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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000177-37.2016.4.01.0000/MG (d) 
Processo Orig.: 0001171-97.2015.4.01.3816

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO
AGRAVANTE : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
PROCURADOR : DF00025372 - ADRIANA MAIA VENTURINI
AGRAVADO : CARLOS MAGNO FERREIRA
ADVOGADO : MG00079368 - WARLEY VIANEY GOMES MAIA E OUTROS(AS)

EMENTA

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REELEIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE QUASE 04
(QUATRO)  ANOS. MANDATOS AUTONÔMOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. A jurisprudência patrícia entende que, para análise da ocorrência da prescrição, o termo inicial é
o término do segundo mandato, em se tratando de gestor municipal, ainda que em relação a atos
de improbidade administrativa praticados no primeiro mandato.

2. Da documentação juntada aos autos é possível concluir que o requerido, ora agravado, exerceu
o  mandato  de  prefeito,  em  duas  2  (duas)  ocasiões,  intercaladamente,  de  janeiro/2001  a
dezembro/2004 e de janeiro/2009 a dezembro/  2012,  tendo sido ajuizada a ação civil  pública
apenas em 06/03/2015.

3.  In  casu,  há,  indubitavelmente,  um  interregno  considerável  entre  o  primeiro  e  o  segundo
mandato – cerca de 4 (quatro) anos –, pelo que resta descartada a hipótese do uso da nominada
"solução de continuidade", tendo em vista que, processada nova eleição, o ex-prefeito foi eleito
mais uma vez, dando início, então, ao exercício de um segundo mandato. 

4. Quanto à lacuna da lei,  para a solução do caso presente, incabível a aplicação do referido
entendimento jurisprudencial, pois não há sucessividade, ou seja, o segundo mandato não adveio
do instituto da reeleição.

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Terceira Turma do TRF da 1ª Região – Brasília, 9 de novembro de 2016.

Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
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