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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO.  MANDADO DE SEGURANÇA. 
ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DO 
ACÓRDÃO.  MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA  POR  ESTA 
CORTE  EM  OUTRO  AGRAVO  INTERNO. 
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

-  Quanto  ao  pedido  relativo  ao  descumprimento  do 
acórdão  que  concedeu  à  segurança,  trata-se  de 
matéria que já foi  objeto de apreciação por este E. 
Tribunal,  por  ocasião  do  julgamento  do  Agravo 
Interno de fls. 236/237, interposto pelo impetrante.

- Assim, não se pode decidir novamente as questões 
já decididas (art. 471, do CPC), sendo defeso à parte 
discutir  questões  já  decididas,  para  as  quais  já  se 
operou a preclusão (art. 473, do CPC).

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  Interno  interposto  por  Wandeley 
Barbosa Leal contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de 
declaração ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

Nas razões do presente agravo interno o recorrente reproduz 
os mesmo argumentos que já foram apreciados em anterior agravo interno, 
sob o fundamento de que não foi cumprida à decisão judicial.

É o relatório.

Decido.

O recurso não merece prosperar.
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Com efeito, quanto ao pedido relativo ao não cumprimento da 
decisão proferida nos autos do presente mandado de segurança,  trata-
se de matéria que já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, 
por ocasião do julgamento do Agravo Interno de fls. 236/237, que restou 
assim decidido, de forma unânime, “in verbis”:

“De uma leitura atenta dos autos, mais precisamente  
a  partir  da  fl.178,  infere-se  que  o  entrave  para  o  
cumprimento do Acórdão restou solucionado com a 
publicação da portaria nº GCG/046/2013-CG, datada 
de  22  de  novembro  de  2013,  determinando  que  o  
impetrante  ocupe  vaga  existente  no  Quadro  de 
Praças  Bombeiro  Militar  –  QPM-O  e  
conseqüentemente  a  sua  transferência  do  Quadro  
Suplementar Geral Bombeiro Militar – GSGBM para o  
referido  Quadro  de  Praça.  Informa,  ainda,  que 
determinou  que  a  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  
tome as providências cabíveis no sentido de que o 
SGT BM Matr.  518.163-1 WANDERLEY BARBOSA 
LEAL,  participe  do  próximo  curso  de  formação  de  
sargento  do  Quadro  de  Praças  Bombeiro  Militar  –  
QPBM.

Logo,  o  cumprimento  integral  da  ordem 
mandamental,  da  forma  como  apontada  pelo  
impetrado, resolve-se na via administrativa, por meio  
de procedimentos que, ao que consta dos autos,  já 
foram iniciados.

Com efeito, por entender inexistente qualquer ato que  
careça da participação deste Relator  ou mesmo do 
órgão julgador, e como dito, havendo notícia de que a  
autoridade  já  deu  cumprimento  ao  mandado  de  
segurança, o arquivamento do feito é medida que se  
impõe,  não  representando  isso,  pois,  qualquer  
prejuízo ao impetrante.

Ademais,  convém  ressaltar  que  as  convocações 
alegadas pelo recorrente (fls. 200/204) dizem respeito  
à  fase  final  do  edital  de  nº  02/2012,  referente  a  
processo  seletivo  para  o  Curso  de  Formação  de 
Sargentos,  não tendo aquele realizado as primeiras  
etapas (exame intelectual e exames complementares)  
do  certame  para  fazer  jus  ao  ingresso  no  citado  
Curso, assim como requerido neste agravo interno.”  
(Acórdão de fls. 236/237).
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Assim,  não  se  pode  decidir  novamente  as  questões  já 
decididas  (art.  471,  do  CPC),  sendo  defeso  à  parte  discutir  questões  já 
decididas, para as quais já se operou a preclusão (art. 473, do CPC).

Transcrevo os dispositivos legais aplicáveis a espécie:

“Art.  471  -  Nenhum  juiz  decidirá  novamente  as  
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I  -  se,  tratando-se  de  relação  jurídica  continuativa,  
sobreveio  modificação  no  estado  de  fato  ou  de 
direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão  
do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

“Art.  473  -  É  defeso  à  parte  discutir,  no  curso  do  
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se  
operou a preclusão.”

Por  esses  motivos,  com  fulcro  no  art.  557  do  CPC,  nego 
seguimento ao agravo interno.

Com o decurso do prazo recursal, dê-se baixa e arquive-se.

Intime-se. Publique-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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