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EMENTA: AGRAVO INTERNO E 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU 

PREJUDICADOS OS RECURSOS POR 

SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE 

RECURSAL. INSURREIÇÃO. MATÉRIAS 

OUTRAS INSERIDAS PARA APRECIAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI 

MUNICIPAL PARA PROVIDÊNCIA DE 

CASSAÇÃO DE MANDATO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DESRESPEITO AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE 

SANÇÃO DE PERDA DE FUNÇÃO 

PÚBLICA. PENALIDADE QUE NÃO SE 



 

 

CONFUNDE COM AS DEMAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA 

CONDENAÇÃO EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO 

E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos 

acima identificados. 

 

Acordam os desembargadores da Terceira 

Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, em dar provimento ao Agravo Interno e ao Agravo 

de Instrumento. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Agravo Interno com pedido de 

tutela recursal interposto por Júlio César Queiroga de 

Araújo, hostilizando decisão que julgou prejudicado agravo 

interno e agravo de instrumento de decisão interlocutória 

proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara Mista da Comarca de 

Sousa, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0004535-

15.2012.815.0371, ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 

 

Na decisão vergastada, nesta Instância (Id 

5214838), o Exmo. Dr. Aluizio Bezerra Filho, juiz convocado para 

substituir nesta Relatoria, entendeu por julgar prejudicados os 

recursos, por superveniente perda de interesse recursal, tendo 

em vista ter se iniciado o cumprimento de sentença. 

Insatisfeito, o agravante alegou, em síntese, que 

o recurso interposto abordou várias outras questões, que não 

somente o início do cumprimento de sentença, como, v. g., 

inexistência de lei municipal para que a Câmara adotasse 

providências de cassação do mandato, o desrespeito à coisa 

julgada, posto que, segundo ele, não houve determinação de 



 

 

perda de função pública na ação civil pública, mas, apenas 

suspensão dos direitos políticos e, ainda, o também desrespeito 

ao devido processo legal, já que não lhe fora oportunizada a 

discussão dos efeitos da condenação. 

 

Outrossim, trouxe à baila seus argumentos 

jurídicos quanto à cada um dos pontos postos à desate. 

E, por fim, pugnou pelo provimento do recurso. 

 

Contrarrazões do terceiro interessado, o Sr. 

Valdemir Teixeira de Oliveira (Id 5437738), vice-prefeito 

empossado no município de Aparecida. 

 

Ausentes contrarrazões da Câmara Municipal de 

Aparecida (Id 6540839). 

É o relatório. 

V O T O 

 

No caso em disceptação, o ponto controvertido 

gira em torno do afastamento do Prefeito do Município de 

Aparecida, ora agravante, por ter sido condenado em ação civil 

pública e esta já se encontrar em fase de cumprimento de 

sentença. 

 

Aprioristicamente, impede-se ressaltar que, de 

fato, a matéria discutida nos presentes autos não se ateve 

apenas ao início do cumprimento de sentença proferida em ação 

civil pública, mas também a outras matérias que foram, 

igualmente, suscitadas no caderno processual. 

 

Dessarte, além da questão atinente ao 

cumprimento de sentença, outras foram deduzidas e que 

deveriam ter sido analisadas à oportunidade da decisão do Id 

5214838. 



 

 

 

Portanto, ultrapassada a questão do início do 

cumprimento de sentença, que, como já foi ressaltado, o 

Representante do Ministério Público já o realizou, nos termos do 

art. 15, da Lei nº 7.347/85, passa-se à análise das demais 

matérias, como: 

 

- Inexistência de lei municipal para a 

Câmara Municipal adotar providências de cassação do 

mandato; 

 

No que pertine à matéria, houve discussão nos 

autos sobre disposição no § 5º, do art. 71, da Lei Orgânica do 

Município de Aparecida, bem como no art. 6º, do Dec.-Lei 

nº201/67, que estabeleceria a vacância do cargo de Prefeito, na 

hipótese de suspensão de direitos políticos. 

 

Tal preceito teria sido inserido pela Lei Municipal 

ou Emenda nº 007/2007. 

 

Ocorre que, há discussão sobre o registro da 

existência ou não de tal norma, inclusive, tendo sido juntadas 

certidões nos autos. Portanto, torna-se imperiosa que se dê 

oportunidade de ampla defesa às partes. 

 

Deste modo, como se constata, tal matéria 

necessita de dilação probatória, o que não se coaduna com a via 

eleita, já que inadequada para tal desiderato. 

 

- Desrespeito ao devido processo legal, já 

que não oportunizada discussão dos efeitos da 

condenação. 

 

Com razão o insurreto quanto à matéria, eis que 

se deu o início do cumprimento de sentença proferida na ação 

civil pública, sem que lhe oportunizasse a discussão sobre os 



 

 

efeitos desta decisão de mérito, já transitada em julgado, em 

sede de impugnação. 

 

Assim, em atenção aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, ao agravante deverá ser dada a 

oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença, sob pena 

de nulidade. 

 

Na esteira desse entendimento, é o 

posicionamento do Egrégio STJ, bem como desta Corte de 

Justiça, “in verbis”: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE 

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE 

DECLARADA. REPETIÇÃO DOS ATOS 

EXECUTIVOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 

DE DECISÃO DEFINITIVA NO REFERIDO 

INCIDENTE PROCESSUAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 

DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De 

acordo com a jurisprudência do STJ, "sem 

decisão definitiva da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não há, de fato, que 

se falar no cabimento de honorários" (AgInt nos 

EAREsp n. 940.231/SP, Relator Ministro OG 

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

21/5/2019, DJe 31/5/2019), o que ocorreu no 

caso. 2.Inadmissível o recurso especial quando 

o entendimento adotado pelo Tribunal de origem 

coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 

83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, 



 

 

"[...] não cabe a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios recursais no âmbito do 

agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 

1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

1º/7/2019, DJe 6/8/2019). 4. Agravo interno a 

que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1403584/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/05/2020, DJe 06/05/2020) 

 

PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento – 

Cumprimento de sentença – Intimação inválida 

– Nulidade absoluta de todos os atos processuais 

praticados – Provimento.   - Consequência 

inarredável ao reconhecimento da nulidade da 

intimação da decisão, é que seja declarada a 

nulidade de todos os atos processuais praticados 

posteriormente ao ato nulo. (0803013-

53.2018.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln 

da Cunha Ramos, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

2ª Câmara Cível, juntado em 22/10/2018) 

 

- Desrespeito à coisa julgada, posto que não 

houve condenação de perda da função pública na ação 

civil pública. 

 

É cediço que o agente público deverá ter o dever 

de velar pela observância dos princípios atinentes à 

Administração Pública, nos termos do art. 4º, da Lei nº 

8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional e dá outras providências: 

 

“Os agentes públicos de qualquer nível ou 



 

 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita 

observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no 

trato dos assuntos que lhe são afetos”. 

 

Tal normatividade é corolário do que dispõe o 

art. 37 da Constituição da República, que em seu § 4º 

estabelece: 

 

“Os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível”. 

 

No que pertine às sanções, o preceptivo 

normativo acima citado (Lei nº 8.429/92), preconiza seu art. 12: 

 

“Independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, 

que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

fato: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 



 

 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 

anos; 

 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento 

integral do dano, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 

concorrer esta circunstância, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de cinco 

a oito anos, pagamento de multa civil de até 

duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento 

integral do dano, se houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de três 

a cinco anos, pagamento de multa civil de até 

cem vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos. 

 

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos 

de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 

3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou 

tributário concedido. 

 

Dessarte, o Julgador, quando da condenação, 

deverá fixar as penalidades especificamente. 



 

 

 

Na presente hipótese, a condenação do 

agravante se deu nas sanções de suspensão dos direitos políticos 

por 03 (três) anos, pagamento de multa civil, equivalente a 05 

(cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, 

quando do exercício do cargo e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 

(três) anos. 

 

Assim, observa-se que não houve condenação 

do ora insurreto na perda de função pública, mas sim, na 

suspensão dos direitos políticos. Penalidades estas que não se 

confundem. 

Desta feita, o magistrado não poderá, em 

cumprimento de sentença, inovar quanto à condenação e 

determinar a perda da função pública, quando esta não constou 

do “decisum”. 

 

Tal entendimento se encontra em consonância 

com o posicionamento do Colendo STJ, proferido no REsp nº 

1618000, “nestes termos”:  

 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 

ACP POR IMPROBIDADE. APONTAMENTO 

PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO PELO TJRN 

ACERCA DA EFETIVAÇÃO DAS SANÇÕES DE 

SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, NA 

HIPÓTESE EM QUE NÃO É APLICADA A 

PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, 

COMO É O CASO DOS AUTOS. CONCLUSÃO QUE 

NÃO SE APARTA DE JULGADO DESTA CORTE 

SUPERIOR EM HIPÓTESE FACTUAL SÍMILE 

(RESP. 993.658/SC, REL. P/ACÓRDÃO MIN. 



 

 

LUIZ FUX, DJE 18.12.2009). VIOLAÇÃO DO ART. 

12 DA LEI 8.429/1992 INOCORRENTE. PARECER 

DO MPF PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 

RECURSO ESPECIAL DO ÓRGÃO ACUSADOR A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Trata-se de 

Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, com fundamento na alínea a do art. 105, 

III da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Norte, assim ementado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DE PAGAMENTO 

DE MULTA CIVIL, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR 

COM O PODER PUBLICO E SUSPENSÃO DOS 

DIREITOS POLÍTICOS. TRANSITO EM JULGADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DO 

MAGISTRADO A QUO QUE DECRETA PERDA DA 

FUNÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS 

DE PERDA DA FUNÇÃO PUBLICA E SUSPENSÃO 

DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE NÃO POSSUEM 

RELAÇÃO ENTRE SI. APLICAÇÃO DAS PENAS EM 

IMPROBIDADE QUE NÃO SÃO CUMULATIVAS. 

PRECEDENTES DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 

20 DA LEI No. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE 

DE INOVAÇÃO CONDENATÓRIA EM SEDE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFETIVIDADE QUE 

SOMENTE OCORRE APÓS O TRANSITO E 

JULGADO E O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

ELEITORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

AO JUIZ ELEITORAL. PROCEDIMENTO 

ESPECÍFICO. CIDADANIA PLENA QUE NÃO É 

SUPRIMIDA ATÉ 0 FINAL DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO-ELEITORAL. ART. 71, II E § 



 

 

2º DO CÓDIGO ELEITORAL E PRECEDENTE DO 

STJ. AFASTAMENTO DO CARGO POR SUS 

PENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE SÓ SE 

EFETIVA APÓS O REFERIDO TRÂMITE. NÃO 

OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE 

NO CARGO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 

2. Nas razões do Apelo Nobre, sustenta o 

recorrente ter havido violação aos arts. 535 do 

CPC/1973 e 12 da Lei 8.429/1992. Defende ser 

omisso e padecer de erro de fato o acórdão 

recorrido ao não reconhecer que os 

procedimentos que correm na Justiça Eleitoral 

para a exclusão cadastral do eleitor nada têm a 

ver com com a perda ou permanência do agente 

no órgão publico. Alega que a condenação que 

enseja suspensão dos direitos políticos ao 

mesmo tempo determina a interrupção de 

eventual mandato em curso. 3. A Presidência do 

Tribunal de origem deferiu o processamento do 

Apelo Raro (fls. 987). Parecer do MPF pelo 

provimento do recurso (fls. 1.001/1.004). 4. É o 

relatório. Decido. 5. Inicialmente, a parte 

recorrente suscitou preliminar de nulidade por 

alegada violação do art. 535 do CPC/1973 

quanto ao ponto da perda de mandato do 

Prefeito. Contudo, referido tema contou com 

manifestação expressa da Corte de origem no 

seguinte trecho: Apenas após o cancelamento do 

agente ímprobo do cadastro de eleitores é que 

estará impossibilitado de exercer sua cidadania, 

não podendo votar ou ser votado durante o 

período determinado em sentença e em razão do 

qual poderá ser retirado do cargo, uma vez que 

a função pública que exerce tem caráter 

meramente político, decorrente do exercício de 

sua cidadania (fls. 873). 6. Cinge-se a 



 

 

controvérsia em exercer controle de legalidade 

acerca do acórdão da Corte Potiguar que deu 

provimento a Agravo de Instrumento movido por 

então Prefeito condenado à sanção de suspensão 

de direitos políticos, para determinar. 7. A 

pretensão do recorrente vai de encontro a 

julgado adveniente desta Corte Superior de que 

a sanção de suspensão temporária dos direitos 

políticos, decorrente da procedência de ação civil 

de improbidade administrativa ajuizada perante 

o juízo cível estadual ou federal, somente 

perfectibiliza seus efeitos, para fins de 

cancelamento da inscrição eleitoral do agente 

público, após o trânsito em julgado do decisum, 

mediante instauração de procedimento 

administrativo-eleitoral na Justiça Eleitoral 

(REsp. 993.658/SC, Rel. p/Acórdão Min. LUIZ 

FUX, DJe 18.12.2009). 8. No caso em tela, 

houve a peculiaridade de o então Alcaide do 

Município de Rafael Godeiro/RN ter sido 

condenado à sanção de suspensão de direitos 

políticos, mas não à de perda da função pública, 

o que, por percepções equivocadas acerca das 

feições e das consequências de ambas as 

sanções, poderia gerar dúvidas acerca dos 

procedimentos necessários e suficientes à 

efetivação do decreto condenatório, respeitados 

os seus estritos limites sacionadores. 8. Nesse 

sentido, a Corte Potiguar, ao afirmar que a 

suspensão dos direitos políticos implica em 

inelegibilidade posterior, após procedimento 

específico no âmbito da Justiça Eleitoral, mas 

não decorre imediatamente na perda da função 

pública exercida pelo recorrente, ainda mais em 

virtude do fato de que a referida pena, 

autônoma, não foi determinada no dispositivo já 



 

 

alcançado pela coisa julgada (fls. 871), não se 

apartou de julgado lançado por esta Corte 

Superior em hipótese factual símile. 9. 

Consequentemente, não se verifica a pretendida 

violação do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê 

o rol de sanções por improbidade administrativa. 

A interpretação conferida pelo Tribunal de 

origem acerca dos procedimentos em 

cumprimento de sentença frise-se não causou 

macula alguma à Lei de Improbidade. O aresto 

não merece reproche. 10. Mercê do exposto e 

com fulcro no art. 557, caput do CPC/1973, 

nega-se seguimento ao Apelo Raro do Órgão 

Acusador. 11. Publique-se. 12. Intimações 

necessárias. Brasília (DF), 19 de abril de 2018. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO 

RELATOR (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, 03/05/2018)” 

 

Ademais, impende-se, considerar, como já dito 

alhures, que a via recursal é estreita e de juízo perfuntório. 

 

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO 

AGRAVO INTERNO E AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para 

manter o ora recorrente na função pública.  

 

É como voto. 

 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides (Presidente). Participaram do 

julgamento, ainda, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de 

Albuquerque (Relator) e o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz 

convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 

Guedes. 

 

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. 



 

 

Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado. 

 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 16 de 

julho de 2020. 

 

        Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Relator 
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