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O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA , nos autos de um 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto por JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE 
ARAÚJO, devidamente identificado no processo em epígrafe, objetivando sanar a 
omissão e a contradição existente no v. Acórdão (Id. 7098343), vem, 
respeitosamente, perante V. Exa., opor 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1, 

o que faz com fundamento nos arts. 1.003, §5º, c/c 1.022, I e II, todos do NCPC2, 
assim como com base no art. 178, I, também do NCPC, art. 129, III, da CF/88, e 
pelas demais disposições pertinentes que legitimam a intervenção ministerial 
como fiscal do regular cumprimento da Lei e da Constituição Federal, a partir das 
razões seguintes: 

 

  
1 STJ - Súmula 98: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não 
têm caráter protelatório. 
 
2 Art. 1.003. […] 
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 
(quinze) dias. 
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
 



 

 
É cediço que a intimação do Ministério Público deve ser pessoal e 

com carga dos autos, disposição esta inserta no art. 236, §2º, do CPC, e repetida 
pela Lei nº 8.625/93 (art. 41, IV) e Lei Complementar Estadual nº 97/2010 (art. 
138, XVI). 

Os presentes autos aportaram nesta Procuradoria de Justiça no 
dia 20.07.2020 (segunda-feira), fazendo com que o decurso do prazo se 
iniciasse apenas na terça-feira, dia 21.07.2020  (primeiro dia útil consecutivo). 

 
Contando o Órgão Ministerial com prazo duplicado para recorrer3, 

não restam dúvidas sobre a tempestividade do presente recurso, interposto nesta 
data. 

 
Considerando, então, que foi interposto dentro do prazo legal, 

mostra-se tempestivo o recurso. 

 

 

 
A legitimidade recursal do Ministério Público no presente feito é 

indiscutível, pois como parte  pode recorrer no feito em que atuou por previsão 
constitucional do art. 129, III, da Constituição Federal4. 

 
Na qualidade de defensor do patrimônio público, o Ministério 

Público tem o dever de atuar quando observado que da atividade jurisdicional não 
resultou o regular cumprimento da legislação, assim como dos preceitos 
constitucionais vigentes. 

 
Sua atuação decorre da presença de interesse público patente, 

mormente pela existência de causa em que se busca evitar a dilapidação do 
patrimônio público, atuando, pois, como parte na defesa de interesse difuso. 
Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte lição de ALEXANDRE DE MORAES5, in 
verbis: 

 

Inexiste, portanto, qualquer dúvida de que o 

Ministério Público possui legitimidade para defesa do 

patrimônio público através de ação civil pública, 

instrumento posto à disposição da Instituição para que 

esta possa pedir a proteção do bem da vida tutelado 

pela Constituição Federal, no caso o patrimônio 

público. 

 

  
3 CPC: Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a 
parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. 
 
4
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[…] III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
 
5 In Direito Constitucional, 11ª ed., Jurídica Atlas Ed., p. 500-501 



 

HUGO NIGRO MAZZILLI6, resume de forma cabal as causas que 
trazem o Ministério Público ao processo, in verbis: 

 

São três as causas: a) a existência de interesse 

indisponível ligado a uma pessoa (v.g., um incapaz); 

b) a existência de interesse indisponível ligado a uma 

relação jurídica (v.g., em ação de nulidade de 

casamento); c) a existência de um interesse, ainda que 

não propriamente indisponível, mas de suficiente 

abrangência ou repercussão social, que aproveite em 

maior ou menor medida a toda a coletividade (v.g., em 

ação para a defesa de interesses individuais 

homogêneos, de largo alcance social). 

 

Data maxima venia, no julgamento do eminente Desembargador  
encontra-se omissão e contradição que, em síntese, impediram que a melhor 
expressão da lei e da Constituição Federal fosse aplicada, motivo pelo qual 
incumbe ao Parquet intervir, na condição de parte. 

 

Da OMISSÃO e da CONTRADIÇÃO em relação à 

necessidade de afastamento do Prefeito do cargo 

 

Data máxima vênia, não se pode, inicialmente, deixar de 
consignar que o Ministério Público Estadual, na condição de autor da ação de 
improbidade, cuja condenação já transitou em julgado e foi confirmada pelas 
Cortes Superiores de Justiça , restou estarrecido com a completa reforma da 
decisão monocraticamente e adequadamente dada pelo eminente Juiz 
Convocado ao analisar o presente agravo de instrumento. 

Não é demais lembrar que o Brasil já não mais tolera a 
manutenção de Gestores desonestos na condução da Administração Pública, não 
se afigurando, no caso, lógica a permanência do ora embargado na Chefia do 
Executivo quando sobre ele recai a gravíssima penalidade de suspensão dos 
direitos políticos!  

Penalidade que, no transcorrer de toda fase de conh ecimento 
– em que é dado às partes amplíssima possibilidade d e discussão – o 
embargado não logrou êxito em afastá-la.  

Daí emerge a primeira contradição do v. Acórdão, uma vez que 
assevera que não teria sido dada oportunidade para discussão dos efeitos da 
condenação. 

Ora, se não houve discussão sobre os efeitos da condenação foi 
porque o próprio embargado não se preocupou em manejar adequadamente os 
recursos que lhe eram cabíveis na fase de conhecimento, deixando transitar em 
julgado a sentença condenatória em todos os seus termos. Ademais, não havia 
mais como discutir sobre a condenação imposta, uma vez que esta já se 

  
6 In A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo (17ª ed. - Saraiva, 2004), pág. 80. 
 



 

apresentava totalmente cristalina quanto seus efeitos, como assim permanece 
sendo. 

Há, portanto, uma inquestionável contradição do v. Acórdão 
com a realidade projetada nos autos, permissa vênia, mormente porque, como já 
ressaltado por essa Procuradoria de Justiça, em Parecer lançado no Id. 5202666, 
restou demonstrado nos autos a existência de Lei Orgânica Municipal, a qual 
dispõe em seu art. 71, §5º, II, a competência da Câmara em declarar vago o 
cargo de prefeito quando tiver suspenso os seus direitos políticos, como 
aconteceu no caso.  

 
Art. 71. O Prefeito e o Vice Prefeito prestarão compromisso, tomarão posse e 
assumirão o exercício na sessão solene de instalação do período legislativo 
da Câmara Municipal, no dia 1° de Janeiro do ano subsequente à eleição e 
prestarão o seguinte juramento: 
[...] 
§ 5º. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito, 
quando: 
 
I – ocorrer o falecimento, renúncia ou condenação por crime comum, 
funcional ou eleitoral; 
II – perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos; 
III – nos demais casos previstos em lei. (Destaques de agora) 

Eventual validade ou não da norma deve ser objeto de 
apreciação e/ou insurgência por meio de outros instrumentos jurídicos, jamais em 
um agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença.  

Com todo o respeito que essa Procuradoria guarda para 
com o Poder Judiciário Paraibano, afigura-se totalmente teratológico imaginar-se 
que uma pessoa que tem os direitos políticos suspensos, por improbidade 
administrativa, continue na condução da gestão pública, como Chefe do 
Executivo. 

Há, nesse ponto, uma segunda contradição do julgado 
embargado, contradição esta inclusive com entendimento da jurisprudência 
majoritária do País e, pior, da própria Câmara !!! Veja-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS 
DIREITOS POLÍTICOS POR TRÊS ANOS. VÍNCULO POLÍTICO 
COM A ADMINISTRAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. PERDA DO 
MANDATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . 
DESPROVIMENTO. - (…) Este Supremo Tribunal Federal já decidiu 
que a suspensão dos direitos políticos, salvo a hipótese do §2º do art.55 
da Constituição Federal, acarreta a perda do mandato eletivo (RE 
225.019 – Rel. Min Nelson Jobim: Re 418.876 – Rel. Min. Sepulveda 
Pertence (…) (STF – SL 570 AGR /RS AgReg na Suspensão de Liminar – 
Rel. Joauim Barbosa – 03/02/2014) 

Do brilhante Voto do Desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides , acima mencionado, verifica-se que há total 
incompatibilidade de se manter no mandato uma pessoa que teve seus 
direitos políticos suspensos, eis que estes são condição sine qua non para o 
exercício do mandato. 



 

Desse modo, ao ser proferido Acórdão com 
entendimento totalmente contrário ao da própria Câmara, a insegurança 
jurídica se apresenta latente, fragilizando, inclusive, a credibilidade da 
própria Justiça. 

Registre-se que a suspensão dos direitos políticos por ato de 
improbidade apenas demonstra a inaptidão do agravante para ocupar tão elevado 
cargo político. Nessa toada, reprise-se as lições do Professor Dalmo de Abreu 
Dallari  no sentido de que a privação dos direitos políticos “é uma sanção 
extremamente grave, significando, numa democracia representativa, verdadeira morte 
civil, pois o indivíduo privado de tais direitos perde a possibilidade de participar do 
governo, não tendo como influir sobre a política do Estado e sobre a fixação das regras 
de comportamento social a que estará sujeito, o que equivale a dizer, em última análise, 
que em relação a esse indivíduo o Estado deixa de ser democrático”. (in. Elementos da 
Teoria Geral do Estado. 19. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 159-160). 

Nesse diapasão, Maria Sylvia Zanella Di Pietro : 
 

[…] O sujeito ativo da improbidade administrativa poderá ser atingido 
em diferentes direitos: o de propriedade, pela perda dos bens ou valores 
ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio e pela obrigação de reparar os 
prejuízos causados; o de exercer os direitos políticos, que de certa forma 
engloba o de exercer função pública, já que não se pode conceber uma 
pessoa privada dos direitos políticos, ainda que transitoriamente, possa 
continuar a exercer mandato ou ocupar cargo, emprego ou função 
dentro da Administração Pública. Na realidade, a principal penalidade é 
a suspensão dos direitos políticos; as demais praticamente constituem 
efeitos civis e administrativos da penalidade maior, isso para não falar na 
sanção penal, se for o caso, e que independe da aplicação das demais, 
conforme expresso no art. 37, §4º, da Constituição Federal. […]

7 (Grifos e 
destaques de agora) 

É necessário salientar, novamente, que os direitos políticos 
“conferem ao cidadão o direito subjetivo de participação no processo político e nos 
órgãos governamentais, por meio do direito ao sufrágio”

8
; portanto, uma vez 

suspensos esses direitos, cessam todos os efeitos inerentes ao seu pleno gozo, 
incluindo, dentre estes, o exercício de mandato eletivo. Em outras palavras, pode-
se afirmar que a suspensão dos direitos políticos representa sanção maior, que 
abarca, por lógica, nos casos de ocupantes de cargo eletivo, a perda do mandato, 
haja vista ser esta uma consequência natural da aplicação da penalidade 
principal, razão pela qual, pelo Princípio da Subsunção, não há como ignorar a 
necessidade de se afastar do mandato quem não mais detém direitos políticos em 
razão de condenação – transitada em julgado  – que lhe fora imposta, tal como 
ocorre no caso do recorrente. 

O Poder Judiciário não pode temer afastar cidadão que 
não se apresenta legítimo representante do Poder conferido pelo povo. Ao  
ser condenado por improbidade administrativa, com expressa determinação 
da suspensão dos direitos políticos, o agente político perde a possibilidade 
de continuar no mandato, eis que ausente condição de elegibilidade. Não 
  
7DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 826. 
 
8CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUERIA, Camila Albuquerque. Direito Eleitoral Esquematizado. p. 
158. 
 



 

observar isto, torna o julgado omisso, pois ausente uma fundamentação 
idônea e em conformidade com a segurança jurídica necessária para tutelar 
os interesses públicos e a própria coisa julgada, viabilizando, por via de 
consequência, a manutenção no cargo de pessoas completamente 
inabilitadas que apenas contribuem para vilipendiar o patrimônio público e 
castigar, ainda mais, os municípios do País. 

Nesse diapasão, há de se destacar entendimentos de 
diversas Cortes do País em posição totalmente oposta à exposta no v. 
Acórdão, as quais ressaltam que a perda do mandato, no caso de agentes 
políticos, se opera automaticamente com a suspensão dos direitos políticos.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. 1. Vereador. Câmara Municipal de Lorena. Condenação 
judicial em ação civil pública por improbidade administrativa. Suspensão dos 
direitos políticos. Extinção e/ou perda do mandato que se operam de 
maneira automática e plena, tendo em vista a suspensão de direitos 
políticos de sujeito condenado judicialmente pelo cometimento de ato de 
improbidade administrativa, cuja decisão está amparada pelo manto da 
coisa julgada material. Inteligência do artigo 15, inciso V, combinado com 
o artigo 37, § 4º, ambos da Constituição Federal. Garantias 
constitucionais da amplitude da defesa e do contraditório que foram 
reverenciadas no âmbito da ação civil pública. Afastamento do cargo, 
pela extinção de mandato, que representa apenas e tão-somente o 
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Dano moral. 
Reparação inviável. Improcedência da ação. Manutenção da sentença. 2. 
Recurso não provido. (TJSP; AC 1002009-89.2018.8.26.0323; Ac. 13291299; 
Lorena; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de 
Oliveira; Julg. 06/02/2020; DJESP 14/02/2020) (Destaques de agora) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. AÇÃO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICADA PENALIDADE DE 
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. SENTENÇA TRANSITADA 
EM JULGADO. PERDA DO MANDATO ELETIVO. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NO ATO DA CÂMARA MUNICIPAL AO DAR 

CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO VINCULADO. 
AMPLA DEFESA EXERCIDA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL PARA DECLARAR EXTINTO O MANDATO. 
INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCEDIMENTO. 
SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. A perda do mandato eletivo de vereador 
decorre automaticamente da condenação judicial de suspensão dos 
direitos políticos na ação de improbidade administrativa já transitada em 
julgado, sendo o ato da Câmara Municipal vinculado e declaratório. 
Ampla defesa devidamente exercida durante o trâmite da ação de improbidade 
administrativa. Nos termos do artigo 30 da Lei orgânica municipal, compete 
ao presidente da Câmara Municipal declarar extinto o mandato de vereador. 
Não há que se falar em vício de iniciativa no procedimento de perda do 

mandato, pois não foi o requerimento do vereador suplente que deflagrou tal 
procedimento, mas a própria comunicação do poder judiciário. (TJPR; ApCiv 
1248265-0; Nova Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de 
Lima; DJPR 17/11/2014) (Destaques de agora) 



 

 

 

 –  

Caso não seja esclarecida a omissão apontada, cumpre firmar, 
maxima venia, que a decisão desse eminente Relator afrontará jurisprudência firme 
de outras Cortes de Justiça (além da posição da própria Câmara em caso análogo), 
assim como expressas disposições constitucionais dispostas no art. 15, V e art. 37, 
§4º, ambos da CF/88 , além do art. 1.022, I e II , do CPC, pois impede a interposição 
de Recurso Especial/Extraordinário, por ausência de manifestação expressa sobre a 
matéria legal e constitucional prequestionada9. 

 
Quanto à necessidade de expressa declaração sobre tópico não 

mencionado no acórdão, vejamos o julgado do STJ extraído da doutrina de 
THEOTÔNIO NEGRÃO: 

 
[…]Se o acórdão omitiu ponto sobre que devia 

pronunciar-se o tribunal, o órgão julgador, quando 
provocado por embargos de declaração, há de emitir 
pronunciamento, de modo explícito. Caso em que 
reconhece a nulidade, para que outro acórdão seja 
proferido, com o esclarecimento da omissão” (RSTJ 

104/254). No mesmo sentido: RSTJ-Bol. AASP 1.913/269j. 
(in Código de Processo Civil e legislação em vigor – 
pág. 565, 30ª ed., 1999). 

 
É neste diapasão que se faz necessário o pronunciamento desse 

eminente Julgador, prolator do v. Acórdão, sobre a matéria constitucional e legal 
prequestionadas, a embasar eventual Recurso às Instâncias Superiores. Já se tem 
preconizado em reiterados e unânimes julgamentos que: 

 

[…] Só a integração do julgado, pela via dos embargos 

declaratórios, supre a omissão no exame da matéria, 
cujo conhecimento se pretende devolver ao STJ. Seu 
inacolhimento, se equivocado, provoca por si só, 
violação ao art. 535, II, do CPC, já que o aresto 
omitiu-se sobre ponto de exame obrigatório. Em tal 
caso o desafeiçoamento ao dispositivo processual é 
mácula intrínseca do julgado... eventuais 
vicissitudes enfrentadas pelas partes, se existirem, 
devem ser eliminadas através das formas previstas na 
legislação processual. Se procedentes as alegações do 
recorrente, acerca da violação ao art. 535, o acórdão 
deve ser anulado para que outro seja proferido 
contendo a apreciação da matéria preterida. Este 
procedimento, além de ser o que melhor atende à 
processualística pátria, possui caráter pedagógico, 
na medida que desestimula a rejeição imotivada dos 
embargos, cuja prática é indemonstradamente argüida 
pela agravante […] (STJ - AgReg. no AI 55.003-6-SP, 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, in BAASP. 1913/269). 

 

  
9 Súmula n. 98. STJ. Embargos de Declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento 
não tem caráter protelatório. 
 
Súmula n. 356. STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, 
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



 

A fundamentação tem implicação substancial e não meramente 
formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas em seu 
julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão, inclusive, 
possibilitando o exercício do direito a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

 

 
 
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 I e II, do CPC, 

requer sejam conhecidos os embargos declaratórios, posto que tempestivos, dando-
lhes provimento para: 

 
a) reconhecer-se a legitimidade recursal do Ministério Público, 

conhecendo do presente recurso. Do contrário, requer a manifestação sobre a 
legislação e norma constitucional pertinentes, que outorga tal legitimação recursal ao 
Parquet; 

 
b) seja sanada a omissão  e contradições apontadas, a fim de 

reformar o v. Acórdão, mantendo a decisão monocrática pela prejudicialidade do 
presente agravo de instrumento; 

 
c) caso não haja modificação do r. Acórdão, seja enfrentada por essa 

e. Corte o dispositivo mencionado no item IV , tudo no sentido de se alcançar o 
propósito de prequestionamento  da matéria ventilada; 

 
d) que a parte seja intimada para, querendo, ofertar as contrarrazões 

de estilo, já que requerido efeito modificativo; e que 
 
e) após o julgamento dos presentes embargos, sejam-nos enviados 

os presentes autos com carga, conforme estabelece o art. 180, do NCPC, repetido 
pela Lei Federal nº 8.625/93 (art. 41, IV) e Lei Complementar Estadual nº 97/2010 
(art. 138, XVI). 

 
 

    Nestes termos, 
    pede deferimento. 

 
João Pessoa/PB, data do registro eletrônico. 

Promotor de Justiça Convocado 


