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EMENTA:  REEXAME  OFICIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  PROFISSIONAL  PARA  ATENDER  A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE  PÚBLICO. 
SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PERMISSIVOS 
DESTE  TIPO  DE  CONTRATAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
INEXISTÊNCIA DE  RECURSO.  SUJEIÇÃO  DA SENTENÇA A REEXAME 
OFICIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRECEDENTE DO STJ. ART. 
557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

1.  A Lei  Federal  n.°  8.429/92  não  previu  sujeição  a  duplo  grau  de  jurisdição 
obrigatório  de  sentença  que  julga  improcedente  pedido  de  ação  fundada  em 
acusação de improbidade administrativa.

2. O referido diploma preceitua, exaustivamente, o rito especial da ação fundada em 
acusação de improbidade, de sorte que não se pode afirmar a existência de lacuna a 
ser colmatada mediante aplicação analógica do art.  19 da Lei  n.°  4.717/65,  que 
disciplina a remessa necessária de sentença prolatada nos autos de ação popular. 
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado da Paraíba intentou Ação Civil Pública 
fundada  em  acusação  de  improbidade  administrativa  em  face  de  Josvaldo 
Rodrigues de Ataíde e  Roseana Maria Barbosa Meira, ex-Diretor do Instituto 
Cândida  Vargas  e  ex-Secretária  de  Saúde  do  Município  de  João  Pessoa, 
respectivamente, consubstanciada na contratação de profissional com base no art. 
37,  IX,  da  Constituição  Federal,  sem  que  estivesse  regularmente  caracterizada 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

O pedido foi  julgado improcedente  ao  fundamento de que  a  necessidade 
excepcional estava caracterizada, que a contratação se preordenou à satisfação de 
demanda de serviço público essencial, que o labor foi efetivamente desempenhado, 
não havendo prejuízo ao erário nem enriquecimento ilícito de particulares, que não 



houve comprovação de dolo e que os dois contratos firmados não duraram mais de 
um ano cada, atendendo ao requisito da temporariedade. 

Intimado da Sentença,  f.  189, o Ministério Público não interpôs Recurso, 
consoante atesta a Certidão de f. 191.

O Juízo determinou a remessa dos autos a esta instância por entender que a 
Sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, f. 187-v.

É o Relatório.

A Lei Federal n.° 8.429/92 não previu sujeição a duplo grau de jurisdição 
obrigatório  de  sentença  que  julga  improcedente  pedido  de  ação  fundada  em 
acusação de improbidade administrativa.

O  referido  diploma  preceitua,  exaustivamente,  o  rito  especial  da  ação 
fundada em acusação de improbidade, de sorte que não se pode afirmar a existência 
de  lacuna  a  ser  colmatada  mediante  aplicação  analógica  do  art.  19  da  Lei  n.° 
4.717/65, que disciplina a remessa necessária de sentença prolatada nos autos de 
ação popular. 

Esse é o entendimento atual do STJ, consoante se ilustra a seguir:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM  PRÉVIO 
CONCURSO  PÚBLICO.  DANO  AO  ERÁRIO.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA.  LEI  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  QUE  NÃO 
CONTEMPLA A APLICAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO. NÃO HÁ QUE SE 
FALAR  EM  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA  LEI  DA  AÇÃO  POPULAR. 
PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1.   Conheço e reverencio a orientação desta Corte de que o art. 19 da Lei 4.717/65 
(Lei da Ação Popular), embora refira-se imediatamente a outra modalidade ou espécie 
acional,  tem seu âmbito de aplicação estendido às  ações civis  públicas,  diante das 
funções assemelhadas a que se destinam - proteção do patrimônio público em sentido 
lato - e do microssistema processual da tutela coletiva, de maneira que as sentenças de 
improcedência  de  tais  iniciativas  devem  se  sujeitar  indistintamente  à  remessa 
necessária (REsp. 1.108.542/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 29.05.2009).
2.   Todavia, a Ação de Improbidade Administrativa segue um rito próprio e tem objeto 
específico,  disciplinado na  Lei  8.429/92,  e  não  contempla  a  aplicação  do reexame 
necessário  de  sentenças  de  rejeição  a  sua  inicial  ou  de  sua  improcedência,  não 
cabendo,  neste  caso,  analogia,  paralelismo  ou  outra  forma  de  interpretação,  para 
importar instituto criado em lei diversa.
3.   A ausência de previsão da remessa de ofício, nesse caso, não pode ser vista como 
uma lacuna da Lei de Improbidade que precisa ser preenchida, razão pela qual não há 
que se falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o  
reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual, devendo, portanto, 
ser interpretado restritivamente; deve-se assegurar ao Ministério Público, nas Ações de 
Improbidade  Administrativa,  a  prerrogativa  de  recorrer  ou  não  das  decisões  nelas 
proferidas, ajuizando ponderadamente as mutantes circunstâncias e conveniências da 
ação.
4. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do Recurso.



5.  Recurso  Especial  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  desprovido  (STJ,  REsp 
1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 
04/09/2014, DJe 20/10/2014).

Posto  isso,  considerando  que  o Reexame  Oficial  é  manifestamente 
inadmissível, com espeque no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento. 

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                         .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


