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NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE
MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. O
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APLICA-SE APENAS AOS
CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E
RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITANTE.

1. Conflito negativo de atribuições suscitado por Procurador da República
oficiante na PR/PE, contra declínio de atribuições promovido por Procurador
Regional da República, oficiante na PRR – 5ª Região.

2. A presente Notícia de Fato foi autuada para apurar possível crime de
desobediência (CP, art. 330) consistente no descumprimento de ordem
judicial, por parte dos executados União (Ministro da Saúde) e Estado de
Pernambuco (Secretário de Saúde de Pernambuco), ao não fornecer
medicamentos a paciente acometido de diabetes meilitu, determinado em
decisão da Justiça Federal.

3. Em razão de um dos investigados ter sido, à época do fato, o Secretário de
Saúde do Estado de Pernambuco, o presente feito foi remetido à Procuradoria
Regional da República da 5ª Região.

4. O Procurador Regional da República (suscitado) promoveu o declínio de
atribuições à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco,
considerando que no caso concreto, os supostos crimes praticados pelo
investigado nada têm a ver com a atual função pública por ele exercida
(Secretário da Casa Civil do Estado de Pernambuco).

5. Por sua vez, o Procurador da República (suscitante), oficiante na PR/PE,
suscitou conflito negativo de atribuições, argumentando, para tanto, que, no
caso em comento, não houve nem sequer modificação quanto ao tribunal
competente para processar e julgar os eventuais crimes cometidos pelo
investigado em razão do cargo e em detrimento de bens e interesses da
União, que continua a ser o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

6. Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, VII da Lei
Complementar nº 75/93.

7. Diante da decisão do STF em Questão de Ordem da Ação Penal n.º 937,
proferida em 03/05/2018, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas
aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

8. Fixação da atribuição do Procurador da República oficiante na PR/PE, ora
suscitante, para prosseguir na persecução penal.

Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado pelo Procurador

da República PEDRO JORGE COSTA (suscitante), oficiante na PR/PE, contra

declínio de atribuições promovido pelo Procurador Regional da República
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ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO (suscitado), oficiante na PRR

– 5ª Região.

A presente Notícia de Fato foi autuada para apurar possível crime de

desobediência (CP, art. 330) consistente no descumprimento de ordem judicial,

constatado na Execução Provisória nº 0008644-96.2011.4.05.8300, por parte dos

executados União (Ministro da Saúde) e Estado de Pernambuco (Secretário de

Saúde de Pernambuco), ao não fornecer os medicamentos INSULINA GLARGINA

(LANTUS) e INSULINA ULTRARRÁPIDA ao paciente HENRIQUE RIBEIRO DA

SILVA, acometido de diabetes meilitu, determinado em decisão da Justiça

Federal, conforme encaminhado pelo Memorando n.º 97/2018-MPF/PRPE/DICIV

proveniente da DICIV.

Em razão de um dos investigados ter sido, à época do fato, o

Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, o presente feito foi remetido à

Procuradoria Regional da República da 5ª Região.

O Procurador Regional da República ADILSON PAULO PRUDENTE

DO AMARAL FILHO (suscitado), promoveu o declínio de atribuições à

Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, considerando que no caso

concreto, os supostos crimes praticados pelo investigado nada têm a ver com a

atual função pública por ele exercida (Secretário da Casa Civil do Estado de

Pernambuco).

Por sua vez, o Procurador da República PEDRO JORGE COSTA

(suscitante), oficiante na PR/PE, suscitou conflito negativo de atribuições,

argumentando, para tanto, o seguinte:

De fato, o STF modificou a interpretação dada à norma constitucional que
estabelece o foro por prerrogativa de função, a qual alcança todos os crimes de
que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c, da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não
guardam relação com o seu exercício, para restringir o foro privilegiado aos crimes
praticados no cargo e em razão do cargo. 

Assim, na resolução da questão de ordem, a Corte Suprema fixou as seguintes
teses:

“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e

(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e
julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”
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No presente caso, o crime investigado e atribuído a Antônio Carlos Figueira foi
praticado durante o exercício do cargo de Secretário Estadual da Saúde e estava
relacionado às funções públicas por ele desempenhadas.

Insta asseverar, assim, que somente não haveria foro privilegiado em três
hipóteses: 1) se, na época do crime, o investigado não ocupasse nenhum dos
cargos contemplados nos artigos 102, I, “b” e “c”, 105, I, “a”, e 29, X, da
Constituição Federal ou no artigo 43 da Constituição do Estado de Pernambuco;
2) se mesmo durante o exercício de algum desses cargos, o crime não tivesse
sido praticado em razão do cargo; ou 3) se tivesse deixado de ocupar cargo com
prerrogativa de foro.

Ora, nenhuma das três hipóteses está presente no caso em comento.

Atualmente, ele ocupa o cargo de Secretário da Assessoria Especial ao
Governador do Estado de Pernambuco
(http://www.pe.gov.br/secretarias/assessoriaespecial/), ou seja, continua a ser
secretário estadual, cargo este com prerrogativa de foro, conforme o artigo 43 da
Constituição do Estado de Pernambuco.

Outrossim, verifica-se que não houve descontinuidade no exercício dos cargos
ocupados pelo investigado no Governo do Estado de Pernambuco, pois ele
passou de Secretário da Saúde para Secretário da Casa Civil e, posteriormente,
para o cargo de Secretário de Assessoria Especial, sem intervalos.

O Superior Tribunal de Justiça, na trilha dessa nova interpretação da norma
constitucional de prerrogativa de foro, consignou ao julgar a Ação Penal nº 804,
em 7 de março de 2019, que “a competência, que deveria ser do STJ segundo o
entendimento anterior - tendo em vista o cargo atual do acusado ter prerrogativa
de julgamento no STJ, conforme o art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal -
deveria passar a ser do TJES, se aplicado o recente entendimento do STF na QO
na AP n. 937/RJ, pois, como visto, os fatos foram praticados à época em que o
acusado era deputado estadual, e estavam diretamente relacionados às funções
desempenhadas.”

Contudo, o julgamento foi mantido no STJ, em razão da instrução criminal já
encontrar-se encerrada quando da mudança de entendimento trazida pela QO na
AP n. 937/RJ.

No caso em comento, não houve nem sequer modificação quanto ao tribunal
competente para processar e julgar os eventuais crimes cometidos pelo
investigado em razão do cargo e em detrimento de bens e interesses da União,
que continua a ser o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e

Revisão para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, VII da Lei

Complementar nº 75/93.

É o relatório.

Acompanho as razões delineadas pelo Procurador Regional da

República ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO (suscitado),

oficiante na PRR – 5ª Região, que adoto como parte integrante deste voto, in

verbis:

Ocorre que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 3 de maio de 2018, ao
finalizar o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal originária n° 937, de
relatoria do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, expressamente consagrou tese
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deveras restritiva ao âmbito de incidência das regras constitucionais de
competência para o processo e julgamento de autoridades detentoras de
prerrogativa de foro, de maneira a condicionar a sua aplicação à verificação de
crimes cometidos durante o exercício do cargo ou relacionados às funções
desempenhadas.

Nesse sentido, eis a ementa do respectivo voto condutor, bem como trechos
relevantes do seu inteiro teor, tudo a demonstrar a cristalização do entendimento
da maioria daquela Suprema Corte acerca do tema:

EMENTA: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO
E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa

1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação
até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes
de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que
não guardam qualquer relação com o seu exercício.

2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para
restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do
cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios
constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em
grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por
crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do
sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes,
como a probidade e a moralidade administrativa.

3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel
constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim
ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de
causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e
as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando
indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.

4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao
condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por
suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse
relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF
realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para
adequá-las às suas finalidades. Precedentes.

II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF

5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência
desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências
constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a
racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.

III. Conclusão

6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses:

“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações
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finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais
afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo
que ocupava, qualquer que seja o motivo”.

7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva
de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos
com base na jurisprudência anterior.

8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª
Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo
de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia
sido finalizada perante a 1ª instância."

Trechos do voto condutor do Ministro Barroso:

“31. Ademais, não há qualquer impedimento para que o Supremo Tribunal
Federal interprete de forma restritiva as normas constitucionais que
instituem o foro privilegiado. No caso, tais competências constitucionais são
sobre inclusivas, já que, ao abrangerem a possibilidade de que autoridades
sejam processadas originariamente perante tribunais por ilícitos
inteiramente desvinculados de suas funções, distanciam-se da finalidade
que justificou a criação da prerrogativa. Por isso, é possível fazer uma
“redução teleológica” das mesmas para que sejam interpretadas como
aplicáveis somente quanto aos crimes praticados no cargo e em razão dele.

32. O foro especial está previsto em diversas disposições da Carta de 1988.
Vejamos alguns exemplos. O art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, estabelece a competência
do STF para “processar e julgar, originariamente, (…) nas infrações penais
comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República”, bem como “os Ministros de Estado e os Comandantes Militares,
os membros dos Tribunais Superiores, os membros do Tribunal de Contas
da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente”. O art.
53, § 1º ainda determina que “Os Deputados e Senadores, desde a
expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal”. Já o art. 105, I, ‘a’, define a competência do STJ para
“processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os “Governadores
dos Estados e do Distrito Federal”, e, ainda, “os desembargadores dos
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais”. E o art. 29, X,
prevê “o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça”.

33. Embora se viesse interpretando a literalidade desse dispositivo no
sentido de que o foro privilegiado abrangeria todos os crimes comuns, é
possível e desejável atribuir ao texto normativo acepção mais restritiva, com
base na teleologia do instituto e nos demais elementos de interpretação
constitucional. Trata-se da chamada “redução teleológica” ou, de forma
mais geral, da aplicação da técnica da “dissociação”, que consiste em
reduzir o campo de aplicação de uma disposição normativa a somente uma
ou algumas das situações de fato previstas por ela segundo uma
interpretação literal, que se dá para adequá-la à finalidade da norma. Nessa
operação, o intérprete identifica uma lacuna oculta (ou axiológica) e a
corrige mediante a inclusão de uma exceção não explícita no enunciado
normativo, mas extraída de sua própria teleologia. Como resultado, a norma
passa a se aplicar apenas a parte dos fatos por ela regulados. A extração
de “cláusulas de exceção” implícitas serve, assim, para concretizar o fim e o
sentido da norma e do sistema normativo em geral.
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34. Essa técnica não constitui nenhuma novidade para o STF, que já
realizou, em diversas hipóteses, a interpretação restritiva das competências
previstas na Constituição por meio da inclusão de cláusulas de exceção que
reduzem o seu alcance. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal tem
enfatizado “a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, atuando na
condição de intérprete final da Constituição, proceder à construção
exegética do alcance e do significado das cláusulas constitucionais que
definem a própria competência originária desta Corte” (ADI 2797). Em
verdade, quase nenhuma competência jurisdicional prevista na Constituição
permanece imune a interpretações que limitem a abrangência que, prima
facie, parecem ter. Por exemplo, a Carta Magna prevê que compete ao
Supremo processar e julgar “a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal ou estadual” (art. 102, I, “a”). Embora o dispositivo não
traga qualquer restrição temporal, o STF consagrou entendimento de que
não cabe ação direta contra lei anterior à Constituição, porque, ocorrendo
incompatibilidade entre ato normativo infraconstitucional e a Constituição
superveniente, fica ele revogado (ADI 521, Rel. Min. Paulo Brossard, j.
07.02.1992).

35. Do mesmo modo, o Supremo definiu que a competência para julgar “as
causas e os conflitos entre a União e os Estados” (CF, art. 102, I, “f”) não
abarca todo e qualquer conflito entre entes federados, mas apenas aqueles
capazes de afetar o pacto federativo (ACO 359-QO; ACO 1048-QO; ACO
1295-AgR-Segundo). Veja-se a respeito trecho da ementa de julgamento da
ACO 597-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2002): “a jurisprudência da
Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea
questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução
teleológica e sistematicamente bem fundamentada, tão- manifesta, em
causas como esta, se mostra a ausência dos fatores determinantes da
excepcional competência originária do S.T.F. para o deslinde jurisdicional
dos conflitos federativos”.

36. A Constituição também atribui a esta Corte a competência para julgar
“as ações contra o Conselho Nacional de Justiça” (CF, art. 102, I, “r”). Prima
facie, essa disposição se refere a todas as ações, sem exclusão. No
entanto, segundo a jurisprudência do Tribunal, somente estão sujeitas a
julgamento perante o STF o mandado de segurança, o mandado de
injunção, o habeas data e o habeas corpus, pois somente nessas situações
o CNJ terá legitimidade passiva ad causam (AO 1706 AgR). E mais: ainda
quando se trate de MS, o Supremo só reconhece sua competência quando
a ação se voltar contra ato positivo do Conselho Nacional de Justiça (MS
27712; MS 28839 AgR).

37. Há, ainda, previsão constitucional de julgamento pelo Supremo da “ação
em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de
origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”
(art. 102, I, “n”). Em relação à primeira parte do dispositivo, o STF entende
que a competência só se aplica quandoa matéria versada na causa diz
respeito a interesse privativo da magistratura, não envolvendo interesses
comuns a outros 18 servidores (AO 468 QO). Em relação à segunda parte
do preceito, entende-se que o impedimento e a suspeição que autorizam o
julgamento de ação originária pelo STF pressupõem a manifestação
expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o
julgamento da causa (MS 29342).

38. Em todos esses casos (e em muitos outros), entendeu-se possível a
redução teleológica do escopo das competências originárias do STF pela
via interpretativa. E em nenhum deles a adoção de interpretação mais
abrangente implicaria clara ofensa a preceitos fundamentais da
Constituição, como ocorre no presente caso. Afinal, se o STF reconhecesse
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o cabimento de MS perante a Corte contra ato negativo do CNJ (como o fez
inicialmente), não haveria, de plano, violação a qualquer princípio ou valor
constitucional. Diversamente, em relação à competência criminal originária,
a adoção de interpretação ampliativa põe em risco os princípios da
igualdade e da república. É, no mínimo, incoerente que o Supremo adote
um parâmetro geral de interpretação restritiva de suas competências, mas
não o aplique justamente para as competências que instituem o foro por
prerrogativa de função, que são as que têm maior potencial para ofender
princípios estruturantes da ordem constitucional.

39. Portanto, a interpretação restritiva proposta é a interpretação mais
adequada da Constituição e está em linha com diversos precedentes do
STF.”

Observa-se, portanto, que, não obstante a mencionada questão de ordem tenha
sido decidida nos autos de uma Ação Penal originária na qual figura como réu um
Deputado Federal, o proclame judicial foi bastante abrangente ao se referir, de
maneira indistinta, às regras de competência constitucional consagradoras de
prerrogativa de foro, muitas delas, inclusive, expressamente exemplificadas no
tópico 32 do referido voto condutor. 

Como consequência dessa nova interpretação do instituto constitucional da
prerrogativa de foro, observa-se que também o Superior Tribunal de Justiça, nos
autos da Ação Penal n° 866-DF, na qual figura como réu o atual Governador do
Estado da Paraíba, determinou, em 7 de maio de 2018, por decisão monocrática
do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, a remessa do feito ao Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, para posterior distribuição a uma das Varas Criminais de
João Pessoa, fato esse a revelar, nitidamente, que o fundamento do decisum do
Colendo STF se estende para ser replicado pelas demais Cortes do país.

Nos termos da MOVIMENTAÇÃO – ASSJURPRR5°, fls. 1110, o investigado
Antônio Carlos Figueira, secretário de saúde à época dos fatos investigados,
ocupa agora a chefia da pasta da Casa Civil do Estado de Pernambuco, o que
acarreta a insubsistência de atribuição desta PRR 5° para atuar no feito,
considerando a modificação do cargo exercido.

Diante da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal na Questão

de Ordem da Ação Penal n.º 937, proferida em 03/05/2018, o foro por

prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o

exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, o que,

evidentemente, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, voto pela fixação da atribuição do

Procurador da República oficiante na PR/PE, ora suscitante, para prosseguir na

persecução penal.

Remetam-se os autos à Procuradoria da República no Estado de

Pernambuco (suscitante), cientificando-se o Procurador Regional da República

(suscitado), com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 26 de julho de 2019.
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LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora – 2ª CCR
/T.
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