
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000869-06.2012.815.0371
Relator: Des. José Aurélio da Cruz
Apelante: Alexciana Vieira Braga
Advogado: Lincoln Bezerra de Abrantes
Apelado: Ministério Público do Estado da Paraíba

ACÓRDÃO
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  BASEADA  EM 
DIVERSAS  IRREGULARIDADES  CONSTATADAS 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS – PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO –  APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  REJEIÇÃO  - 
MÉRITO –  AUSÊNCIA  DE  APLICAÇÃO  DOS 
GASTOS MÍNIMOS COM EDUCAÇÃO – CONDUTA 
ENSEJADORA DE IMPROBIDADE – GASTOS COM 
A  SAÚDE  –  INCLUSÃO  DE  DESPESAS  COM 
LIMPEZA URBANA E  REMOÇÃO  DE  RESÍDUOS 
SÓLIDOS –  IMPOSSIBILIDADE –  APLICAÇÃO DE 
PERCENTUAL  INFERIOR  AO  PREVISTO  EM  LEI 
FEDERAL  PARA  EFEITO  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES – ALEGAÇÃO 
DE  PREVISÃO  EM  LEI  MUNICIPAL –  INOVAÇÃO 
RECURSAL – VEDAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL 
DE DANO AO ERÁRIO – DECISÕES DO TRIBUNAL 
DE  CONTAS  DO  ESTADO  –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- “A não intimação das partes para apresentação das 
razões  finais  não  traduz  nulidade.  Esse  ato 
processual não é obrigatório em sede de ação civil, 
ademais,  os  apelantes  não  demonstraram  a 
existência de prejuízo efetivo à sua defesa.”

- “O administrador público, que não procede à correta 
gestão  dos  recursos  orçamentários  destinados  à 
educação, salvo prova em contrário, pratica conduta 
omissiva  dolosa,  porquanto,  embora  saiba,  com 
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antecedência, em razão de suas atribuições, que não 
será  destinada  a  receita  mínima  à  manutenção  e 
desenvolvimento  do  ensino,  nada  faz  para  que  a 
determinação  constitucional  fosse  cumprida, 
respondendo,  assim,  pelo resultado porque não fez 
nada para o impedir.” 

-  Em conformidade com a resolução nº  322/03,  do 
Conselho Nacional de Saúde, não são consideradas 
como despesas  com ações  e  serviços  públicos  de 
saúde as relativas a  limpeza urbana e remoção de 
resíduos sólidos.

-  “Toda a  matéria  a  ser  discutida  na  lide  deve ser 
suscitada na inicial ou na contestação, não devendo 
ser conhecida a matéria arguida apenas em sede de 
apelação,  porquanto  não  faz  parte  do  pedido 
formulado."

-  No  que  tange  à  prova  de  dano  ao  erário, 
constata-se que a decisão final emanada do Tribunal 
de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  expressa, 
claramente,  o  valor  considerado  na  decisão  de 
primeiro  grau  (R$  149.086,14)  como  imputação  de 
débito  à  apelante  pela  falta  de  comprovação  de 
gastos,  inexistindo  nos  autos  qualquer  elemento 
probatório capaz de rechaçar tal documentação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator e da certidão de julgamento às fls. 204.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou ação civil 
pública por improbidade administrativa em face de Alexciana Vieira  Braga, 
alegando que o Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas da 
promovida  enquanto  exercia  o  mandato  de  Prefeita  do  Município  de 
Marizópolis no ano de 2006.

Assevera que as condutas imputadas são as seguintes:  não 
aplicação do percentual mínimo da receita de impostos em manutenção e e 
desenvolvimento do ensino; não aplicação do percentual mínimo da receita de 
impostos em ações e serviços de saúde; não recolhimento de contribuições 
previdenciárias  ao  INSS  e  ao  instituto  de  previdência  municipal;  não 
realização de procedimentos licitatórios relativos a despesas no montante de 
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R$ 568.355,68 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco 
reais e sessenta e oito centavos); realização de despesas sem comprovação; 
e pagamento a prestadores de serviços sem retenção de ISS.

Por tal motivo, requer a aplicação das sanções previstas no art. 
12, da Lei de Improbidade Administrativa.

Após a manifestação da ré acerca da exordial, o Juiz a recebeu 
e determinou a sua citação para apresentação da peça de defesa.

Após  essa  diligência,  a  promovida  acostou  contestação 
suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a inaplicabilidade da Lei nº 
8.492/92 aos agentes políticos. No mérito, aduz que todas as licitações foram 
devidamente atendidas e que não foram consideradas as despesas realizadas 
com a infraestrutura de escola e postos de saúde no que tange à aplicação de 
recursos em educação e saúde.

Noticia  que  a  efetivação  de  ajuda  a  pessoas  carentes  do 
Município foi desempenhada de acordo com a legislação municipal e que as 
contribuições  previdenciárias  pendentes correspondiam a  dívidas pretéritas 
parceladas nos respectivos órgãos.

Fala, ainda, sobre a necessidade de comprovação de dano ao 
erário, requerendo, assim, a improcedência do pedido.

Após diligenciar sobre o interesse da promovida em produzir 
provas,  o  Juiz  de  primeiro  grau  prolatou  sentença,  julgando procedente  o 
pedido,  com  fulcro  no  art.  12,  II,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa, 
cominando as seguintes penas: ressarcimento integral do dano no valor de 
R$ 149.086,14 (cento e quarenta e nove mil  oitenta e seis reais e catorze 
centavos);  suspensão  dos  direitos  políticos  por  oito  anos;  multa  civil 
correspondente  ao  valor  do  dano;  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,  direta ou 
indiretamente, pelo período de cinco anos.

Inconformada com o teor do  decisum, a demandada manejou 
recurso apelatório, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, em razão 
da falta de intimação para apresentar razões finais.

No mérito, afirma que a falta de aplicação do mínimo para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino não caracteriza, por si só, ato de 
improbidade administrativa.

Relata que o Tribunal de Contas do Estado não considerou as 
despesas com limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos para efeito do 
cálculo do gasto mínimo com a saúde e que efetuou o desconto previdenciário 
a  menor  por  falha administrativa,  eis  que,  de acordo com a Lei  Municipal 
nº 33/2001, havia previsão de contribuição previdenciária apenas de 8% (oito 
por cento).
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Por fim, ressalta a ausência de prova do seu enriquecimento 
ilícito ou da lesão ao patrimônio, acrescentando que os cheques emitidos em 
favor de terceiros estavam previstos no orçamento municipal. Por fim, pugna 
pelo provimento do apelo.

Devidamente cientificado, o recorrido apresentou contrarrazões 
requerendo a manutenção do decisum.

Nesta instância, o Parquet Estadual opinou pelo desprovimento 
do apelo.

É o relatório.

VOTO

De início, adianto que a preliminar de cerceamento de defesa 
por falta de intimação para razões finais não rende acolhida, pois, segundo a 
jurisprudência  pátria,  tal  situação,  além  de  não  estar  prevista  na  norma 
aplicável às ações civis públicas, somente será passível de anular a sentença 
se acarretar efetivo prejuízo à parte, in verbis:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE 
LAGOA  DOS  GATOS-PE.  PRELIMINARES  DE 
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  E 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  ACOLHIDAS. 
CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO E O ATUAL 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE 
À  FOME.  LIBERAÇÃO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  SEM  A 
ESTRITA  OBSERVÂNCIA  DAS  NORMAS  PERTINENTES. 
LESÃO  AO  ERÁRIO.  ART.  10  ,  XI  ,  DA  LEI  8429  /92. 
COMPROVAÇÃO.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO. 
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.  PROIBIÇÃO DE 
CONTRATAR  COM  O  PODER  PÚBLICO  OU  RECEBER 
BENEFÍCIOS  OU  INCENTIVOS  FISCAIS.  IMPOSIÇÃO  DE 
MULTA  CIVIL.  OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  NA 
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. APELAÇÃO IMPROVIDA.  […]. 
3.  Sobre  a  alegação  de  nulidade  da  sentença  por 
cerceamento  de  defesa,  além  de  inexistir  previsão  legal 
quanto à obrigatoriedade de apresentação de razões finais 
no rito especial da ação de improbidade (Lei nº 8.429 /92), o 
TRF da 5ª  Região,  em sintonia com o C.  STJ,  já  fixou o 
entendimento de que nenhum ato será declarado nulo, se 
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa, em direta aplicação do brocardo "pas de nullité 
sans grief" […]. (TRF-5 - AC: 11610920114058302  , Relator: 
Desembargador  Federal  Joaquim  Lustosa  Filho,  Data  de 
Julgamento: 22/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 
29/05/2014)

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE IMPROBIDADE.  SOCIEDADE 
ENTRE  AUDITOR  FISCAL  APOSENTADO  E  OUTRO 
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LICENCIADO  PARA  DEFESA  DE  CONTRIBUINTES. 
CONTRATO  DE  ASSESSORIA  TRIBUTÁRIA  E  DEFESA 
ADMINISTRATIVA  PERANTE  A  CÂMARA  SUPERIOR  DE 
RECURSOS  FISCAIS.  PRELIMINARES.  ALEGAÇÃO  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  PELA  FALTA  DE 
OPORTUNIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  ALEGAÇÕES 
FINAIS.  PRESCRIÇÃO.  LEGITIMIDADE  DO  RÉU 
APOSENTADO.  TERCEIRO  QUE  SE  BENEFICIOU 
DIRETAMENTE  DO  ATO  PRATICADO  PELO  SERVIDOR 
PÚBLICO.  LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE 
PARTICULAR.  VÍNCULO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO 
MANTIDO.  PROVAS  DE  PRÁTICA  DE  ATIVIDADE 
ILEGÍTIMA.  SENTEÇA  QUE  CONDENOU  OS  RÉUS  À 
PERDA DOS VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AOS 
SEUS  PATRIMÔNIOS.  PROPORCIONALIDADE. 
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. 1. A 
não  intimação  das  partes  para  apresentação  das  razões 
finais  não  traduz  nulidade.  Esse  ato  processual  não  é 
obrigatório em sede de ação civil,  ademais, os apelantes 
não demonstraram a existência de prejuízo efetivo à sua 
defesa.  […].  (TRF-1  -  AC:  32770  DF  0032770-
22.2007.4.01.3400,  Relator:  DESEMBARGADOR  FEDERAL 
HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 26/10/2010, QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.254 de 01/12/2010)

No  caso  dos  autos,  o  Juízo  a  quo  intimou  duas  vezes  a 
apelante para apresentação de provas, deixando a mesma de se manifestar 
nas oportunidades concedidas, motivo pelo qual entendo que as razões finais 
não  iriam  acrescentar  nada  à  sua  defesa  delimitada  em  contestação, 
inexistindo, assim, qualquer prejuízo a ser constatado.  Isso posto, rejeito a 
prefacial.

Quanto  ao  mérito  do  apelo,  insta  destacar  que  a  presente 
demanda decorreu da reprovação das contas da recorrente, pelo Tribunal de 
Contas do Estado, quando atuava como Prefeita do Município de Marizópolis 
no ano de 2006.

Em primeiro lugar, esclareço que as decisões administrativas 
de mérito oriundas do Tribunal de Contas não vinculam o Poder Judiciário (art. 
21,  II,  da  Lei  8.429/921).  Contudo,  nada  impede  que  os  fatos  tidos  por 
irregulares por aquele Órgão Fiscalizador possam ser considerados para o 
reconhecimento  de  atividade  ilícita  punível  com  uma  das  sanções 
estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa.

Em  outras  palavras,  o  comando  emanado  pelo  Tribunal  de 
Contas  pode,  perfeitamente,  servir  de  substrato  probatório  para  firmar  o 
convencimento do Magistrado em ação de improbidade, tanto para condenar 

1Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
  […].
  II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 

Conselho de Contas.

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000869-06.2012.815.0371                                                                                5



quanto para absolver o réu.

Ademais, é de se ressaltar que, no presente recurso, diversas 
condutas  apontadas  na  inicial  e  consideradas  pelo  sentenciante  (não 
realização de procedimentos licitatórios,  despesas sem comprovação; 
pagamento a prestadores de serviços sem retenção de ISS) não foram 
impugnadas  diretamente  no  presente  apelo,  o  que,  por  si  só,  já  seria 
suficiente para manter a sentença de primeiro grau, diante da gravidade das 
mesmas.

Além  das  condutas  não  impugnadas  no  apelo,  penso  que 
aquelas  que  foram atacadas  deverão subsistir,  já  que,  a  meu  ver,  a  tese 
recursal não merece provimento.  

Pois bem, no que diz respeito ao argumento de que a falta de 
utilização  do  percentual  mínimo  com  educação  não  caracteriza  ato  de 
improbidade administrativa, o STJ já decidiu que essa irregularidade enseja 
penalidade prevista na norma de improbidade. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  NÃO  DESTINAÇÃO  DO  PERCENTUAL 
MÍNIMO DE RECEITA DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO.  ART.  212  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONDUTA  COMISSIVA  POR 
OMISSÃO,  CUJA AUSÊNCIA DO  ELEMENTO  SUBJETIVO 
COMPETE  AO  ADMINISTRADOR  PÚBLICO. 
PROPORCIONALIDADE  DAS  SANÇÕES  APLICADAS.  1. 
Recurso especial  no qual se discute a caracterização de 
ato  ímprobo  em  razão  da  não  destinação  de  25%  das 
receitas  provenientes  de  impostos  na  manutenção  e 
desenvolvimento  do  ensino,  conforme  determinação  do 
art.  212  da  Constituição  Federal.  2.  O  administrador 
público,  que não procede à correta gestão dos recursos 
orçamentários  destinados  à  educação,  salvo  prova  em 
contrário,  pratica  conduta  omissiva  dolosa,  porquanto, 
embora  saiba,  com  antecedência,  em  razão  de  suas 
atribuições,  que  não  será  destinada  a  receita  mínima  à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, nada faz para 
que  a  determinação  constitucional  fosse  cumprida, 
respondendo, assim, pelo resultado porque não fez nada 
para o impedir. […]. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 
-  REsp  1195462  /  PR  –  Relator(a)  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES - Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data 
do  Julgamento  12/11/2013  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
21/11/2013)  

A alegação relativa à  falta  de consideração dos gastos com 
limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos também não prospera, vez que 
a  Resolução  nº  322/03,  do  Conselho   Nacional  de  Saúde  destacou, 
categoricamente, em sua sétima diretriz, o seguinte:
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“Sétima Diretriz: Em conformidade com o disposto na Lei 
8.080/90, com os critérios da Quinta Diretriz e para efeito 
da  aplicação  da  EC  nº  29,  não  são  consideradas  como 
despesas  com  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  as 
relativas a:

[…];

V - limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);”

A conclusão retratada no mencionado ato normativo, aplicável 
no ano de 2006, foi ratificada pela Lei Complementar nº 141/2012, vejamos:

“Art. 4o  Não constituirão despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais 
mínimos  de  que  trata  esta  Lei  Complementar,  aquelas 
decorrentes de: 

[…]

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;” 

Assim,  devem  permanecer  sendo  desconsideradas  tais 
despesas para o cômputo dos gastos mínimos com a saúde, o que me faz 
concluir  que  não  houve  o  devido  atendimento  ao  limite  previsto 
constitucionalmente, assim como destacado pela Corte de Contas.

Já a afirmação sobre a aplicação do percentual de 8% (oito por 
cento)  para  as  contribuições  previdenciárias  de  servidores,  em  razão  da 
previsão em Lei  Municipal,  trata de patente inovação recursal,  pois,  sobre 
esse  tema,  foi  mencionado  em  contestação  apenas  que  as  pendências 
verificadas  perante  os  institutos  de  previdência  decorreram de  dívidas  de 
gestões anteriores. 

Como se  sabe,  a  inovação  recursal  é  vedada  pelo  sistema 
processual brasileiro, sendo o entendimento deste Tribunal acerca da matéria 
no seguinte norte:

"APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MATÉRIA 
NÃO  VENTILADA  NA  CONTESTAÇÃO.  INOVAÇÃO 
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO 
APELO QUANTO A ESSE PONTO. -  Toda a matéria a ser 
discutida  na  lide  deve  ser  suscitada  na  inicial  ou  na 
contestação, não devendo ser conhecida a matéria arguida 
apenas em sede de apelação, porquanto não faz parte do 
pedido  formulado.  [...]."  (TJPB  –  Processo: 
01820090019078001 – Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA - 
Data do Julgamento: 27/02/2013)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
DPVAT.  INDENIZAÇÃO  JÁ  EFETIVADA  PELA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  COMPROVAÇÃO.  ALEGAÇÕES  EM 
SEDE DE APELO DIVERSAS DAQUELAS LEVANTADAS NA 
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INICIAL. DESIDERATO RECURSAL QUE CONSUBSTANCIA 
INOVAÇÃO  PROCESSUAL.  DESPROVIMENTO.  -  Os 
recursos  não  comportam  ineditismo.  A  Corte  só  pode 
deliberar  matérias  trazidas  a  lume  na  inicial  ou  na 
contestação, com exceção das matérias de ordem pública, 
cuja  cognição se  opera  ex  oficio.  Agir  de  forma diversa 
configura  supressão  de  instância.  Precedentes  do  STJ.” 
(TJPB  –  AC  20020070223496001  -  Relator:  DR.  MARCOS 
WILLIAM DE OLIVEIRA - Órgão Julgador: 2 CAMARA CIVEL - 
Data do Julgamento: 05/03/2012) 

Outrossim, ressalto que a afirmação de previsão orçamentária 
para os cheques emitidos em favor de terceiros é totalmente descabida, haja 
vista ser destituída de provas, violando o art. 333, II, do Código de Ritos, além 
de  ser  genérica,  ou  seja,  não  se  refere  especificamente  a  quaisquer  das 
acusações lançadas na peça vestibular.

Dessa maneira, verifico que todas as atividades mencionadas 
pelo apelado foram confirmadas pela sentença de acordo com os elementos 
probatórios  trazidos ao caderno processual,  devendo esta ser  mantida em 
todos os seus termos.

Por fim, no que tange à ausência de prova de dano ao erário, 
constata-se  que  a  decisão  final  emanada  do  Tribunal  de  Contas  (fl.  89) 
expressa,  claramente,  o  valor  considerado  na  decisão  de  primeiro  grau 
(R$  149.086,14)  como  imputação  de  débito  à  apelante  pela  falta  de 
comprovação de gastos, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório 
capaz de rechaçar tal documentação.

Ante  todo  o  exposto,  voto  pela  rejeição  da  prefacial 
levantada  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório, 
mantendo incólume o conteúdo da sentença atacada.

É como voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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