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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VEREADOR
OCUPANTE  DA  FUNÇÃO  DE  PRESIDENTE  DA
CÂMARA  DE  VEREADORES.  SUPOSTO  ATO
ÍMPROBO  PRATICADO  NO  EXERCÍCIO  DA
ALUDIDA  CHEFIA  DO  LEGISLATIVO  MIRIM.
PRESCRIÇÃO.  TERMO  ‘A  QUO”.  TÉRMINO  DO
MANDADO  ELETIVO.  FIRMES  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  DO  STJ.  DESACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO. 

-  Em  que  pesem  os  argumentos  adotados  na
Decisão  recorrida,  o  entendimento  jurisprudencial,
capitaneado,  sobretudo,  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça, tem seguidamente orientado que, nas Ações
de Improbidade Administrativa, o prazo prescricional
deve  ser  contado  a  partir  do  dia  subsequente  ao
encerramento  do  vínculo  do  Agente  com  a
Administração Pública. Inclusive, tal entendimento se
estende para os casos em que o vínculo se prorroga
por força de reeleição do mandato parlamentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.323.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público

Estadual,  inconformado com a Sentença exarada pelo Juiz da Vara Única da

Comarca  de  Caaporã  que, nos autos da Ação por  Ato  de Improbidade

Administrativa movida contra Lindinaldo Chaves Correia, acolheu a prejudicial

de prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em  suas  razões  recursais,  o  Apelante  alegou  que  o  prazo

prescricional somente se inicia com o encerramento do vínculo do Agente com

a  Administração  Pública,  e  não  do  exercício  da  função  de  Presidente  da

Câmara de Vereadores. Por fim, pugnou pela aplicação do art. 1.013, § 4º, do

CPC, julgando-se procedente a Ação para aplicar ao Promovido/Apelado as

sanções definidas no art. 12, II e III da Lei nº 8.429/92 (fls. 278/289).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Recurso para, afastando a prescrição reconhecida na Sentença,

julgar procedente o pedido formulado na petição inicial (fls. 300/315).

Devidamente  intimado,  o  Apelado  não  ofereceu  as

Contrarrazões, conforme certidão de fl. 320.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o ponto central do debate

está em esclarecer qual é o termo “a quo” do prazo prescricional da Ação Civil

Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público

do Estado da Paraíba contra Lindinaldo Chaves Correia.

Nessa  senda,  o  Juiz  Sentenciante,  sustentando  que  a

responsabilidade imputada ao Demandado cingiu-se ao tempo em ocupava o

Cargo  de  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  (despesas  sem  licitação),

firmou o entendimento de que o prazo prescricional se iniciou com o fim do

exercício da referida função, independentemente, do fato de o Promovido haver

exercido futuros mandatos apenas na condição de Vereador
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Assim, como o fim da gestão na Chefia do Legislativo Local se

deu em 31.12.2004, a presente Ação, na ótica do Juiz de Primeira Instância,

deveria ter sido ajuizada até 31.12.2009, e não em 26.06.2013.

Pois bem. Em que pesem os argumentos adotados na Decisão

recorrida, a jurisprudência, capitaneada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de

Justiça,  tem  seguidamente  orientado  que,  nas  Ações  de  Improbidade

Administrativa,  o  prazo  prescricional  deve  ser  contado  a  partir  do  dia

subsequente  ao  encerramento  do  vínculo  do  Agente  com  a  Administração

Pública. Leia-se: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VEREADOR.
AGENTE  POLÍTICO. PRAZO  PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO.  TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO.
PETIÇÃO  INICIAL.  RECEBIMENTO.  PRESENÇA  DE
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN
DUBIO  PRO  SOCIETATE.  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.
HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de
Ação  Civil  Pública  por  Improbidade  Administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra  o  recorrente,  então  Presidente  da  Câmara
Municipal  de  Vereadores  da  cidade  de  Itaí-SP,
objetivando  a  condenação  deste  pela  prática  de  atos
ímprobos,  consubstanciados  em  irregularidades  na
aquisição, sem procedimento licitatório, de livros jurídicos
destinados  a  compor  o  acervo  existente  na  Câmara
Municipal  de  Vereadores,  ao  custo  de  R$  44.828,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais). 2.
O Juiz de primeiro grau recebeu a petição inicial. Dessa
decisão, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento. 3.
O  Tribunal  a  quo  negou  provimento  ao  Agravo  de
Instrumento e assim consignou (fls. 205-206, e-STJ): "O
Ministério  Público  apresenta  indícios  que  indica,
potencialmente,  a  ocorrência  de  improbidade,
demonstrada pela aquisição de livros jurídicos destinados
a compor o acervo da 'Biblioteca Jurídica'  existente na
Câmara Municipal de Vereadores entre os anos de 2003
e 2004, ao custo de R$44.828,00 (quarenta e quatro mil,
oitocentos e vinte e oito reais), sem contraste com valor
de mercado, afrontando, em tese, o disposto no inciso II,
§7°, do artigo 15 da lei n° 8.666/93. Ademais, verifico que
a  ação  civil  foi  proposta  com  fundamento  na  lei  n°
8.429/92, configurando a via processual adequada para
repreender  os  atos  de  improbidade  administrativa,
mormente por envolver questão relativa a ressarcimento
ao erário.  Também não há que se falar  em prescrição
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neste  momento,  posto  que,  numa  análise  prévia,  a
demanda  foi  ajuizada  dentro  do  prazo  prescricional
relativo ao último mandato exercido pela agravante. No
caso, os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2003 e
2004, período em que o agravante ocupou a função de
presidente  da Câmara de Vereadores  de Itaí.  Todavia,
considerando que o agravante foi reeleito para o mandato
de 2005/2008,  bem como,  que a ação foi  proposta no
mês de outubro de 2012,  em principio  não decorreu o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, posto que, o início
da contagem deve ser feito a partir do término efetivo do
vínculo do agente com a res publica". SÚMULA 284/STF
4. Quanto às teses de manifesta improcedência da ação
e  de  ausência  de  justa  causa  para  o  recebimento  da
petição inicial,  o recorrente limitou-se a fazer alegações
genéricas,  sem  apontar  os  dispositivos  legais  que
entende  violados,  evidenciando  assim  a  deficiência  da
fundamentação  recursal,  impedindo  a  exata
compreensão da controvérsia,  o que atrai  a  incidência,
por analogia, da Súmula 284 do STF. PRESCRIÇÃO 5. O
prazo  prescricional  para  a  Ação  de  Improbidade
Administrativa é,  em regra,  cinco anos,  nos termos
do  art.  23,  I,  da  Lei  8.429/1992,  ressalvada  a
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao
Erário.  No  caso  de  agente  político  detentor  de
mandato  eletivo  ou  de  ocupantes  de  cargos  em
comissão e de confiança inseridos no polo passivo
de ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do
mandato.  Precedentes:  AgRg  no  AREsp  686.390/MG,
Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
3/2/2016;  AgRg  no  AREsp  676.647/PB,  Rel.  Ministra
Assusete  Magalhães,  Segunda  Turma,  DJe  13/4/2016;
AgRg  no  REsp  1.411.699/SP,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no REsp
1.312.167/SC,  Rel.  Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira
Turma, DJe 17/12/2013). RECEBIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL 6. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992,
a presença de indícios de cometimento de atos previstos
na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da
Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer
na  fase  inicial  o  princípio  do  in  dubio  pro  societate.
Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 782.095/MG, Rel.
Ministro  Francisco  Falcão,  Segunda  Turma,  DJe
26/6/2017;  AgInt  no  AREsp  957.237/RJ,  Rel.  Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2016;
AgRg  no  REsp  1.466.157/MG,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  26/6/2015;
AgRg  no  AREsp  612.342/RJ,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  11/3/2015;  AgRg  no
AREsp  604.949/RS,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda  Turma,  DJe  21/5/2015;  Rel.  Ministro  Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2015; AgRg nos EDcl
no AREsp 605.092/RJ, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza
Federal  Convocada),  Primeira  Turma,  DJe  6/4/2015;
AgRg  no  AREsp  444.847/ES,  Rel.  Ministro  Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  20/2/2015;  AgRg  no
REsp 1.455.330/MG, REsp 1.259.350/MS,  Rel.  Ministro
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Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  DJe
29/8/2014. SÚMULA 7/STJ 7. Como bem destacado pelo
Parquet federal no seu parecer, modificar a conclusão a
que chegou a Corte de origem (existência de indícios de
atos ímprobos), de modo a acolher a tese do recorrente,
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos,
o  que  é  inviável  em  Recurso  Especial,  sob  pena  de
violação  da  Súmula  7  do  STJ.  8.  Recurso  Especial
parcialmente conhecido e nessa parte, improvido. (REsp
1666029/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  19/09/2017,  DJe
09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART.  535  DO  CPC  NÃO  CONFIGURADA.  VIOLAÇÃO
DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.  AÇÃO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VEREADOR
OCUPANTE  DA  FUNÇÃO  DE  PRESIDENTE  DA
CÂMARA  DE  VEREADORES.  ATO  COMETIDO
DURANTE  O EXERCÍCIO  DA PRESIDÊNCIA.  PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. A solução integral
da  controvérsia,  com  fundamento  suficiente,  não
caracteriza  ofensa  ao  art.  535  do  CPC.  2.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no
sentido de que eventual nulidade na decisão singular do
Relator,  proferida  com fulcro  no art.  557  do CPC,  fica
superada  com  a  reapreciação  da  matéria,  na  via  do
Agravo  interno,  pelo  órgão  colegiado.  3.  O  Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas
ações  por  improbidade  administrativa,  o  prazo
prescricional  previsto no art.  23,  I,  da Lei  8.429/92,
começa  a  fluir  a  partir  do  dia  subsequente  ao
encerramento  do  vínculo  do  agente  com  a
Administração  Pública.  Precedentes:  AgRg  no  REsp
1.312.167/SC,  Rel.  Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira
Turma,  julgado  em 10/12/2013,  DJe  17/12/2013;  REsp
1.121.189/PB,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe 20/9/2010.
4.  Agravo  Regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
686.390/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/09/2015,  DJe
03/02/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
VEREADOR  OCUPANTE  DA  FUNÇÃO  DE
PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  NOS
DOIS  PRIMEIROS  ANOS  DO  MANDATO.  SUPOSTO
ATO  DE  IMPROBIDADE  COMETIDO  DURANTE  O
PERÍODO  DA  PRESIDÊNCIA.  PRAZO
PRESCRICIONAL.  TERMO A QUO. ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE VEREADOR.  1 - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
firmado  no  sentido  de  que,  nas  ações  por
improbidade  administrativa,  o  prazo  prescricional
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deve  ser  contado  a  partir  do  dia  subsequente  ao
encerramento  do  vínculo  do  agente  com  a
Administração Pública.  Inteligência  do art.  23,  I,  da
Lei nº 8.429/92. 2 - O objetivo da regra estabelecida na
LIA,  para  contagem  do  prazo  prescricional,  é
justamente  impedir  que  o  implicado  use
indevidamente o prestígio,  o poder e as facilidades
decorrentes  do cargo  ou função  para  dificultar,  ou
mesmo  impossibilitar,  as  investigações.  3  -  Agravo
regimental  a  que se nega provimento.  (AgRg no REsp
1312167/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013)

Inclusive, tal entendimento se estende para os casos em que o

vínculo  com a Administração Pública  é  ampliado por  força  de reeleição do

mandato parlamentar. Veja-se: 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRAZO  PRESCRICIONAL  PARA
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  REELEIÇÃO.  TERMO  A
QUO.  ART.  23  DA LEI  Nº  8.429/1992.  TÉRMINO  DO
SEGUNDO  MANDATO.  1.  O  objetivo  da  regra
estabelecida  na  LIA  para  contagem  do  prazo
prescricional é impedir que os protagonistas de atos de
improbidade administrativa - quer agentes públicos, quer
particulares em parceria com agentes públicos - explorem
indevidamente  o  prestígio,  o  poder  e  as  facilidades
decorrentes de função ou cargo públicos para dificultar ou
mesmo impossibilitar as investigações. 2.  Daí porque é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o prazo prescricional previsto no
art. 23, I,  da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição,
tem como termo inicial o encerramento do segundo
mandato,  em que  se  dá  a  cessação do vínculo  do
agente ímprobo com a Administração Pública.3. Não
bastasse,  nos  moldes da jurisprudência  desta  Corte,  é
imprescritível  a  pretensão  de  ressarcimento  de  danos
causados  ao  erário  por  atos  de  improbidade
administrativa,  único  pedido  formulado  pelo  autor  da
subjacente ação civil pública. 4. Recurso especial a que
se  nega  provimento.  (REsp  1630958/SP,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PRODUÇÃO  DE  PROVA.
ALEGADA  OCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  ACÓRDÃO  DE  ORIGEM  QUE,  À  LUZ  DAS
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PROVAS  DOS  AUTOS,  CONCLUIU  PELA
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  PERICIAL.  SÚMULA
7/STJ.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.  Agravo
Regimental  interposto  em  26/02/2016,  contra  decisão
publicada  em  19/02/2016.  II.  Trata-se,  na  origem,  de
Agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão,
proferida  em  ação  civil  pública  de  improbidade
administrativa, que indeferiu a produção de prova pericial
e rejeitou a alegação de prescrição do direito da ação. III.
No que tange à prescrição, o acórdão recorrido está
em  consonância  com  a  jurisprudência  do  STJ,  no
sentido de 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" (STJ, AgRg no AREsp 161.420/TO,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/04/2014). No mesmo sentido:  STJ,
AgRg  no  REsp  1.510.969/SP,  Rel.  Ministra  REGINA
HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de
11/11/2015;  STJ,  REsp  1.414.757/RN,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
16/10/2015;  STJ,  REsp  1.290.824/MG,  Rel.  Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
29/11/2013.  IV.  Quanto  ao  alegado  cerceamento  de
defesa, concluiu o acórdão impugnado, com fundamento
no  contexto  fático-probatório  dos  autos,  que  a  parte
recorrente, "em nenhum momento, mostra o significado
da prova pericial em termos práticos, dentro da finalidade
indicada, ou seja, para aquilatar a existência ou não de
sobrepreço na aquisição dos objetos discutidos dentro da
composição dos preços das ambulâncias. Sobressai, com
toda robusteza, a desnecessidade completa de tal prova,
por diversas e singelas razões. A mais forte repousa no
fato  de que  preço de ambulâncias  não  se obtém com
perícia, mas com documentação, de concessionárias de
veículos  que  as  vendem,  dentro  do  período  em  que
ocorreu  a  sua  aquisição.  Uma  informação  de
concessionária  servirá  para  o  cotejo  entre  os  preços
fixados  na  tomada  de  preços  e  os  que,  à  época,  se
praticavam  em  mencionadas  concessionárias,  com
destaque  para  a  marca  e  seus  acessórios".  Nesse
contexto,  acolher  a pretensão recursal  -  no  sentido  da
necessidade  da  produção  de  prova  pericial  -  exige  o
revolvimento do acervo probatório,  providência  vedada,
na via do Recurso Especial,  a teor da Súmula 7 desta
Corte.  Precedentes  do  STJ.  V.  Agravo  Regimental
improvido.  (AgRg  no  AREsp  676.647/PB,  Rel.  Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

No caso dos autos, observa-se, até mesmo pelos fundamentos

expostos na Sentença, que ao deixar a função de Presidente da Câmara de

Vereadores,  o  Promovido/Apelado  não  interrompeu  seu  vínculo  com  a

Administração Pública, pois continuou exercendo o mandato de Vereador até o
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dia 31.12.2008, tendo em vista a sua reeleição em 2004, conforme certidão de

fl. 50.

Logo, como a presente Ação de Improbidade Administrativa foi

ajuizada  em  26.06.2013,  inegável  que  não  houve  o  transcurso  do  prazo

prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art.  23, I  da Lei nº 8.429/1992,

devendo a Sentença recorrida ser integralmente reformada.

Por fim, dada as particularidades da natureza jurídica da Ação

de Improbidade Administrativa, bem como da gravidade das sanções previstas

na Lei nº 8.429/92, da preponderância do dolo nas condutas e pela grande

reprovação  social  que  ela  impõe,  autorizando  até  mesmo  a  aplicação  do

princípio constitucional da presunção da inocência esculpido no art. 5º, LVII, da

Carta Magna, tenho que não se pode aplicar a regra disposta no art. 1.013, §

4º,  do CPC, devendo os autos retornarem para a Primeira Instância para a

prolação de uma nova Sentença.

Por  essas  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

PROVEJO a presente Apelação Cível para, afastando a prescrição acolhida na

Sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para

que outra Decisão seja proferida.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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