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MANDADO  DE  SEGURANÇA. CONCESSÃO. 
EXECUÇÃO  DAS  ASTREINTES.  OBJEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  PRELIMINAR DE  ILEGITIMIDADE. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA A AUTORIDADE COATORA. 
NECESSIDADE  DA  DECISÃO  EXPRESSAMENTE 
MENCIONAR  A  RESPONSABILIDADE  PESSOAL  DO 
IMPETRADO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO EXPRESSA. 
IMPOSSBILIDADE  DE  PRESUNÇÃO.  AUTORIDADE 
COATORA REPRESENTANTE  DA PESSOA JURÍDICA. 
TEORIA  DO  ÓRGÃO.  RECONHECIMENTO  DA 
ILEGITIMIDADE  DO  EXECUTADO.  ACOLHIMENTO 
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

-  O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 
sentido de ser possível que a multa coercitiva recaia sobre 
o patrimônio da própria autoridade coatora.

- Para que se possa executar a multa de forma pessoal pelo 
descumprimento da decisão, deve, necessariamente, haver 
a expressa e clara advertência, em respeito ao princípio da 
boa-fé processual.
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- Diante da ausência na decisão de qualquer indicação da 
responsabilidade  pessoal  da  autoridade  coatora,  sua 
ilegitimidade passiva é evidente.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A  o  egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da 
Justiça, à unanimidade, em acolher a exceção de pré-executividade, nos termos do voto 
do Relator.

R E L A T Ó R I O

O impetrante  apresentou  petição  às  fls.  289/291,  requerendo  a 
execução das astreintes fixadas no deferimento da liminar (fls.138/140) e ratificadas no 
acórdão de fls.187/192, que totaliza a quantia de R$ 438.500,00 (quatrocentos e trinta e oito 
mil  e  quinhentos  reais),  valor  calculado  considerando  a  data  em que  foi  concedida  a 
liminar e a data em que o impetrante foi nomeado (30/05/2014).

Intimado,  o  Governador  do  Estado  da  Paraíba,  impetrado, 
apresentou  exceção  de  pré-executividade  (fls.305/330)  alegando  a  sua  ilegitimidade, 
arguindo  que  não  houve  na  decisão  liminar,  bem  como  no  acórdão  que  concedeu  a 
segurança, a imputação pessoal do Chefe do Executivo para o cumprimento da obrigação. 

Assevera  que  o  próprio  exequente  requereu  a  execução  pela 
sistemática de Precatórios, não sendo possível inovar a decisão proferida anteriormente, 
redirecionando a execução em face da pessoa do Governador, sob pena de violação da 
coisa julgada.

Sustenta ainda a falta de liquidez do suposto título executivo, a falta 
de  intimação  pessoal  da  autoridade  apontada  como  coatora  quando  da  concessão  da 
ordem, a falta de intimação pessoal do Procurador-Geral do Estado ou representante do 
órgão,  acerca  da  decisão  que  inadmitiu  o  recurso  especial  interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba e, por fim, o excesso de execução, em primazia ao princípio da eventualidade.

Requer, ao final, a procedência da exceção de pré-executividade para: 
1) reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam,  excluindo o Sr. Ricardo Vieira Coutinho 
do polo passivo da execução; 2) Em não sendo este o entendimento, pugna pela extinção 
do processo sem resolução de mérito, por falta de liquidez do suposto título judicial em 
face do executado; 3)Não sendo acolhidos os pedidos anteriores,  que seja sobrestado o 
processo de execução em virtude da falta de intimação pessoal da autoridade coatora da 
decisão que concedeu a segurança; 4) Caso superados todos os pedidos anteriores, seja 
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citado o Estado da Paraíba ara oferecer embargos à execução.

Subsidiariamente, pugna pela intimação do exequente para que se 
proceda a fase de liquidação da sentença, dando ao executado o direito de defesa, e não 
sendo  este  o  entendimento,  que  haja  a  redução  do  quantum  arbitrado,  para  um valor 
máximo  de  0,5%  do  valor  fixado  e,  por  conseguinte,  seja  o  exequente  condenado  no 
pagamento nas custas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor 
da suposta dívida.

Por fim, o executado pede a habilitação do seu patrono.

Impugnação à exceção de pré-executividade às fls. 345/353, refutando 
todos os argumentos contidos na exceção de pré-executividade, requerendo, o pagamento 
do valor de R$ 438.500,00, acrescido da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, 
totalizando o montante de R$ 482.350,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e 
cinquenta reais), bem como o valor dos honorários advocatícios, na fase de execução da 
sentença, no importe de R$ 96.470,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta reais).

Parecer  Ministerial  pelo  não  acolhimento  da  exceção  de  pré-
executividade. (fls. 355/366)

É o relatório.

V o t o

Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

O Governador do Estado da Paraíba, impetrado, apresentou exceção 
de pré-executividade (fls.305/330) alegando a sua ilegitimidade, arguindo que não houve 
na decisão liminar, bem como no acórdão que concedeu a segurança, a imputação pessoal 
do Chefe do Executivo para o cumprimento da obrigação. 

Assevera  que  o  próprio  exequente  requereu  a  execução  pela 
sistemática de Precatórios, não sendo possível inovar a decisão proferida anteriormente, 
redirecionando a execução em face da pessoa do Governador, sob pena de violação da 
coisa julgada.

Sustenta ainda a falta de liquidez do suposto título executivo, a falta 
de  intimação  pessoal  da  autoridade  apontada  como  coatora  quando  da  concessão  da 
ordem, a falta de intimação pessoal do Procurador-Geral do Estado ou representante do 
órgão,  acerca  da  decisão  que  inadmitiu  o  recurso  especial  interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba e, por fim, o excesso de execução, em primazia ao princípio da eventualidade.
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De início, insta consignar que a exceção de pré-executividade nada 
mais é do que um meio de defesa, criado pela doutrina e aceito pela jurisprudência, que 
tem por objetivo obstar o prosseguimento de uma execução nitidamente nula, conferindo 
ao executado a possibilidade de defender-se, em qualquer momento da execução, sem a 
necessidade de prévia garantia do juízo.

Sobre o tema, disserta Humberto Theodoro Júnior:

“Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os embargos à execução o  
único remédio à disposição do devedor para se defender contra o processo  
executivo, já não vigora mais, principalmente quando a objeção a ser feita ao  
cabimento da execução tenha como fundamento matéria que ao juiz incumba  
conhecer e decidir de ofício. Essa matéria, sendo de ordem pública, não pode  
ter  sua  apreciação  condicionada  à  ação  incidental  de  embargos.
(...)
É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade  
de o devedor usar da exceção de preeexecutividade, independentemente de  
penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos,  
sempre  que sua defesa se  referir  a  matéria  de  ordem pública  e  ligada  às  
condições  da  ação  executiva  e  seus  pressupostos  processuais”.  (Curso  de  
Direito Processual Civil, Volume II, 36ª Edição, pgs. 284-285).

Como se infere da lição, a utilização desta via de exceção somente se 
afigura cabível quando a irresignação versar sobre matérias que o juiz possa conhecer de 
ofício, sem a necessidade de dilação probatória.

Após esse breve introito, passo à análise dos argumentos levantados 
pelo impetrado.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO

Alega o executado que não houve na decisão liminar, bem como no 
acórdão que concedeu a segurança, a imputação pessoal do Chefe do Executivo para o 
cumprimento da obrigação. 

Assevera  que  o  próprio  exequente  requereu  a  execução  pela 
sistemática de Precatórios, não sendo possível inovar a decisão proferida anteriormente, 
redirecionando a execução em face da pessoa do Governador, sob pena de violação da 
coisa julgada.

Pois bem.
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A aplicação de multa cominatória,  à época em que foi fixada pelo 
relator, encontrava respaldo legal nos arts. 461 e 462 do Código de Processo Civil 1973, 
sendo cabível  naquelas  decisões  que impõem o cumprimento de alguma obrigação de 
fazer. Tal meio coercitivo foi reproduzido no Novo Código de Processo Civil, sendo uma 
das ferramentas de maior utilidade para a efetivação das tutelas judiciais.

Trata-se, assim, de prerrogativa conferida ao julgador, que pode fixá-
la, com o objetivo de, indiretamente, compelir o destinatário da determinação judicial ao 
seu adequado cumprimento.

Como é cediço, em se tratando da ação constitucional do mandado 
de segurança, a demanda é dirigida contra o ato de uma autoridade coatora, que, agindo 
na qualidade de agente público – representando, pois, a pessoa jurídica à qual vinculada –, 
pratica um ato, comissivo ou omissivo, considerado ilegal ou abusivo.

O pleito de tutela jurisdicional,  pois,  se volta a corrigir o vício de 
ilegalidade  de  ato  administrativo  de  uma  pessoa  jurídica,  de  modo  que,  nas  ações 
mandamentais, via de regra, quem responde pela multa diária imposta é o ente público ao  
qual a autoridade coatora se acha vinculada. 

Com  efeito,  o  ato  que  o  impetrado  pratica,  no  exercício  de  suas 
funções, vincula a pessoa jurídica de direito público a cujos quadros ela pertence, sendo, 
pois, considerado ato do ente público e não do agente. 

Para  corroborar  esse  entendimento,  podemos  avocar  a  chamada 
Teoria do Órgão, amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência pátria, segundo a 
qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, que são 
partes  integrantes  da  própria  estrutura  da  pessoa  jurídica,  de  modo  que,  quando  os 
agentes  que  atuam  nestes  órgãos  manifestam  sua  vontade,  considera-se  que  esta  foi 
manifestada pelo próprio Estado. 

Com efeito, a mencionada teoria enuncia que toda atuação do agente 
público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não à sua pessoa. Desse modo, 
em regra, a pessoa jurídica de direito público é quem responde objetivamente pela ação ou 
omissão de seus agentes, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa (art. 37, §6º, da Constituição Federal). 

A despeito de ser pacífica a aplicabilidade da teoria do órgão, surgiu, 
na  doutrina  e  jurisprudência,  controvérsia  sobre  a  possibilidade  ou  não  do 
estabelecimento de multa cominatória para o fim de compelir a Fazenda Pública a cumprir 
determinações judiciais. A dúvida residia na utilidade do estabelecimento dessa espécie de 
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medida coercitiva para um ente público e na possibilidade de sua fixação de forma pessoal 
para o agente que a representa. 

A  jurisprudência  majoritária  se  consolidou  no  sentido  da 
possibilidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo 
para o cumprimento de obrigação de fazer.  Contudo,  na hipótese de recalcitrância  no 
cumprimento de decisão judicial, o Superior Tribunal de Justiça, almejando a efetividade 
da tutela jurisdicional, passou a admitir a possibilidade de aplicação de multa cominatória 
diretamente à autoridade coatora vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA 
DIÁRIA  À  PRÓPRIA  AUTORIDADE  COATORA.  POSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DO  ART.  461,  §§  4º  E  5º  DO  CPC.  RECURSO 
ESPECIAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. É pacífica, no STJ, a possibilidade de 
aplicação,  em mandado de segurança,  da multa diária  ou por tempo de atraso 
prevista no art. 461, §§ 4º e 5º do CPC. Precedentes.  2. Inexiste óbice, por outro 
lado,  a  que  as  astreintes  possam  também  recair  sobre  a  autoridade  coatora 
recalcitrante  que,  sem  justo  motivo,  cause  embaraço  ou  deixe  de  dar 
cumprimento  a  decisão  judicial  proferida  no  curso  da  ação  mandamental. 3. 
Parte sui generis na ação de segurança, a autoridade impetrada, que se revele 
refratária ao cumprimento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se, não 
apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas também aos mecanismos 
punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil (hipóteses dos arts. 
14 e 461, §§ 4º e 5º). 4. Como refere a doutrina, "a desobediência injustificada de 
uma ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público; 
não está ele, em assim se comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, 
em nome próprio" (vargas, Jorge de oliveira. As conseqüências da desobediência 
da ordem do juiz cível.  Curitiba: juruá, 2001, p. 125),  por isso que, se "a pessoa 
jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a 
multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente 
capaz  de  dar  atendimento  à  decisão  jurisdicional"  (marinoni,  Luiz  guilherme. 
Técnica processual e tutela dos direitos.  São Paulo: RT, 2004, p. 662). 5. Recurso 
Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.399.842; Proc. 2013/0279447-6; ES; 
Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 03/02/2015) – (grifo nosso).

Nesse  contexto,  apesar  de  compartilhar  do  entendimento  acima 
esposado, pela possibilidade de fixação de multa cominatória pessoal ao agente público, 
entendo ser imprescindível que ocorra expressa menção na decisão. Isso porque, como 
destacado, a regra de responsabilização de ato praticado em exercício funcional recai sobre 
a pessoa jurídica a que se acha vinculada a autoridade. Excepcionalmente, como forma 
mais eficaz de obter o cumprimento da determinação judicial,  pode o Poder Judiciário 
fazer incidir diretamente a sanção sobre a esfera jurídica do gestor.

Logo, quando se estabelece de forma genérica a expressão “sob pena 
de multa diária”, deve-se entender pela aplicabilidade da regra, não constituindo título 
exequível em face do agente público. Para que se possa executar a sanção de forma pessoal 
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pelo descumprimento, deve, necessariamente, haver a expressa e clara advertência,  em 
respeito  ao  princípio  da  boa-fé  processual,  ratificado  no  art.  5º  do  Novo  Código  de 
Processo Civil.

Com efeito,  a meu sentir,  não se revela admissível a imposição de 
multa  pessoal  ao  gestor,  sem que tenha conhecimento  prévio  de sua responsabilidade 
quanto  ao  pagamento  no  caso  de  descumprimento  da  ordem  judicial,  sobretudo 
considerando  que,  na  prática  forense,  às  astreintes  destinadas  ao  gestor  precede  a 
advertência da pessoalidade da medida.

In casu, consoante se infere claramente da decisão liminar, ratificado 
pelo Acórdão, não houve qualquer menção à responsabilidade pessoal do impetrado pelo 
pagamento da multa,  vejamos:

“Ante  o  exposto,  defiro  a  liminar  requerida,  determinando  à  autoridade  
coatora, que, em 05 (cinco) dias, proceda à nomeação do impetrante no cargo  
de agente penitenciário de segunda entrância, sob pena de multa diária de  
R$ 500,00 (quinhentos reais).” (fls. 138/140).

Assim,  diante  da  ausência  na  decisão  de  qualquer  indicação  da 
responsabilidade pessoal da autoridade coatora, conclui-se que a intenção do então relator 
era  aplicar  a  multa  à  pessoa  jurídica  a  que  se  acha  vinculada  a  autoridade,  restando 
evidente, pois, a sua ilegitimidade passiva.

- Da distinção do caso em apreciação com os precedentes desta Corte 
de Justiça

Registro, ainda, a distinção do presente caso com outros precedentes 
desta Corte de Justiça,  nos quais houve expressamente direcionamento das astreintes à 
pessoa da autoridade coatora, vejamos excertos dos julgados:

“Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba em face da decisão 
monocrática de fls. 100, que tendo em vista a recalcitrância da autoridade coatora, e 
reiterando as determinações
contidas na decisão de fls. 42/43v, aplicou multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao 
dia, perfazendo o limite total de R$ 370.125,00 (trezentos e setenta mil e cento e 
vinte e cinco reais), correspondente ao procedimento cirúrgico indicado, valor este, 
que deverá ser pago de forma pessoal pela autoridade coatora, a partir do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, após a intimação pessoal do Estado da paraíba, na 
pessoal  do seu  Procurador-Geral  e  do  Secretário  de  Saúde do Estado.  (TJPB- 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00016766720158150000,  2ª  Seção 
Especializada Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, j. em 24-02-2016) – 
(grifo nosso).
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“Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba contra a decisão de 
fls. 493/498, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Josinaldo da 
Silva  Nóbrega  e  outros,  determinou  que  os  acórdãos  de  fls.  366/380  e  400/403 
fossem integralmente cumpridos no prazo de 5 (cinco) dias, pelo Governador do 
Estado, sob pena de aplicação de multa diária, pessoal e diretamente, no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil  reais)  até o  limite  de R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  sem 
prejuízo  das  cominações  previstas  no  art.  26  da  Lei  nº  12.916/2009.”  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  05880015620138150000,  Tribunal  Pleno, 
Relator DESA MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI, j. em 02-12-2015) – 
(grifo nosso). 

“Outrossim, com respaldo no 4º, do art. 461, da Lei Adjetiva Civil, apliquei multa 
diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 
(cem mil  reais), a  incidir  sobre o  patrimônio pessoal  do impetrado,  caso  não 
tenha atendido ao  comando do decisório  plural  acima em referência,  decreto 
judicial  proferido pelo Egrégio Tribunal em sua composição plenária,  diga-se 
novamente.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0588175-
65.2013.815.0000, Tribunal Pleno, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 15-07-
2015) – (grifo nosso).

Observa-se, pois, que, nos precedentes citados, houve expressamente 
a  imputação das astreintes à pessoa da autoridade coatora,  ao passo  que,  no caso  em 
disceptação,  como  já  exposto,  a  decisão  não  menciona  a  responsabilidade  pessoal  do 
impetrado, não podendo, agora, presumi-la. 

Nesse contexto, diante da ausência na decisão de qualquer indicação 
da responsabilidade pessoal da autoridade coatora, sua ilegitimidade passiva é evidente, 
motivo pelo qual deve ser acolhida a presente exceção de pré-executividade para anular o 
despacho  que  redirecionou  a  execução  para  a  autoridade  coatora  (fls.  293)  e, 
consequentemente, tornar inválido os atos processuais subsequentes. 

Ante  o  exposto,  ACOLHO  a  exceção  de  pré-executividade,  para 
julgar extinta a execução com relação ao excipiente, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 
Novo  Código  de  Processo  Civil,  e,  por  conseguinte,  anulo  os  atos  processuais 
subsequentes ao despacho de fls. 293.  

É como voto.

Presidiu a sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, realizada no 
dia 09 de novembro de 2016, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 
Participaram  do  julgamento,  além  deste  Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores 
José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Tércio Chaves de Moura (Juiz 
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito Araújo Duda Ferreira), 
Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça, João Alves de Silva, Aluízio Bezerra 
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Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto), Carlos Martins 
Beltrão Filho, Márcio Murilo da Cunha Ramos (votou em 31.08.2016), Marcos William de 
Oliveira (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho) e João 
Benedito da Silva. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Leandro 
dos  Santos,  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra 
Cavalcanti,  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  Romero Marcelo  da Fonseca Oliveira, 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des.  Luiz Sílvio Ramalho Junior).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Bertrand  de 
Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões   “Des.  Manoel  Fonsêca  Xavier 
Andrade” do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa,  no dia  28 de 
novembro de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
    JUIZ CONVOCADO
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