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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM  IMPOSIÇÃO DE MULTA 
AO  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  RÉU COMO  MEDIDA  COERCITIVA. 
CÁLCULO  DA MULTA DETERMINADO  EM  DECISÃO  POSTERIOR,  QUE 
SUSPENDEU  O  BLOQUEIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  DO  MUNICÍPIO. 
RECURSO INTERPOSTO CONTRA ESSA DECISÃO E NÃO CONTRA A QUE 
FIXOU  AS  ASTREINTES. INADMISSIBILIDADE  MANIFESTA. ART.  557, 
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto tão somente contra a decisão 
que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo da multa se o 
que se pretende é a reforma de decisão anterior, em que fixadas as astreintes.

2. Agravo a que se nega seguimento.

Vistos.

Domingos Sávio  Maximiano Roberto interpôs Agravo de  Instrumento 
contra  decisão prolatada pelo Juízo da  1ª  Vara da Comarca de Princesa Isabel, f. 
21/22, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
da Paraíba em face daquele  Município,  f. 27/40,  que determinou a remessa dos 
autos  à  Contadoria  Judicial  para  cálculo  da  multa  fixada  em  anterior  decisão 
antecipatória dos efeitos da tutela e a abertura de vista ao Ministério Público.

Em suas razões, alegou que não é parte no processo e que, por essa razão, 
não é possível  que lhe seja  imposta  a  multa  pelo descumprimento da decisão,  e 
defendeu não ser admitida pela jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal e do 
Superior  Tribunal  de  Justiça a  imposição de multa  ao  representante  da  pessoa 
jurídica de direito público, pelo que requereu a concessão de efeito suspensivo ao 
Recurso e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão para que não seja apurado o 
valor da multa e que não se dê vista ao Parquet.

O Agravo é tempestivo, f. 24/25, e o preparo foi recolhido, f. 16.

É o Relatório.

A multa a que se refere o Agravante foi fixada em Ação Civil Pública, como 
medida coercitiva, na decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela.



Na Decisão agravada, o Juízo suspendeu o bloqueio de verbas públicas do 
Município  e,  ao  final,  determinou  o  envio  dos  autos  à  Contadoria  Judicial  para 
cálculo das astreintes e a posterior intimação do Ministério Público.

O Agravo foi  interposto  contra  essas  providências  finais  e  não  contra  a 
suspensão do bloqueio, tanto que os argumentos utilizados são a impossibilidade de 
imposição de multa a terceiro não interveniente e a representante da pessoa jurídica.

Embora constantes em uma decisão, tais medidas compõem capítulo que 
tem natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

Ademais, as astreintes devem ser questionadas em recurso interposto contra 
a  decisão  que  as  fixou  e  não  contra  o  ato  judicial  em  que  o  Juízo,  diante  do 
descumprimento da decisão antecipatória, determinou o cálculo da multa.

Posto isso,  considerando que o recurso é manifestamente inadmissível, 
com base no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


