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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.    DECISÃO  DE 
PRIMEIRO  GRAU  QUE  DETERMINOU  O 
SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS. 
ASTREINTES  FIXADAS  PELO 
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO  EM 
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA  REALIZAÇÃO  DE 
POLÍTICAS  SOCIAIS.  SEQUESTRO  DE VERBAS 
PÚBLICAS  QUE  NÃO  SE  ENQUADRA  NAS 
HIPÓTESES  ORDINÁRIAS  DO ART.  100  DA CF 
OU  NOS  ENTENDIMENTOS  PACÍFICOS  DA 
CORTE  SUPERIOR.  IMPOSSIBILIDADE. 
PROVIMENTO.

Em  se  tratando  da  Fazenda  Pública,  qualquer 
obrigação de pagar  quantia,  ainda que decorrente 
da conversão de obrigação de fazer ou de entregar 
coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art.  730 do 
CPC e CF, art.  100 da CF),  que não prevê, salvo 
excepcionalmente,  a  possibilidade  de  execução 
direta  por  expropriação  mediante  seqüestro  de 
dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são 
impenhoráveis.  Apenas  em  situações  de 
inconciliável  conflito  entre  o  direito  fundamental  à 
saúde e  o  regime de impenhorabilidade dos bens 
públicos prevalece o primeiro sobre o segundo.

No caso em tela, embora a criação de espaço para 
internação  compulsória  prolongada  de  crianças  e 
adolescentes com alto grau de dependência química 
seja uma forma de se exigir saúde, o fato é que as 
astreintes não podem se direcionar à realização de 
uma  obra  nem,  tampouco,   para  custear  as 
despesas do tratamento dos dependentes químicos 
em  clínicas  particulares  ou  comunidades 
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terapêuticas,  pois,  nesse  caso,  seria  o  Ministério 
Público quem administraria tais valores e organizaria 
a política social, o que, sob meu ponto de vista, não 
se coaduna com seu dever.  Assim, nesta hipótese, 
ao  deferir  o  sequestro  das  verbas  públicas,  o 
Judiciário adentra na esfera administrativa do Poder 
Executivo, o que não é permitido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 496.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo interposto  pelo Município de João Pessoa contra decisão proferida 

pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Infância  e  Juventude  da  Capital (fl.468)  que 

determinou o sequestro da quantia executada pelo Ministério Público, a fim de 

que o valor seja depositado na conta do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente.

Em suas razões recursais, explica que o Agravado executou o 

Município  para  que cumprisse o título  executivo  extrajudicial,  decorrente  de 

acordo firmado em Ação Civil Pública. Por entender a magistrada que, dos seis 

itens acordados, apenas dois foram cumpridos, manteve a multa cominatória e 

determinou o sequestro de verba pública.

Insurge-se  o  Agravante  contra  o  referido  sequestro, 

argumentando  que  as  quantias  devidas  pela  Fazenda  Pública  devem  ser 

pagas, inexoravelmente, pela utilização dos precatórios, uma vez que a medida 

imposta pelo juízo “a quo” é excepcional.

Alega que a multa não serviria para a realização das políticas 

públicas impostas.
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Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que seja suspenso o sequestro da verba pública, que atualmente alcança a 

quantia  de  R$  784.600,00  (setecentos  e  oitenta  e  quatro  mil  e  seiscentos 

reais).

O recurso veio devidamente instruído com a cópia da decisão 

agravada (fl.468) e da prova da intimação (fl.470), além de outros documentos 

que entendeu pertinentes.

Às  fls.474/476,  foi  deferido  o  pedido  de  atribuição  de  efeito 

suspensivo.

Nas contrarrazões de fls.481/487,  o  Ministério  Público  alega 

que sua pretensão, diante da omissão do Poder Público, em não criar o espaço 

especializado  para  internação  compulsória  prolongada  de  crianças  e 

adolescentes com alto grau de dependência química, é possibilitar a utilização 

dos valores sequestrados para custear as despesas do tratamento em clínicas 

particulares ou comunidades terapêuticas que tenham essa finalidade. Explicou 

que o Município de João Pessoa não pode ser beneficiado com sua omissão 

É o relatório.

VOTO

Exsurge  dos  autos  que  o  Agravante  insurge-se  contra  o 

sequestro de verba pública para pagamento de astreintes.

O  sequestro  de  verbas  públicas  é  permitido  nas  hipóteses 

ordinárias do art. 100, § 6º, da CF (preterimento do direito de precedência ou 

falta de alocação orçamentária),  assim como nos casos em que a Fazenda 

Pública descumprir o regime especial de pagamentos estabelecido na EC nº 

62/09. Também é possível que, nos débitos de natureza alimentícia, a dívida 

seja  paga  com  preferência  sobre  todos  os  demais  débitos,  exceto  sobre 

aqueles referidos no § 2º do mesmo artigo (débitos de natureza alimentícia, 

cujos titulares tenham sessenta anos de idade ou mais na data de expedição 

do precatório, ou sejam portadores de doença grave).
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A  jurisprudência  pacífica  da  Corte  Superior  de  Justiça, 

inclusive,  admite o sequestro de verbas públicas quando estiver  em jogo o 

direito  à  saúde,  posto  que  este  deve  prevalecer  sobre  o  princípio  da 

impenhorabilidade dos recursos públicos.

Em  que  pese  a  gravidade  da  matéria  tratada,  já  que  a 

Edilidade  descumpriu  vários  compromissos  firmados  perante  o  Ministério 

Público,  cujo  objetivo  era  a  implementação  de  políticas  sociais  básicas, 

entendo que não é possível determinar o pagamento de astreintes por meio do 

sequestro  de  verbas  públicas,  uma  vez  que  a  matéria  debatida  não  se 

enquadra nas exceções previstas no art.100 da Constituição Federal.

Em se tratando da Fazenda Pública,  qualquer  obrigação de 

pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de 

entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 

da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente, a possibilidade de execução 

direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro 

bem público,  que são impenhoráveis.  Apenas em situações de inconciliável 

conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade 

dos bens públicos prevalece o primeiro sobre o segundo.

No caso em tela, embora a criação de espaço para internação 

compulsória  prolongada  de  crianças  e  adolescentes  com  alto  grau  de 

dependência  química  seja  uma forma de  se  exigir  saúde,  o  fato  é  que  as 

astreintes não podem se direcionar à realização de uma obra nem, tampouco, 

para custear as despesas do tratamento dos dependentes químicos em clínicas 

particulares ou comunidades terapêuticas, pois, nesse caso, seria o Ministério 

Público quem administraria tais valores e organizaria a política social, o que, 

sob meu ponto de vista, não se coaduna com seu dever. Não está em jogo o 

direito iminente à saúde, como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos 

ou  a  realização  de  uma  cirurgia  para  um  cidadão  específico.  A  pretensão 

ministerial  é utilizar o montante devido à título de astreintes para custear o 

tratamento de diversas pessoas.
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Assim,  nesta  hipótese,  ao  deferir  o  sequestro  das  verbas 

públicas, o Judiciário adentra na esfera administrativa do Poder Executivo, o 

que não é permitido.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO o 
Agravo de Instrumento.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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