
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001553-67.2008.815.0371
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
ORIGEM          : 4ª Vara da Comarca de Sousa
APELANTE      : Erasmo Quintino de Abrantes Filho (Adv. João Paulo Estrela)
APELADO       : Ministério Público do Estado da Paraíba
                             

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PREFEITO.  NÃO  INCLUSÃO  DE
PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO DO ANO SEGUINTE. ATO DE
OFÍCIO. OMISSÃO. INFRAÇÃO AO ART. 11, INCISO II. DA LEI
8.429/92. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

“Caracterizada  a  má  gestão  pública  representada  pela  omissão
injustificada  da  inclusão  do  precatório  relativo  a  créditos
trabalhistas no prazo constitucional, impõe-se a incidência do tipo
normativo  estatuído  no  artigo  11,  caput  e  inciso  II,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa, ao fundamento da violação do dever
constitucional previsto no artigo 100, capuz' e § 1°, assim como dos
princípios  fundamentais  republicanos  da  dignidade  da  pessoa
humana e do valor social do trabalho (CF/88, artigo 1°, incisos III e
IV, respectivamente).1 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 232.

Relatório.

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou

1

TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03720070066735001,  4A CAMARA CIVEL, Relator  Romero  Marcelo da  Fonseca
Oliveira , j. em 22-02-2011



procedente  o  pedido  formulado  na  ação  civil  pública  por  improbidade  administrativa
proposta pelo Ministério Público em desfavor de Erasmo Quintino de Abrantes Filho.

Na sentença, o magistrado entendeu que o réu, ao deixar de incluir
no  orçamento  do  Município  o  precatório  relativo  a  processo  trabalhista,  incorreu  em
conduta descrita no art. 11, da Lei nº 8.429/92, daí porque o condenou nas penas do art. 12,
III,  do referido normativo, precisamente na suspensão dos direitos políticos por 3 (três
anos), além da proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de interposta pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Inconformado,  recorre  demandado  aduzindo  não  ter  ficado
demonstrado que teria agido com dolo ou culpa, tampouco a existência de prejuízo aos
cofres públicos.

Destaca  que  “não  há  que  se  falar  em  conduta  ímproba
desempenhada pelo apelante, pelo contrário, o que restou evidenciado na sua gestão a
frente daquela municipalidade foi a homenagem aos princípios basilares da probidade
administrativa”.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedente o
pedido inicial.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  Ministério  Público  sustenta  que  o
apelante teria deixado, na condição de Prefeito do Município e sem qualquer justificativa,
de  ordenar  o  pagamento  do precatório  nº  071/2003,  originário  do  TRT da 13ª  Região,
expedido em 11/02/2003 para o exercício financeiro de 2004, em favor da servidora Maria
do Socorro Abrantes Antunes.

Defende  ser  dever  do  gestor  incluir  o  precatório  no  orçamento
municipal  para  o  período  seguinte  à  expedição,  constituindo  a  omissão  infração  aos
princípios  que  regem  a  Administração  Pública,  notadamente  o  da  legalidade  e  o  da
moralidade, já que provocou injustificável entrave ao exercício de direitos trabalhistas.

Sustenta  não  ser  este  um  caso  isolado,  já  que  outro  feito  já  foi
sentenciado  em  processo  idêntico,  bem  como  tramitam  outros  na  vara  de  origem,
caracterizando o dolo de descumprir as decisões do TRT da 13ª Região. Ao final, pede o
desprovimento do recurso.

Nesta instância, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  posta  em  discussão  gira  em torno  de  definir  se  o



recorrente,  ao  deixar  de  incluir  a  ordem de  pagamento  judicial  (precatório)  relativo  a
débito  trabalhista  no  orçamento  do  ano  seguinte  à  expedição  implica  em  ato  de
improbidade administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública.

A  obrigatoriedade  de  inclusão  de  verba  para  o  pagamento  de
precatórios  decorre do comando insculpido no art.  100,  V,  da Constituição Federal,  in
verbis:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais,  Distrital  e  Municipais,  em  virtude  de  sentença
judiciária,  far-se-ão  exclusivamente  na  ordem  cronológica  de
apresentação  dos  precatórios  e  à  conta  dos  créditos  respectivos,
proibida  a  designação  de  casos  ou  de  pessoas  nas  dotações
orçamentárias  e  nos  créditos  adicionais  abertos  para  este  fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).  (Vide
Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público,  de  verba  necessária  ao  pagamento  de  seus  débitos,
oriundos  de  sentenças  transitadas  em  julgado,  constantes  de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o
pagamento  até  o  final  do  exercício  seguinte,  quando  terão  seus
valores atualizados monetariamente.

De  outro  lado,  o  art.  11,  da  Lei  nº  8.429/92,  “constitui  ato  de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições [...]”.

O  dispositivo  traz  em  seu  texto  as  hipóteses  em  que  o  ato  de
improbidade  administrativa  é  praticado  por  inobservância  de  regras  de  natureza
principiológica que, no meu sentir, traduz violação mais grave do que aquela perpetrada
contra regras comuns.

Tanto é assim que Celso Antônio Bandeira de Mello, com a precisão
que lhe é peculiar, sustenta que “violar um princípio é muito mais grave que transgredir
uma norma. A desatenção ao princípio implica  ofensa não apenas a  uma específico
mandamento obrigatório mas a todo um sistema de comandos.”2

      
Dirley da Cunha Júnior,  por sua vez, aduz que  “à luz do direito

positivo,  a  violação  ao  princípio  da  probidade  administrativa  é  mais  ampla  e
compreende  a  violação  ao  princípio  da  moralidade  administrativa.  Nesse  sentido,
esclarece Di Pietro que 'quando se fala em improbidade como ato ilícito,  como infração
sancionada pelo ordenamento jurídico, deixa de haver sinonímia entre as expressões

2 Elementos de Direito Administrativo - 3ª ed. - p. 300.



improbidade e moralidade, por que aquele tem um sentido muito mais amplo e muito
mais  preciso,  que  abrange  não  só  atos  desonestos  ou  imorais,  mas  também  e
principalmente atos ilegais”.3

Não é demais esclarecer,  ainda, que a caracterização das condutas
previstas no art. 11, da Lei 8.429/90, dispensa o dano ao erário, sendo suficiente, apenas o
dolo genérico. Neste Particular, confira-se decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, que consolidou este entendimento:

O  dano  ao  erário  não  é  elementar  à  configuração  do  ato  de
improbidade.  2.  Os  atos  censurados  amoldam-se  aos  casos  de
improbidade administrativa, previstos no art. 11, I, da Lei 8.429/92.4

Portanto, em se tratando de ato de improbidade inserto no art. 11 da
Lei nº 8.429/92, necessário, para sua configuração, além do dolo genérico, a contrariedade
aos princípios basilares que orientam o atuar na Administração Pública, uma vez que se
protege não o patrimônio público econômico, mas a probidade administrativa.

Quanto ao elemento subjetivo, indispensável à caracterização do ato
ímprobo, necessário esclarecer, de logo, que a caracterização das condutas previstas no art.
11,  da  Lei  8.429/90,  reclama  a  existência  de  dolo  genérico,  sendo  insuficiente  à
configuração a conduta de natureza culposa. Sobre o tema, confira-se decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou este entendimento:

“A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da
administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou
genérico”.5

No mesmo sentido:

“O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios
da administração pública exige a demonstração do dolo genérico”.6

“O posicionamento  firmado pela  Primeira  Seção  é  que  se  exige
dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11
da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e
ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao
erário)”.7 

No caso dos autos, conforme aponta o Ministério Público, autor da

3 Curso de Direito Administrativo. Cunha Júnior, Dirley. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 614.
4 STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.
5 STJ - EREsp 654.721/MT - Rel. Min. Eliana Calmon – S1 – j. 25/08/2010 - DJe 01/09/2010.
6 STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.
7 STJ - REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013.



demanda, não é este o único processo em que ao recorrente é imputado a prática de ato de
improbidade  administrativa  por  não  fazer  incluir  na  lei  orçamentária  a  previsão  de
pagamento de precatórios, em infração ao art. 100, V, da Carta Constitucional.

Com efeito, observa-se que a 4ª Câmara Cível, julgando feito idêntico,
em  que  o  recorrente  também  foi  interpelado  judicialmente  pela  mesma  omissão,
confirmou  a  decisão  de  primeiro  grau,  reconhecendo  a  prática  de  improbidade
administrativa.

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO.  DESCUMPRIMENTO  DE
DECISÃO JUDICIAL.  NÃO INCLUSÃO DE PRECATÓRIO NO
ORÇAMENTO  COMPETENTE.  ATO  DE  OFÍCIO.  OMISSÃO.
ART.  11,  INCISO  II.  DA  LEI  8.429/92.  DESPROVIMENTO.
Caracterizada  a  má  gestão  pública  representada  pela  omissão
injustificada  da  inclusão  do  precatório  relativo  a  créditos
trabalhistas no prazo constitucional, impõe-se a incidência do tipo
normativo  estatuído  no  artigo  11,  caput  e  inciso  II,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa, ao fundamento da violação do dever
constitucional previsto no artigo 100, capuz' e § 1°, assim como dos
princípios  fundamentais  republicanos  da  dignidade  da  pessoa
humana e do valor social do trabalho (CF/88, artigo 1°, incisos III e
IV, respectivamente).8 

Ademais,  tal  como  ressaltou  o  magistrado  de  primeiro  grau,  “a
omissão na inclusão da despesa decorrente de precatório judicial não foi devidamente
justificada ao longo da instrução processual, configurando, a meu ver, claro menoscabo
à autoridade da  coisa  julgada,  frustrando a  legítima expectativa criada em favor  de
titular de crédito para cuja constituição definitiva se exigiu significativa 'paciência', face
às inesgotáveis prerrogativas processuais de que dispõe a Fazenda Pública” (fl. 203).

Ressalte-se,  ademais,  que  não  se  trata  de  inadimplemento  do
pagamento de precatórios, que poderia ser justificável pela falta de condições financeiras
do Município. A omissão que caracteriza a improbidade administrativa é da não inclusão,
na lei orçamentária, de receita para pagamento dos precatórios.

Por  fim,  digno  de  registro  que  o  pagamento  posterior  não
descaracteriza à violação ao art. 11, II, da Lei de Improbidade Administrativa.

Expostas  estas  considerações,  não enxergo  razões  para  reformar  a
sentença atacada, daí porque nego provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO
8 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03720070066735001,  4A CAMARA CIVEL, Relator  Romero  Marcelo da  Fonseca

Oliveira , j. em 22-02-2011



A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto
Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Dr.  João
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho).

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado


