
A MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO COMO FORMA DE INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO EM AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Rodrigo Monteiro da Silva 

Promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo
 
 

E-mail: rsilva@mpes.mp.br 

 

O protesto cautelar terá lugar sempre que o ato de improbidade administrativa se tornar público 

próximo ao final do lapso prescricional, fato que impedirá que o legitimado ativo tenha condições 

razoáveis de realizar os trabalhos de investigação. Assim, em razão do dever de se buscar uma 

apuração pormenorizada das condutas tidas como ilícitas, haverá a necessidade de se interromper o 

curso da prescrição, a qual pressupõe a inércia daquele que possui um direito ou legítimo interesse. 

Uma vez demonstrada que não há a presença dessa inércia e que a atuação dos legitimados somente 

não se deu anteriormente em razão do desconhecimento dos fatos, inegável a possibilidade de se 

lançar mão da cautelar de protesto para que seja interrompida a prescrição, com o objetivo de se 

resguardar o interesse público. 

O objetivo da apresentação da medida é interromper a prescrição do prazo previsto junto ao art. 23, 

da LIA (que começará a correr novamente a partir da determinação de citação), prevenir 

responsabilidades dos demandados, prover a conservação dos interesses da coletividade e 

manifestar (formal e expressamente) a intenção de buscar a aplicação das sanções previstas no art. 

12, da mencionada legislação. 

A utilização da medida de cautelar de protesto encontra respaldo na jurisprudência, senão vejamos: 

TJMG; AI 1.0081.17.000864-3/002; Rel. Des. Edgard Penna Amorim; Julg. 30/10/2018; DJEMG 

07/11/2018; TRF 1ª R.; AI 0008920-02.2017.4.01.0000; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. José 

Alexandre Franco; DJF1 20/10/2017; TJES; A3a Câmara Cível; PL 0020149-34.2013.8.08.0011; 

relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 05.04.2016; DJES 15.04.2016; TRF 5ª R.; AC 0001757-

24.2010.4.05.8400/RN; rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano; Julg. 21.06.2012; DEJF 23.07.2012; p. 

399. Em sentido contrário: TRF 1ª R.; AC 0000073-29.2014.4.01.3908; Terceira Turma; Relª Desª 

Fed. Mônica Sifuentes; DJF1 29/06/2018. 

O ajuizamento da ação principal depois da apresentação da medida cautelar de protesto não se 

submete à regra do art. 308, do CPC/2015, não havendo que se falar em observância do prazo legal 

de trinta dias para o ajuizamento da demanda principal (nesse sentido: TJSP; 2ª Câmara de Direito 

Público; APL 0001223-72.2013.8.26.0053; Ac. 7170246; São Paulo; rel. Des. Claudio Augusto 

Pedrassi; Julg. 12.11.2013; DJESP 22.11.2013; TRT 4ª R.; 4ª Turma, RO 00946.002/98-3; relª Juíza 

Teresinha Maria Delfina Signori Correia; Julg. 23.08.2000; DOERS 23.10.2000; TRT 3ª R.; 6ª 

Turma, RO 04022-2004-091-03-00-6; rel. Juiz Fernando Antônio Viégas Peixoto; DJMG 

11.08.2005; p. 13). 

 

O STJ entende, inclusive, que não cabe recurso contra procedimento de jurisdição voluntária de 

cautelar de protesto. Nesse sentido: STJ, Decisão Monocrática, REsp 1522694/RN; rel. Min. 

Francisco Falcão; DJe 26.04.2017. 

 

Em concreto a medida foi por mim utilizada por ocasião de uma investigação na Câmara de 

Vereadores do município de Cachoeiro de Itapemirim (ES) quando os fatos ilícitos somente 

chegaram ao conhecimento do MP cerca de 60 dias antes do fim do prazo prescricional. A medida 

foi ajuizada e o prazo da prescrição foi interrompido. 
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