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Competência em razão da pessoa: o foro por prerrogativa de função

. A questão temporal

Infração penal praticada antes do exercício funcional

. Regra da atualidade: foro é assegurado tão somente enquanto o agente
exerce a função; cessada a função, cessa o foro

. Exemplo: antes de ser diplomado deputado federal, já havia processo
criminal em curso...

. Com a diplomação, autos devem ser remetidos ao STF

. São válidos os atos já praticados (tempus regit actum)

. Cessado o exercício funcional (o mandato, no exemplo): regresso dos
autos ao juízo “inferior” competente
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. E se o agente político renuncia ao cargo?

. Exemplo: renúncia de um deputado federal

. Lembre-se: regra da atualidade (remessa dos autos)

. E se, “estrategicamente” a renúncia se dá às vésperas do julgamento?

. AP 333: renúncia ao mandato cinco dias antes do julgamento; STF
remeteu os autos à primeira instância (atualidade)

. AP 396: renúncia um dia antes do julgamento; STF entende que há um
ato abusivo/fraudulento (manipulação da competência): STF preserva
sua competência

. AP 536 e AP 606: STF remeteu os autos à primeira instância
(atualidade)
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Infração penal praticada durante o exercício funcional

. Durante muito tempo o STF entendeu que se o crime fora praticado em
razão do exercício das funções, o agente teria mantida a competência
por prerrogativa de funções, mesmo que as investigações e processo
começassem após a cessação do exercício funcional (regra da
contemporaneidade)

. STF, Súmula 394 - Cometido o crime durante o exercício funcional [e em
razão dele], prevalece a competência especial por prerrogativa de
função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a
cessação daquele exercício.

. Mas a competência se justifica no exercício da função!

. Cancelamento (“ex nunc”) da Súmula 394
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. Lei 10.628/02: a tentativa de “ressuscitar” a Súmula 394:

Art. 84. [...]

§ 1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos
administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação
judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública.
(Incluído pela Lei nº 10.628, de 24.12.2002)

§ 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e
julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado
o disposto no § 1º. (Incluído pela Lei nº 10.628, de 24.12.2002)
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. Mas a ousadia foi além...

Art. 84. [...]

§ 1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos
administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação
judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública.
(Incluído pela Lei nº 10.628, de 24.12.2002)

§ 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e
julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado
o disposto no § 1º. (Incluído pela Lei nº 10.628, de 24.12.2002)
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. Ações de improbidade têm natureza cível!

. ADI 2.797 (15/09/2005): Lei declarada inconstitucional

. Em resumo:

. Cessado o exercício funcional, cessa o foro

. Ações de improbidade não acionam a competência originária dos
tribunais

. Superada (ainda que sem cancelamento formal), por consequência, a
Súmula 396 do STF (Para a ação penal por ofensa à honra, sendo
admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função
pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função,
ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido.)


