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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
ACÓRDÃO  DE  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  IRREGULARIDADES.
CONSTATAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.
REELEIÇÃO.  SEGUNDO  MANDATO.  TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DA PREJUDICIAL DE
MÉRITO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  RETORNO  AO
JUÍZO DE ORIGEM. 

-  As  ações  destinadas  a  levar  a  efeito  as  sanções
previstas no art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, podem ser
propostas até cinco anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

 Remessa Oficial nº 0001664-12.2012.815.0371                                                                                                                                              1



- O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial
à constituição do  dies a quo da prescrição na ação de
improbidade o término do exercício do mandato ou,
em outras palavras, a cessação do vínculo temporário
do  agente  ímprobo  com  a  Administração  Pública,
que somente se verifica, no caso de reeleição, após o
término do segundo mandato, pois que, nesse caso,
há continuidade do exercício da  função de Prefeito,
por inexigido o afastamento do cargo1.

-  O art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil
estabelece  que  na  hipótese  da  decisão  examinada
encontrar-se em manifesto confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal,  ou de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá
dar provimento ao recurso.

- Nos moldes da Súmula nº 253, do Superior Tribunal
de Justiça: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a
decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 

Vistos

Trata-se  de  REMESSA  OFICIAL  oriunda  da
sentença, fls. 447/449, prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa
que,  nos  autos  da  Ação  por  Ato  de  improbidade  Administrativa  ajuizada pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba  contra José Vieira da Silva, extinguiu o
processo com resolução do mérito, proferindo este dispositivo: 

Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO E
JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com arrimo
no  art.  23  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,
bem como no entendimento jurisprudencial do STJ.

1 REsp 1153079/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010.
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A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  457/459, opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Ministério Público do Estado da Paraíba  ingressou
com Ação por Ato de improbidade Administrativa contra José Vieira da Silva, ex-
prefeito  do  Município  de  Marizópolis, com  fundamento  no  Acórdão  AC2  TC
2.207/2008, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, diante de irregularidades
perpetradas na execução de obra de drenagem superficial e pavimentação de ruas,
sobretudo  “i.  Serviços  prestados  em  desacordo  com  o  plano  apresentado;  e  ii.
Inscrição do valor de R$ 60.539,88, em restos a pagar, de maneira indevida, haja vista
a expiração da vigência do convênio, conforme análise realizada pelo TCE/PB de fls.
05-09, a prestação de contas do Convênio não foi aprovado, fl.03”.

Sentenciando  o  feito,  o  magistrado  extinguiu  o
processo com resolução do mérito, entendendo encontrar-se a vertente Ação por Ato
de Improbidade Administrativa fulminada pela prescrição, nestes termos:

(…) Tendo em vista que o promovido exercia o cargo
de Prefeito Municipal, o prazo aplicável é o de cinco
anos  após  o  término  do  mandato.  Infere-se  do
conjunto  probatório  colacionado  aos  autos,  que  o
mandado do promovente findou em 2004, a presente
ação apenas  foi  proposta  apenas  em 2012,  ou seja,
após o prazo previsto na lei.
Saliento que o fato de o réu ter sido eleito novamente
em  2009  não  tem  o  condão  de  postergar  o  prazo
prescricional para o final do segundo mandado, uma
vez que não houve continuidade do mandato, sic.

 Remessa Oficial nº 0001664-12.2012.815.0371                                                                                                                                              3



 
A sentença submetida a reexame necessário deve ser

anulada, pelos seguintes fundamentos.

A  Ação  Civil  Pública  decorrente  de  ato  de
improbidade  administrativa deve ser proposta no prazo de cinco anos a contar do
término do mandato, consoante o art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança; (…).

Todavia,  em  caso  de  reeleição,  como  o  próprio
sentenciante consignou,  o  termo  a  quo  para  contagem do prazo prescricional  é  o
segundo mandato. 

Com efeito, nada obstante se tratarem de mandatos
diferentes, há uma continuidade no exercício da função pública pelo Prefeito. Assim
é  que  o  art.  23,  I,  do  citado  comando  normativo  considera  como  “término  do
exercício do mandato”, o segundo,  em caso de reeleição do alcaide,  justamente a
hipótese dos autos.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça segue essa diretriz:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  INOVAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
PRESCRIÇÃO.  ART.  23,  I,  DA LEI  Nº  8.429/1992.
REELEIÇÃO.  TERMO INICIAL ENCERRAMENTO
DO SEGUNDO MANDATO. CONFIGURAÇÃO DO
DOLO  GENÉRICO.  PRESCINDIBILIDADE  DE
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DANO AO ERÁRIO. 1. Descabe a esta corte emitir
juízo de valor em agravo regimental sobre tese que
não foi objeto do Recurso Especial. Inovação do feito
que  não  se  admite.  Preclusão  consumativa
caracterizada.  2.  A aplicação  do  art.  219,  §  5º,  do
Código de Processo Civil, com a redação dada pela
Lei nº 11.280/2006. Pronunciamento da prescrição., é
matéria de ordem pública, passível de conhecimento
a  qualquer  tempo  pelas  instâncias  ordinárias.  3.  É
firme a jurisprudência do STJ, no sentido de contar-
se o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei
nº  8.429/1992,  nos  casos  de  reeleição,  a  partir  do
encerramento do segundo mandato, considerando a
cessação  do  vínculo  do  agente  ímprobo  com  a
administração pública. 4. A caracterização do ato de
improbidade  por  ofensa  a  princípios  da
administração pública exige a demonstração do dolo
lato sensu ou genérico. 5. O ilícito previsto no art. 11
da  Lei  nº  8.249/1992  dispensa  a  prova  de  dano,
segundo  a  jurisprudência  desta  corte.  6.  Agravos
regimentais  não  providos.  (STJ;  AgRg-AREsp
301.378; Proc. 2013/0047134-0; MG; Segunda Turma;
Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 14/08/2013; Pág.
1038).

Ainda, 

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRESCRIÇÃO.  ART.  23,  I,  DA
LEI  Nº  8.429/1992.  REELEIÇÃO.  TERMO  INICIAL
ENCERRAMENTO  DO  SEGUNDO  MANDATO.
ATO  ÍMPROBO.  ELEMENTO  SUBJETIVO  CULPA
CARACTERIZADA.  PRECEDENTES.  SÚMULA Nº
83/STJ. 1.  A jurisprudência deste Superior Tribunal
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é  assente  em  estabelecer  que  o  termo  inicial  do
prazo  prescricional  da  ação  de  improbidade
administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se
aperfeiçoa após o término do segundo mandato. 2.
Nos termos da jurisprudência desta corte, para que
seja  reconhecida  a  tipificação  da  conduta  do  réu
como incurso nas previsões da Lei de improbidade
administrativa,  é  necessária  a  demonstração  do
elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela
culpa,  nas hipóteses do art.  10.  Isso porque não se
pode  confundir  improbidade  com  simples
ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada
e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do
agente.  3.  As  considerações  feitas  pelo  tribunal  de
origem não afastam a prática do ato de improbidade
administrativa,  uma  vez  que  foi  constatado  o
elemento  subjetivo  culpa  na  conduta  do  agente,  o
que  permite  o  reconhecimento  de  ato  de
improbidade  administrativa  previsto  no  art.  10  da
Lei nº 8.429/92. 4. O tribunal de origem, soberano na
análise  das  circunstâncias  fáticas  e  probatórias  da
causa, ao negar provimento à apelação, entendeu que
houve dano ao erário. Portanto, modificar o acórdão
recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de
afastar a existência do dano ao erário, demandaria o
reexame  de  todo  o  contexto  fático-probatório  dos
autos, o que é defeso a esta corte, em vista do óbice
da Súmula nº 7/STJ.  Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 161.420; Proc. 2012/0076621-3; TO;
Segunda Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE
14/04/2014).

Portanto, a Remessa Oficial deve ser provida, para,
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afastando  a  prescrição,  anular  a  sentença  de  fls.  447/449,  com  ulterior
prosseguimento do trâmite processual. 

Por fim, apesar de não conter natureza de recurso,
mas de “condição de eficácia da sentença”, a sobredita Remessa Oficial tem o mesmo
procedimento do apelatório, sendo-lhe aplicável o regramento do art. 557, § 1º-A, do
Código de Processo Civil, estabelecendo que na hipótese da decisão encontrar-se em
manifesto  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
recurso ex oficio. 

Nesse sentido, a Súmula nº 253 do Superior Tribunal
de Justiça:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1ª-A,
do Código de Processo Civil,  DOU PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, para
anular a sentença hostilizada, devendo o processo ser remetido ao Juízo  a quo para
seguir o seu regular processamento.

P.I.

João Pessoa, 25 de novembro de 2014.

João Batista Barbosa
                                                                     Juiz de Direito Convocado

     Relator
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