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ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0001318-08.2005.815.0371                
RELATORA : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
PRIMEIRO APELANTE  : O Ministério Público do Estado da Paraíba
PROMOTOR : Leonardo Quintans Coutinho
SEGUNDO APELANTE : Erasmo Quintino de Abrantes Filho
ADVOGADO : João Paulo Estrela e outro

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU REVEL COM 
ADVOGADO  CONSTITUÍDO.  NECESSIDADE  DE 
INTIMAÇÃO  PARA  TODOS  OS  ATOS  PROCESSUAIS. 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA LIDE.  AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO  QUANTO  À  DILIGÊNCIA  REQUERIDA 
PELO  AUTOR.  DILIGÊNCIA ACERCA DO  RESULTADO 
DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  PERANTE  A  CASA 
LEGISLATIVA MIRIM. REJEIÇÃO PERANTE O TRIBUNAL 
DE  CONTAS.  POSSIBILIDADE  DA CÂMARA REJEITAR, 
POR DOIS  TERÇOS DOS SEUS MEMBROS,  O PARECER 
DO TCE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA.

− Contra  réu  que  não  tenha  advogado  constituído  nos 
autos, os prazos correrão independentemente de intimação. 
Se tiver advogado, este deve ser intimado apesar da revelia.

− O  art.  31  da  Constituição  Federal  atribui  à  Câmara 
Municipal a fiscalização do Município mediante o controle 
externo das contas com o auxílio do Tribunal de Contas que 
deverá emitir parecer prévio que poderá ser rejeitado pelo 
voto de dois terços de seus membros.
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V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A c o r d a  a Terceira C âmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento, por 
votação unânime, ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  APELAÇÕES  CÍVEIS  interpostas  pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ERASMO QUINTINO DE ABRANTES 
FILHO contra a sentença de fls. 96/101.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  ingressou  com 
AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra 
ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO, alegando que em 27 de abril de 
2004 fora instaurado procedimento administrativo n. 051/04, pela Curadoria do 
Patrimônio Público da Promotoria de Justiça Cumulativa de Sousa, com base no 
acórdão do TCE – APL - TC 240/2003, o qual apontou irregularidades praticadas 
pelo réu, quando Prefeito do Município de Lastro – exercício de 2001.

Aduz  que  o  acórdão  apontou  atendimento  parcial  às 
disposições da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de os gastos com 
remuneração  e  valorização  do  magistério  terem  alcançado  apenas  50,93%  dos 
recursos do FUNDEF, da abertura de créditos especiais sem autorização legal e 
insuficiência financeira ao final do exercício, para quitação de compromissos de 
curto  prazo,  por  afetar  o  equilíbrio  das  contas  públicas,  o  que  motivou  a 
imputação de multa no valor de R$1.624,60 (mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
sessenta centavos).

Alega, ainda, que o item n. 7 do Relatório da Auditoria do 
Tribunal de Contas apontou que somente houve a utilização de menos de 51% 
(cinquenta  e  um  por  cento)  dos  recursos  do  FUNDEF  na  Remuneração  e 
valorização do Magistério, desatendendo, assim, o limite mínimo de 60% (sessenta 
por cento) estabelecido pela Constituição e pela Lei n. 9.424/96.

Narra que o réu procedeu à abertura de crédito adicional sem 
autorização legal, no valor de R$841,39 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e 
nove centavos), conforme apontou o item 3 do Relatório da Auditoria do TCE.

Pugna pela procedência do pedido, com o reconhecimento da 
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prática de ato de improbidade e a consequente condenação do réu nas sanções do 
art. 12, III da Lei n. 8.429/92, mormente a suspensão dos direitos políticos de 03 
(três) a 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100 (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 03 (três) anos.

Nas  razões  recursais,  fls.  105/112,  o  Ministério  Público 
sustenta pela reforma da sentença apenas no tocante à ausência de aplicação da 
multa civil, uma vez que o magistrado reconheceu a existência de atos ímprobos 
que feriram os  princípios  da  administração pública,  no entanto,  não aplicou a 
sanção da multa civil cominada no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92. 

Pugna pela aplicação da multa civil de até 100 (cem) vezes o 
valor percebido pelo réu enquanto Prefeito do Município de Lastro.

Erasmo  Quintino  de  Abrantes  Filho,  também  apelou  da 
sentença,  sustentando  em  suas  razões,  fls.  113/118,  a  reforma  da  sentença, 
alegando  em  preliminar  o  cerceamento  de  defesa,  por  não  lhe  ter  sido 
oportunizada a produção de provas. No mérito, alega que não há prova cabal nos 
autos acerca da conduta dolosa ou culposa do réu, de modo a causar prejuízos ao 
Município de Lastro.

Contrarrazões  ao  apelo  do  Ministério  Público  autor,  fls. 
120/123.

Contrarrazões ao apelo do réu, fls. 124/132.

Parecer  Ministerial  pelo  provimento  do  primeiro  apelo  e 
desprovimento do segundo. (fls. 137/143).

É o Relatório

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  interposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
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ESTADUAL contra  ERASMO  QUINTINO  DE  ABRANTES FILHO,  narrando  o 
cometimento  de  irregularidades  praticadas  pelo  réu,  quando  Prefeito  do 
Município  de  Lastro  –  exercício  de  2001,  que  não  atendeu  totalmente  às 
disposições da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de os gastos com 
remuneração  e  valorização  do  magistério  terem  alcançado  apenas  50,93%  dos 
recursos do FUNDEF, da abertura de créditos especiais sem autorização legal e 
insuficiência financeira ao final do exercício, para quitação de compromissos de 
curto prazo, por afetar o equilíbrio das contas públicas.

Erasmo Quintino de Abrantes Filho alega em preliminar o 
cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas. 

Tenho que assiste razão ao réu/apelante.

Analisando detidamente os autos, tem-se que foi decretada a 
revelia  (fls.  74)  e,  não obstante isso,  o  magistrado determinou a intimação das 
partes,  por  seus  advogados,  para  especificarem  provas  (fls.  77),  sobrevindo  a 
intimação por Nota de Foro (fls. 80).

Em que pese o decurso do tempo, sem que as partes tenham 
se  manifestado  (fls.  80v),  o  demandado  veio  aos  autos,  por  seu  Advogado 
constituído desde a fase de prelibação, comunicar seu novo endereço (fls. 83).

Após reiterados ofícios à Câmara de Vereadores de Lastro, 
para a juntada aos autos de cópia do processo de prestação de contas n. 2556/2006, 
a casa legislativa apenas comunicou a impossibilidade de fazê-lo, em razão de não 
ter encontrado o referido processo.

Sobreveio a manifestação do Ministério Público/autor,  pelo 
julgamento antecipado da lide, e a sentença que ora se combate.

Com efeito, como se observa, não foi dada a oportunidade do 
réu se manifestar sobre o ofício da Câmara Legislativa mirim.

Como  se  sabe,  o  artigo  322  do  Código  de  Processo  Civil, 
dispõe que:

“Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os 
prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada 
ato decisório.

Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 
recebendo-o no estado em que se encontrar”.
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Ora,  contra  réu  que  não  tenha  advogado  constituído  nos 
autos,  os  prazos correrão independentemente de intimação.  Se tiver  advogado, 
este deve ser intimado apesar da revelia.

Nesse  sentido  lecionam  os  festejados  professores  Luiz 
Guilherme  Marinoni  e  Daniel  Mitidiero:  “Contra  o  réu  revel  que  não  tenha 
advogado  constituído  nos  autos,  correrão  os  prazos  independentemente  de 
intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Se o tem, deve o patrono 
ser intimado de todos os atos processuais,  sob pena de ineficácia.  O revel  tem 
direito  de  ser  intimado,  contudo,  da  sentença,  tendo  em  conta  o  direito 
fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CRFB). (...)” (Código de Processo Civil 
comentado artigo por artigo, RT, p. 326).

O ilustre magistrado a quo  após às informações da Câmara, 
deu  vistas  apenas  ao  Ministério  Público/autor,  quando  se  sabe  que  a  prova, 
independentemente de quem a requereu,  tem como destinatária  o  magistrado, 
portanto, não pode ser intimada acerca dela apenas a parte que a persegue, em 
respeito ao devido processo legal.

É bem certo que o magistrado nas suas razões  de decidir, 
apegou-se ao acórdão do Tribunal de Contas Estadual, constante dos autos, em 
nada se referindo quanto à ausência do processo de prestação de contas perante a 
Câmara de Vereadores.

Entretanto,  como se sabe, o art. 31 da Constituição Federal 
atribui  à  Câmara  Municipal  a  fiscalização  do  Município  mediante  o  controle 
externo das contas com o auxílio do Tribunal de Contas, que deverá emitir parecer 
prévio que poderá ser rejeitado pelo voto de dois terços de seus membros.

As contas do Chefe do Executivo Municipal são prestadas ao 
Tribunal de Contas do Estado, a quem é remetida toda a documentação. Antes de 
serem  ali  “julgadas”,  isto  é,  antes  de  receberem  o  parecer  a  ser  submetido  à 
Câmara Municipal.

É de se destacar que o ato de exame das contas do Executivo 
Municipal diz respeito ao controle externo exercido pela Câmara Municipal em 
relação ao Executivo, decorrendo, aliás, de preceito constitucional, como deflui de 
lição de PINTO FERREIRA:

“O  controle  da  execução  orçamentária  do  município  compreende  a 
legalidade dos atos que resultam da arrecadação da receita e realização 
da despesa, a fidelidade funcional dos agentes responsáveis pelos bens e 
valores públicos e o cumprimento de programas de trabalho e projetos”.
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E acrescenta:

“O controle externo é exercido pela Câmara de Vereadores, objetivando o 
cumprimento da lei orçamentária, a guarda legal dos dinheiros públicos 
e  a  probidade  de  administração.”  (in  "Jurisprudência  Mineira",  vol. 
132/133, pág. 169).

No  caso  dos  autos  o  réu  é  acusado  de  não  ter  aplicado 
corretamente verbas do FUNDEF, conforme acórdão do TCE. Todavia, não há nos 
autos provas acerca do pronunciamento da Câmara Municipal, rejeitando ou não o 
parecer do Tribunal de Contas do Estado. Ressalto que o  Tribunal de Contas é 
órgão  auxiliar  do  Poder  Legislativo  no  que  se  refere  ao  controle  externo  da 
Administração Pública.

Sabe-se que o Judiciário poderá decidir sobre a legalidade do 
ato administrativo, pois o controle jurisdicional limita-se, nos casos concretos, ao 
exame  da  legalidade  do  ato  ou  da  atividade  administrativa.  Escapa-lhe,  por 
conseguinte, o exame do mérito do ato ou atividade administrativa.

É bem verdade que a aplicação de sanção prevista pela Lei 
de Improbidade Administrativa prescinde da apreciação de contas pelo órgão de 
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas, conforme o artigo 21, II, 
dessa lei.

A aprovação ou rejeição de contas,  no âmbito do controle
externo  exercido  pelo  Poder  Legislativo  por  meio  dos  Tribunais  de
Contas,  não  vincula  o  Poder  Judiciário,  nem  impede,  em  princípio,  a 
responsabilização  do  agente  público  pela  prática  de  ato  de  improbidade 
administrativa.

Acontece  que  na  hipótese  dos  autos,  faltando  o 
pronunciamento da Casa Legislativa Mirim, diligência, inclusive, insistentemente 
requerida  pelo  autor  da  ação,  necessária  seria  a  intimação  do  réu  sobre  a 
informação da Câmara para, só após, o magistrado considerar pertinente, ou não, 
a produção da mencionada prova.

Ademais,  de qualquer forma,  o  resultado da prestação de 
contas emitido pela Câmara, pode ser usado para a individualização da pena, em 
razão da proporcionalidade e razoabilidade.

Tenho que o ilustre magistrado não deu o melhor desate à 
lide uma vez que houve flagrante cerceamento de defesa.

Com  essas  considerações,  ACOLHO  A PRELIMINAR  DE 
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CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença guerreada, retornando os 
autos  à  origem,  para  ter  o  seu  regular  prosseguimento,  dando  ao  réu  a 
oportunidade de se manifestar sobre o documento de fls. 91.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        Relatora
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