto n. 201/67, como 
anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade 
impróprios (art. 1º) e também a respeito de infrações político-administrativas ou 
crimes de responsabilidade próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela 
Câmara dos Vereadores e com imposição de sanção de natureza política e aqueles 
com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de penas restritivas de 
liberdade. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do  recorrido 
nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas 
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, 
em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime 
funcional, ressoa evidente que a eventual sanção penal não se sobreporá à eventual 
pena imposta no bojo da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, não se 
cogita bis in idem .
10. Recurso especial conhecido e provido.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Prima facie , o 

requerimento formulado pelo Parquet , no sentido de afetar a questão sub examinem à Primeira 

Seção, deve ser indeferido. Isso porque a competência da Primeira Turma para processamento e 

julgamento do feito deve ser mantida em prol da celeridade. 

Deveras, o julgamento, no âmbito da Primeira Seção, de novel e importante tema 

certamente iria deflagrar inúmeros debates que consequentemente afetariam o andamento do 

feito e, em último plano, poderiam ensejar o aperfeiçoamento da prescrição.

Ademais, o art. 34, XII, do RISTJ não deixa pairar dúvida que a afetação do julgamento 

à Seção ou à Corte Especial ocorre a critério do relator. E, pela razão delineada, não se revela 

oportuno o julgamento deste feito pela Primeira Seção.    

Ainda preliminarmente, impõe-se afastar as prejudiciais suscitadas pelo recorrido, pois 

os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente cumpridos e os dispositivos tidos 

por afrontados foram prequestionados pelo Tribunal a quo, ainda que implicitamente. Ademais, 

muitas das preliminares arguidas pelo recorrido dizem respeito ao próprio meritum causae . 

Conforme exposto no relatório, o recorrido, na qualidade de prefeito da municipalidade 

de Naravaí/MS, cargo que ocupa até a presente data, contratou serviços advocatícios que, sob a 

ótica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, foi desnecessária, porquanto a 

cidade em questão ostenta procuradoria jurídica para a defesa de seus interesses.

Pois bem, daí é que exsurge a controvérsia, precisamente acerca se a conduta praticada 

pelo chefe do executivo municipal configurar crime de responsabilidade, à luz do art. 1º do 

Decreto-Lei n. 201/67, a impedir que o requerido seja processado por improbidade 

administrativa e, em último plano, a remessa da competência originária para o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul.

A pretensão do recorrente merece guarida, conforme os fundamentos adiante aduzidos.
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O acórdão a quo consignou [...] "que o Decreto-Lei n. 201/67 é o que se aplica para 

punir crimes de responsabilidade dos agentes políticos que exercem as funções de prefeitos e 

vereadores" (fl. 759). E, ato contínuo, tipificou as condutas praticadas, em tese, pelo recorrido 

nos incisos I e II do art. 1º da legislação em comento, a seguir transcritos, in verbis :

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara 
dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou 
alheio;
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos;

Todavia, insta expor que os cognominados crimes de responsabilidade ou, com 

designação mais apropriada, as infrações político-administrativas, são aqueles previstos no art. 

4º do Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo municipal 

a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato. 

Confira-se o dispositivo em comento, litteris : "São infrações político-administrativas 

dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com 

a cassação do mandato" [...].

Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 versam 

os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróprios praticados por prefeitos, cuja 

instauração de processo criminal independente de autorização do Legislativo Municipal e ocorre 

no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X do art. 29 da Constituição Federal. Ainda 

nesse sentido, o art 2º dispõe que os crimes previstos no dispositivo anterior são regidos pelo 

Código de Processo Penal, com algumas alterações: "O processo dos crimes definidos no artigo 

anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as 

seguintes modificações" [...].

Por outro lado, as infrações político-administrativas não são consideradas crimes 

propriamente ditos; mas, antes, "infrações de relevância política". O Poder Judiciário apenas será 

chamado a intervir nos casos de descumprimento dos direitos e garantias constitucionais. 

Logo, equivocado, data venia , o acórdão a quo, porque as condutas descritas no art. 1º 
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do Decreto-Lei 201/67 são crimes funcionais e são originariamente julgados no âmbito dos 

Tribunais de Justiça.

O entendimento esposado reflete a orientação jurisprudencial sufragada pelo Supremo 

Tribunal Federal, senão, vejam-se os precedentes:

DECRETO-LEI 201/67. VALIDADE. SÚMULA 496 DO STF. CASO DE 
EX-PREFEITO.
I. O decreto-lei 201 teve sua subsistência garantida pela carta de 1967-69, e não é 
incompatível com a constituição de 1988. É valido o processo que, nos seus termos, 
prossegue contra ex-prefeito, se o domínio versado não é o de verdadeiros delitos de 
responsabilidade (artigos 4. e seguintes), mas o de crimes ordinários, processados pela 
Justiça e sujeitos a penas de direito comum (artigos 1. a 3.).
II. o habeas corpus não e sede idônea para a revisão - e menos ainda para a revisão 

precoce - do processo penal (HC 69.850/RS, Relator Ministro Francisco Rezek, 
Tribunal Pleno, DJ de 27 de maio de 1994).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO: CRIME DE RESPONSABILIDADE. 
D.L. 201, de 1967, artigo 1.: CRIMES COMUNS.
I. - Os crimes denominados de responsabilidade, tipificados no art. 1. do D.L. 201, de 
1967, são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (art. 1.), são de 
ação pública e punidos com pena de reclusão e de detenção (art. 1., par. 1.) e o 
processo é o comum, do C.P.P., com pequenas modificações (art.2.). No art. 4., o D.L. 
201, de 1967, cuida das infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao 
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 
Essas infrações e que podem, na tradição do direito brasileiro, ser denominadas de 
crimes de responsabilidade.
II. - A ação penal contra prefeito municipal, por crime tipificado no art. 1. do D.L. 
201, de 1967, pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandato.
III. - Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. - H.C. Indeferido (HC 70.671/PI, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 19 
de maio de 1995). 

A doutrina pátria ruma para o mesmo norte, sendo válidas as seguintes transcrições, 

ipsis litteris : 

Os arts. 1º usque 3º do Decreto-Lei n. 201 tratam da responsabilidade penal do 
prefeito pela prática de crimes funcionais, seus consequências e respectivo processo. 
Naverdade, são crimes próprios de prefeito, também denominados crimes de 
responsabilidade impróprios ou funcionais.
Tratando-se de tais ilícitos penais, independentemente de autorização da Câmara 
Municipal, o prefeito será processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do 
Estado, nos termos da Constituição Federal, art. 29, X. O legislador reservou à 
Câmara do Vereadores o julgamento de prefeito por infrações 
político-administrativas, isto é, os tradicionalmente chamados crimes de 

responsabilidade; quanto ao crimes funcionais, julga-os o Poder Judiciário (FAZZIO 
JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito. 3ª 
Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 37).
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No aspecto punitivo, tem-se feito confusão entre crimes de responsabilidade e 
infrações político-administrativas. É que, conforme a doutrina e jurisprudência do 
STF, os denominados crimes de responsabilidade do Prefeito, tipificados no art. 1º, do 
Decreto-Lei n. 201/67, e julgados pelo Poder Judiciário, são crimes comuns. As 
infrações político-administrativas, tipificadas no art. 4º, Decreto-Lei n. 201/67, é que, 
na tradição de nosso direito, são crimes de responsabilidade, que enquanto tais são 
previstos em lei especial federal, quer na referência da CR (art. 85, parágrafo único), 
quer na referência das Cartas Estaduais (§ 1º, art. 91, da Constituição Mineira; 
parágrafo único, art. 48, Constituição Paulista; art. 83, Constituição Gaúcha, e art. 
143, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dentre todas) 

(NILO DE CASTRO, José. A defesa dos Prefeitos e Vereadores. 5ª Edição. 
Belo Horizonte: Editora Del rey, 2002. p. 92). 

Além do art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67, apenas o § 2º do art. 29-A da Constituição 

Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 14 de fevereiro de 2000, prevê crimes 

genuinamente de responsabilidade, consoante se infere da seguinte colação, litteratim :

§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; 
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

E, à toda evidência, a conduta consistente na contratação, pelo município, de escritório 

de advocacia de forma desnecessária também não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

constitucionais supra.

A definição de que os atos tipificados no art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 são crimes 

comuns e, portanto, sujeitos ao crivo do Tribunal de Justiça, faz exsurgir outra questão relevante, 

qual seja, o alcance da Lei 8.429/92 em concomitância com o Decreto-Lei 201/67. 

Antes de adentrar na questão, é de bom alvitre expor que o tema é exclusivamente de 

direito e está ligado, de forma intrínseca, à solução de extinção do feito sem exame de mérito 

pelo Tribunal a quo, que claramente discorreu acerca da especialidade do Decreto-Lei n. 201/67 

sobre a Lei de Improbidade Administrativa para chegar onde chegou. Portanto, está presente o 

prequestionamento.

Em primeiro lugar, consigne-se que a responsabilidade do prefeito pode ser repartida 

em quatro esferas: civil, administrativa, política e penal. O código Penal define sua 

responsabilidade penal funcional de agente público. Enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67 versa 

sua responsabilidade por delitos funcionais (art. 1º) e por infrações político-administrativas (art. 
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4º). Já a Lei n. 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para os atos improbos. Sucede que, 

invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até 

mesmo nos três, e invadirão mais de uma espécie da responsabilização do prefeito, conforme for 

o caso. 

É o que adverte a doutrina, in verbis :

Assim, há condutas que se aninham apenas a LIA, outras que se subsumem tão 
somente ao Decreto-Lei n. 201 e outras ainda que só são descritas no CP. Também as 
que se amoldam, conforme o caso, a todos ou algum daqueles diplomas. Por exemplo, 
o peculato de uso é crime funcional (Decreto-Lei n. 201) e ato de improbidade 
administrativa (LIA), mas é fato atípico do Código Penal. Outro exemplo: a 
concussão só é estitpulada no CP (art. 316), mas, se dela advier enriquecimento 
indevido, pode-se conformar-se, também, ao caput  do art. 9º da LIA.
Contudo, a prática de um ato ilícito (de improbidade, civil, penal-funcional ou político 
administrativo) enunciado numa daquelas leis, invariavelmente implica a incidência 
de outra. Exemplificando, qualquer ato de improbidade administrativa (LIA) 
dificilmente deixará de ser um conduta incompatível com a dignidade do cargo (art. 
4?7 do Decreto-Lei n. 201). O peculato apropriação (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 
n. 201) é delito funcional, mas também é ato de improbidade (art. 9º, inciso I, da Lia) 
e, com certeza, crime de responsabilidade por indignidade no exercício do cargo 

(FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa e Crimes de 
Prefeito. 3ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 33).

Sob esse ângulo, ressoa evidente que apenas um ato praticado pelo prefeito pode ensejar 

a instauração de mais de um processo e atingir mais de uma órbita de responsabilização do chefe 

do executivo municipal, com imposição de pena privativa de liberdade de direitos, obrigação de 

ressarcir ao erário, cassação de mandato e a inabilitação para o exercício dos direitos políticos, 

por exemplo. 

Ora, o feixe de responsabilidade do prefeito é inerente ao próprio cargo que ele ocupa, 

cuja investidura decorre de representação popular e exprime o próprio ideal de democracia. Por 

isso é que, nessas condições, afiguram-se imprescindíveis mecanismos regulatórios que ressoem 

em todos os níveis de responsabilidade do prefeito.

Nesse segmento, a Lei n. 8.492/92, em seu art. 12, estabelece que "Independentemente 

das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável 

pelo ato de improbidade sujeito" [...] a penas como suspensão dos direitos políticos, perda da 

função pública, indisponibilidade de bens e obrigação de ressarcir o erário e denota que o ato 
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improbo pode adentrar na seara criminal a resultar reprimenda dessa natureza.

Esse raciocínio não implica bis in idem , pois a sanção criminal, subjacente ao art. 1º do 

Decreto-Lei n. 201/67, não repercute na órbita das sanções civis e políticas relativas à Lei de 

Improbidade Administrativa, de modo que são independentes entre si e demandam o 

ajuizamento de ações cuja a competência é distinta, seja em decorrência da matéria (criminal e 

civil) seja por conta do grau de hierarquia (Tribunal de Justiça e juízo singular). 

A despeito de o acórdão a quo arrimar-se em precedente do egrégio STF, relativo à Rcl 

n. 2.138/RJ, cujo relator para acórdão foi o culto Ministro Gilmar Mendes (acórdão publicado no 

DJ de 18 de abril de 2008), no sentido de que "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", esse entendimento não socorre o 

recorrido em razão das diferenças amazônicas entre o caso em concreto e o aresto supra.

Deveras, o julgado do STF em comento trata da responsabilidade especial de agentes 

políticos, definida na Lei n. 1.079/50, mas faz referência exclusiva aos Ministro de Estado e à 

competência para processá-los pela prática de crimes de responsabilidade. Ademais, o prefeito 

não está elencado no rol das autoridades que o referido diploma reputada como agentes políticos. 

Confira-se o seu art. 2º, litteratim :

Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da 
pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer 
função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da 
República ou Ministros de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
ou contra o Procurador Geral da República.

Tanto é assim que o STJ ostenta entendimento uníssono de que os prefeitos podem ser 

processados por seus atos pela Lei n. 8.429/92, porque não se enquadram nas autoridades 

submetidas à Lei n. 1.079/50 e que a Rcl n. 2.138/38 tão somente se aplica aos Ministros de 

Estado.

Nesse sentido são os seguintes julgados, in verbis : 
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NENHUM DOS 
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E 
NOVAMENTE SUSCITADAS. EVIDENTE UTILIZAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO 
COM INTENTO PROCRASTINATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR 
ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 
COMBINADO COM ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece 
de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o art. 535, I e II, do 
CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material. 
2. No caso em foco, a inexistência das hipóteses supra impõe a rejeição dos presentes 
embargos declaratórios, porquanto a embargante, à toda evidência, pretende novo 
exame da tese exposta nos anteriores embargos de declaração, que foi devidamente 
enfrentada no respectivo acórdão, in verbis : "As teses relativas à não-incidência da 
Lei 8.429/92 aos agentes políticos e a sua suposta inconstitucionalidade não foram 
objeto do apelo nobre e, como consectário lógico, não podem ser analisadas em sede 
de embargos de declaração" (fl. 536).
3. O pedido de condenação de ex-prefeito com supedâneo na Lei 8.429/92 não se 
perfaz impossível, máxime porquanto o Superior Tribunal de Justiça ostenta 
entendimento segundo o qual a Lei 1.070/50 tão somente se aplica às autoridades 
elencadas no seu art. 2º, quais sejam: [...] "Presidente da República ou Ministros de 
Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador 
Geral da República" (Precedentes: REsp 895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ de 4 de fevereiro de 2009 e REsp 764.836/SP, Relator Ministro  
José Delgado, relator para acórdão ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 
10 de março de 2008).
4. Ainda que assim que não fosse, a impossibilidade jurídica do pedido não é 
subjacente ao pleito de condenação supostamente arrimado em lei que não se 
enquadra na seara fática dos autos, mas à antijuridicidade que a pretensão encerra.
5. O odioso intento procrastinatório é subjacente à oposição de embargos 
declaratórios que repisam a tese anteriormente suscitada e devidamente afastada no 
acórdão embargado. Desta feita, impõe-se aplicar o art. 538, parágrafo único, do CPC 
combinado com art. 264, parágrafo único, do RISTJ, condenando o embargante ao 
pagamento de multa, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) 

do valor atualizado da causa (EDcl nos EDcl no REsp 884.083/PR, Relator 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ de 26 de março de 2009).
AÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. AUSÊNCIA DE 
LICITAÇÃO E PAGAMENTO EXCESSIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AÇÃO 
AJUIZADA ANTERIORMENTE À MP 2225. FUNDAMENTO INATACADO. 
SÚMULA 283/STF. MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 
DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ARTIGO 269, I, DO CPC. VIOLAÇÃO 
AO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO 2138 
DO STF. EFEITO VINCULANTE INEXISTENTE. SENTENÇA PENAL 
ABSOLUTÓRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS.
I - Trata-se de ação civil pública para apurar eventual prática de improbidade 
administrativa de responsabilidade de prefeito municipal, consubstanciada na 
realização de despesas sem a observância de procedimento licitatório e no pagamento 
excessivo a fornecedores para realização de obras públicas.
II - O acórdão recorrido, reformando a decisão de improcedência do pedido, condenou 
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o réu nas sanções do artigo 12, II e III, da Lei nº 8.429/92, determinando o 
ressarcimento do dano, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratação 
com o Poder Público.
III - A ação em questão foi ajuizada antes da introdução dos parágrafos do artigo 17, 
da Lei de Improbidade Administrativa, relativos à necessidade de notificação prévia 
do réu, fundamento que restou inatacado pelo recorrente. Incidência da Súmula 
283/STF.
IV - A ausência da Municipalidade no feito não acarreta qualquer nulidade, uma vez 
que ela poderia figurar como litisconsorte passivo facultativo. Precedentes: REsp nº 
737.972/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03.08.2007, REsp nº 526.982/MG, 
Rel. Min.  DENISE ARRUDA, DJ de 01.02.2006.
V - Não há falar-se em supressão de instância uma vez que a decisão de primeira 
instância extinguiu o feito nos termos do artigo 269, I, do CPC, ou seja, com 
resolução de mérito.
VI -  Ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que estão submetidas à 
Lei nº 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, podendo 
responder por seus atos na via da ação civil pública de improbidade administrativa e, 
por outro lado, o eg.
STF já decidiu que a Reclamação 2138 traduz caso de ex-Ministro de Estado, não 
possuindo qualquer efeito vinculante a outras hipóteses.
VII - A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é firme no sentido da independência 
entre as esferas penal e cível, a não ser que na primeira seja reconhecida a 
não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria. Na hipótese, na esfera penal foram  
imputadas três condutas, tendo o réu sido absolvido por falta de provas e por uma 
delas não constituir infração penal (artigo 386, VI e III do CPP), não havendo falar-se 
em prejuízo da presente ação civil de improbidade administrativa em razão daquela 
decisão criminal.

VIII - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido (REsp 
1.103.011/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20 de 
maio de 2009).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. INAPLICABILIDADE DA 
LEI 1.070/50. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE 
DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.° 07/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS 
DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 7.347/85. ISENÇÃO. 
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. JULGAMENTO 
EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. O "ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que estão submetidas à 
Lei nº 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, podendo 
responder por seus atos em sede de Ação Civil Pública de Improbidade 
Administrativa" (RESP 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, Relator p/ 
acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ 10.03.2008).
[...]

18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido (REsp 
895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 04 de fevereiro 
de 2009).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. 
COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
I - Ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que estão submetidas à Lei 
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nº 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, podendo responder 
por seus atos na via da ação civil pública de improbidade administrativa.
II - O STF, ao julgar a ADIN 2797, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º 
e 2º do artigo 84 do CPP, acrescidos por força da Lei nº 10.628/02, remanescendo 
patente a inexistência de foro privilegiado na hipótese.
III - Acerca da existência de improbidade administrativa, verifica-se que a 
irresignação do recorrente, forte na afirmação de que não configurada atitude 
ímproba, ou mesmo que seria desproporcional a condenação, impõe o reexame do 
conjunto probatório, o que é insusceptível no âmbito do recurso especial. Incide na 
espécie o teor da súmula 7/STJ.
IV - Sendo indicadas diversas matérias constantes de dispositivos 
infraconstitucionais, a não apreciação destas pelo Tribunal a quo atrai o comando da 
súmula 282 do STF.
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte improvido (REsp 

764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, relator para acórdão ministro 
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 10 de março de 2008).

Averbe-se, ainda quanto à Rcl n. 2.138/RJ, que o STF, ao asseverar 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)", 

delineou que aqueles agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilização da 

Lei 1.079/50 não podem ser processados por crimes de responsabilidade pelo regime da Lei de 

Improbidade Administrativa, sob pena da usurpação de sua competência e principalmente pelo 

fato de que ambos diplomas, a LIA e a Lei 1.079/1950, prevêem sanções de ordem política, 

como, v. g., infere-se do art. 2º da Lei n. 1.079/50 e do art. 12 da Lei n. 8.429/92. E, nesse caso 

sim, haveria possibilidade de bis in idem , caso houvesse dupla punição política por um ato 

tipificado nas duas leis em foco.

Todavia, em sentido oposto é o caso sub examinem , pois o Decreto n. 201/67, como 

anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios 

(art. 1º) e também a respeito de infrações político-administrativas ou crimes de responsabilidade 

próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e com imposição 

de sanção de natureza política e aqueles com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de 

penas restritivas de liberdade. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do  

recorrido nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas públicas, 

ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio 

ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime funcional, ressoa evidente que a 
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eventual sanção penal não se sobreporá à eventual pena imposta no bojo da ação de improbidade 

administrativa. Dessa forma, não se cogita bis in idem .

A doutrina não discrepa desse entendimento, sendo oportuno trazer à colação o seguinte 

excerto, in verbis :

Primeiro, faz-se necessário trazer à luz que Constituição Federal, art. 37, § 4º, afasta, 
expressa e completamente, qualquer conotação penal que se pretenda atribuir aos atos 
de improbidade administrativa. "Sem prejuízo da ação penal cabível", essa é a locução 
final daquele mandamento maior, demonstrando, meridianamente, que as cominações 
nele declaradas não são substitutivas do conjunto de sanções penais fixado na 
legislação para os crimes funcionais e contra a administração pública . Concorrem 
com eles, sem substituí-los, nem excluí-los. Ou seja, o dispositivo remete à legislação 
menor matéria penal . Daí porque as sanções que a LIA, como norma reguladora, 
estabelece são desprovidas de substrato criminal. As condutas descritas nos preceitos 
da LIA podem, também, configurar ilícitos penais, mas estes serão apurados na ação 

penal cabível, com sanções peculiares (FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade 
Administrativa e Crimes de Prefeito. 3ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 
2003. p. 46-47).

Naquela feita, não poderia o Tribunal a quo extinguir o feito sem julgamento do mérito 

ao argumento de que a LIA não se aplica aos agentes políticos; mas, antes, como vislumbrou a 

possibilidade da prática de crime funcional, deveria ter determinado a extração de peças ao órgão 

do Ministério Público com atribuição para a hipótese e mantido o regular andamento da ação 

civil pública. 

Isso posto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, a fim de confirmar o 

decisum  singular e receber a ação civil pública por improbidade administrativa. 

É o voto 
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Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 

Ausente, por motivo de licença, a Sra. Ministra Denise Arruda.

 Brasília, 25  de agosto  de 2009

MARIA DO SOCORRO MELO
Secretária

Documento: 906690 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2009 Página  1 9 de 19


