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AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCESSÃO  DA  ORDEM  MANDAMENTAL.   DECISÃO
COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  DESCUMPRIMENTO.
POSTERIOR  FIXAÇÃO  DE  MULTA  DESTINADA  À
AUTORIDADE  COATORA.  DISCUSSÃO  ACERCA  DESSE
DECISUM. POSSIBILIDADE  DA  INCIDÊNCIA  DE
ASTREINTES SOBRE  O  PATRIMÔNIO  PESSOAL  DO
IMPETRADO  DESTINATÁRIO  DO  COMANDO  JUDICIAL.
IRRAZOABILIDADE  DA  FAZENDA  PÚBLICA  EM  ARCAR
COM  O  MENOSPREZO  DE  SEUS  AGENTES  NO
DESCUMPRIMENTO  DAS  DELIBERAÇÕES  DO  PODER
JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA E INJUSTIFICADA
DE  ÓBICES  DE  ORDEM  FINANCEIRA  PARA  A
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO  AGRAVADO.
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO REGIMENTAL.

- Na ação constitucional de mandado de segurança, cujo procedimento
é especialíssimo, tanto em sua anterior legislação de regência (Lei nº
1.533/51)  como  na  atual  (Lei  nº  12.016/09),  a  autoridade  coatora,
embora  não  figure  como  parte  material  ou  formal,  participa
ativamente da relação jurídico-processual, incumbindo-lhe, para além
de  prestar  as  informações,  dar  efetivo  cumprimento  às  decisões
proferidas pelo juízo da causa.

-  Os gestores,  quando descumprem uma decisão judicial,  assumem
posição pessoal confortável, porquanto concebem que a sanção será
suportada pelo ente federativo, menosprezando de forma deliberada a
supremacia  do  interesse  público,  pois  remetem para  a  sociedade  a
obrigação de arcar com o pagamento dos seus atos de desatenção no
tocante às deliberações do Poder Judiciário.
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- A doutrina e a jurisprudência, inclusive entendimento mais recente do
Superior Tribunal de Justiça, pelos motivos acima elencados, admitem a
aplicação  de  multa  diária  destinada  diretamente  à  autoridade  coatora
responsável  pelo  cumprimento  da  ordem  nos  autos  de  mandado  de
segurança.

- “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. 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).” (STJ. REsp 1399842 /
ES. Rel. Min. Sérgio Kukina. J. em 25/11/2014).

- “As astreintes podem ser direcionadas pessoalmente às autoridades ou
aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais,
em particular quando eles foram parte na ação.” (STJ. AgRg no REsp
1388716 / RN. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 23/10/2014).

-  “A cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente
estatal,  mas  também  pessoalmente  às  autoridades  ou  aos  agentes
responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações  judiciais”.  (STJ.
AgRg no AREsp 472750 / RJ. Rel. Min. Mauro Cambell Marques. J. em
03/06/2014)

- “O não atendimento a uma ordem judicial, nas causas em que o ente
Estatal é parte, decorre diretamente da vontade do agente público que o
representa, sendo apropriada a aplicação de multa pessoal ao gestor.
Nos termos do art.   461, § 4º e § 5º do Código de Processo Civil,  a
autoridade  coatora  recalcitrante  atrai  para  si,  ainda  que
cumulativamente,  responsabilidade  pessoal  pelo  pagamento  de  multa
diária que lhe seja aplicada.” (TJPB. Tribunal Pleno. Agravo Interno em
MS  nº  88099-41.2013.815.0000.  Rel.  Des.  Frederico  Martinho   da
Nóbrega Coutinho. J. em 06/05/2015).

- “Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,
no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem
servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do
servidor,  sobretudo  na  hipótese  de  despesas  decorrentes  de  decisão
judicial.” (STJ. AgRg no REsp 1407015 / RJ. Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho. J. em 10/11/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Desembargador José Ricardo Porto
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ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão Plenária,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de Cumprimento de Decisão Judicial atravessado por
André Valber Silvano Coutinho, fls. 258/260, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
em face do Governador do Estado da Paraíba.

Aclama o requerente que seja determinada a sua imediata nomeação para
o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, sob pena de aplicação de multa.

A  ordem mandamental  foi  concedida,  à  unanimidade,   pelo  Tribunal
Pleno desta Corte, nos termos do acórdão de fls.96/103, decisum que transitou em julgado em
03/11/2016 (fls. 252).

Em resposta ao petitório supra, este Relator determinou, às fls. 276,  a
notificação pessoal da autoridade coatora - agente político, a fim de que informasse, no prazo
de 05 (cinco) dias, se a deliberação de fls. 96/103 foi cumprida, sob pena de multa diária no
patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte a mil reais), a
incidir  sobre  o  patrimônio  pessoal  do  impetrado,  caso  não  tenha  atendido  ao  declinado
comando judicial.

Em  face  do  decisum acima  mencionado,  o  Estado  da  Paraíba
manejou  o  presente  agravo  interno,  fls.  281/303,  defendendo  a  impossibilidade  e
ausência de amparo legal quanto à destinação das astreintes aos agentes políticos.

Ato contínuo,  afirma que o impetrado não é parte no processo,  e sim
mero  representante  da  pessoa  jurídica,  motivo  pelo  qual  não  pode  ser  condenado  ao
pagamento da sanção pecuniária.

Em sede de mérito, sustenta que a determinação deste julgador é passível
de  acarretar  grave  lesão  à  ordem  pública,  suscitando,  em  síntese,  questões  de  ordem
orçamentária  como  óbice  ao  cumprimento  do  comando  judicial.  Aduzindo,  ademais,  a
excepcionalidade  do  atual  panorama  nacional,  que  diante  de  uma  crise,  notadamente  a
significativa  perda de receitas  pelo  Estado da Paraíba,  mais  especificamente  em razão do
decréscimo do Fundo de Participação dos Estados – FPE e da diminuição da arrecadação do
ICMS, nos conduziria à necessidade de mitigação do direito à nomeação de candidato que
prestou concurso público.

Ao final, após citar julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Corte
Mineira a favor de sua tese, requer reconsideração do decisório ora atacado ou, caso contrário,
pugna pela  remessa dos  autos  ao colegiado para que seja dado provimento  à  insatisfação
regimental.

Apesar de devidamente intimada para ofertar contrarrazões recursais, a
parte suplicante deixou escoar o prazo, a teor da certidão de fls. 314. 

Desembargador José Ricardo Porto
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É o relatório.

VOTO

Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo,
permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior,
cujos argumentos passo a transcrever:

“O  impetrante  atravessou  a  petição  de  fls.  258/260,  informando  o
descumprimento, pela autoridade coatora, de decisão proferida pelo E.
Tribunal  Pleno  (acórdão  às  fls.  96/103),  com  trânsito  em  julgado
(certidão às fls. 252), aresto que determinou  a nomeação do suplicante
no cargo de Agente de Segurança Penitenciária.

Destarte,  tendo  em  vista  a  matéria  declinada  no  petitório,  no  que
concerne à suposta inobservância de deliberação Plenária desta Corte
de Justiça, notifique-se pessoalmente o impetrado, a fim de que informe,
no prazo de 05 (cinco) dias, o seu cumprimento.

Outrossim, com respaldo no §1º do art. 536, da Nova Lei Adjetiva Civil,
fixo multa diária para no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o
limite de R$ 20.000,00 (vinte  mil  reais),  a incidir  sobre o patrimônio
pessoal do Governador do Estado, caso não atenda o comando do aresto
de fls. 96/103.

A referida sanção será aplicada após o transcurso de 10 (dez) dias da
notificação pessoal do Chefe do Poder Executivo Estadual.” 

Acerca  da  incidência  de  astreintes  sobre  o  patrimônio  pessoal  do
impetrado,  o  processualista  Leonardo  José  Carneiro  da  Cunha  enfatiza  que  é  'possível
admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo prevalecer o princípio da efetividade,
erigido a uma garantia constitucional'. (CUNHA, 2004, p.104)

Por sua vez, o doutor Paulo Afonso de Andrade Carvalho, discorrendo a
respeito do tema manifestou o seu posicionamento, que transcrevemos:

'A  aplicabilidade  das  astreintes,  no  que  concerne  à  Administração
Publica Federal, Estadual, Municipal e Distrital, está assegurada pela
Lei 9494/97 - que disciplina a aplicação da Tutela Antecipada Contra a
Fazenda Pública -, nos seguintes termos:
Art. 1º - Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e
7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no Art. 1º e seu § 4º da Lei nº
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º, e 4º da Lei nº 8.437, de
30 de junho de 1992.
Diante  de  tal  previsão  legal,  referida  medida  vem  sendo  aplicada,
demasiadamente,  contra  as  entidades  federativas,  já  que  não  existe

Desembargador José Ricardo Porto
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qualquer tipo de ressalva da aplicação do mencionado dispositivo legal
em desfavor das pessoas jurídicas de direito público.
Defendemos, no entanto, que apesar de não proibidas no texto legal, tais
penas não devem ser aplicadas aos entes federativos,  por estarem em
total  discordância  com  os  princípios  constitucionais  assegurados  às
pessoas jurídicas de direito público.
Assim,  quando  da  aplicação  do  direito,  os  juízos  devem  observar  o
regime jurídico administrativo que protegem as entidades federativas, e
garantir  que  as  medidas judiciais  de  coerção a serem aplicadas não
atinjam  as  prerrogativas  da  Administração  Pública,  e  não  reflitam
diretamente no interesse coletivo.
Evidente que a cobrança de multas astreintes ao ente federativo revela-
se prejudicial ao interesse publico, pois as verbas existentes na receita
de  tal  entidade  deixam  de  ser  aplicadas  em  melhoria  dos  serviços
públicos essenciais para serem utilizadas no atendimento de interesses
diversos.  Isso,  sem  analisar  as  consequências  trazidas  para  a
obrigatoriedade  de  observância  aos  dispositivos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.'

Após tais digressões, arremata o processualista:

'Por todo o exposto, entendemos que, quando a parte litigante for um
ente federativo, a decisão judicial que aplicar penas pecuniárias deverá,
obrigatoriamente, responsabilizar patrimonialmente o gestor, de modo
que recaia sobre ele e não sobre o ente público a obrigação de pagar
multas nos casos de descumprimento do mandamento judicial, já que a
omissão sempre ocorre por irresponsabilidade, negligência e até má-fé
do gestor. 
Para tanto, é de urgente e indispensável providência, que disposição a
respeito do assunto seja incluída no art. 461 do Código de Processo
Civil e na legislação pertinente.
E que não se venha falar sobre eventual perda de força coercitiva da
multa por dificuldade de encontrar patrimônio do gestor para satisfazer
o interesse da outra parte envolvida no processo, pois o que se protege
aqui é o interesse público, que, neste caso, é infinitamente superior ao
particular.
Desta forma, o aplicador das leis deve respeitar o princípio primordial
da  supremacia  do  interesse  público,  e  buscar  não  transferir  para  a
população os prejuízos que foram ocasionados por uma determinada
gestão.' (http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10815).

Ora,  os  gestores  quando  descumprem uma  decisão  judicial  assumem
posição  pessoal  confortável,  porquanto  concebem que  a  sanção  será  suportada  pelo  ente
federativo,  menosprezando  de  forma  deliberada  a  supremacia  do  interesse  público,  pois
remetem para a sociedade a obrigação de arcar com o pagamento dos seus atos de desatenção
no tocante às deliberações do Poder Judiciário.

Desembargador José Ricardo Porto
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Logo,  tratando-se  de  mandamus  em  que  figuram  como  autoridade
coatora Ricardo Vieira Coutinho, Governador do Estado, a quem compete o cumprimento da
determinação judicial,  cabível,  portanto,  a incidência das astreintes  sobre o seu respectivo
patrimônio pessoal,  pois a sua convocação para os termos do writ ocorreu desde as suas
notificações. 

No mesmo diapasão, trago à baila recente aresto da Corte da Cidadania,
no sentido de que:

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
MULTA DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA.
POSSIBILIDADE.
1. A questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser
direcionada  ao agente  público  que  figura  como  impetrado na ação
mandamental.
2.  Segundo  o  Tribunal  de  origem,  "a  imposição  da  multa  pessoal
cominada  ao  Presidente  do  RIOPREVIDENCIA,  vez  que  em
consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por
finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial".
3. A cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente
estatal,  mas  também  pessoalmente  às  autoridades  ou  aos  agentes
responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações  judiciais  .
(Precedente:  REsp  1111562/RN,  da  relatoria  do  Ministro  CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, publicado em 18/09/2009).
4. Agravo regimental não provido.' (STJ. AgRg no AREsp 472750 / RJ.
Rel. Min. Mauro Cambell Marques. J. em 03/06/2014). Grifei.

Não é demasia transcrever fragmento extraído do acórdão do STJ:

'Nos  termos  da  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  Superior,  a
norma  que  prevê  a  adoção  da  multa  como  medida  necessária  à
efetividade do  título  judicial restringe-se ao réu, como  se observa do
§ 4º do art. 461 do CPC  (cf. REsp 747.371/DF, Rel. Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2010), assim, não seria possível
a extensão ao agente político  de  sanção  coercitiva  aplicada  à
Fazenda  Pública  em  decorrência  da  sua  não participação efetiva
no processo, sob pena de violar os princípios do contraditório e da
ampla  defesa   (cf.   AgRg   no   AREsp   196.946/SE,   Rel.   Min.
HUMBERTO  MARTINS,  Segunda Turma, DJe  16/05/13),  tal  óbice,
dessarte,  não  é  condizente  com  o  presente  caso,  haja vista  que
o  agente  público,  contra  o  qual  a multa  diária  foi  cominada,
figura   como  impetrado  no  mandamus.' (STJ.  AgRg  no  AREsp
472750 / RJ. Rel. Min. Mauro Cambell Marques.  J. em 03/06/2014).
Grifos no original.

Desembargador José Ricardo Porto
6



Agravo Interno nº 0107409-38.2012.815.2001

Por oportuno cito mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

'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 1399842 /
ES. Rel.  Min. Sérgio Kukina. J. em 25/11/2014).” - fls.  546v/548.
Grifos no original.

Contrariamente do que proclama o agravante,  o Superior Tribunal de
Justiça,  através  de  precedentes  mais  recentes  (2014)  do  que  os  indicados  na  peça
recursal  (2007, 2008, 2010 e 2011),  entende que em sede de mandado de segurança é
possível o arbitramento de multa diária à autoridade coatora que se mostre recalcitrante
no cumprimento dos comandos judiciais,  com base no §4º, do art. 461 do Código de
Processo Civil  de 1973,  dispositivo  correspondente ao art.  536 da nova Lei  Adjetiva
Civil.

Vejamos os julgados que adiante seguem da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
MULTA DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA.
POSSIBILIDADE.

Desembargador José Ricardo Porto
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1. A questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser
direcionada  ao  agente  público  que  figura  como  impetrado  na  ação
mandamental.
2.  Segundo  o  Tribunal  de  origem,  "a  imposição  da  multa  pessoal
cominada  ao  Presidente  do  RIOPREVIDENCIA,  vez  que  em
consonância com o parágrafo único do art.  14 do CPC, [...]  tem por
finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial".
3. A cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente
estatal,  mas  também  pessoalmente  às  autoridades  ou  aos  agentes
responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações  judiciais  .
(Precedente:  REsp  1111562/RN,  da  relatoria  do  Ministro  CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, publicado em 18/09/2009).
4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 472750 / RJ.
Rel. Min. Mauro Cambell Marques. J. em 03/06/2014). Grifei.

“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 1399842 /
ES. Rel. Min. Sérgio Kukina. J. em 25/11/2014).
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“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. AGENTE
POLÍTICO QUE FOI PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO,  BEM
COMO TEVE SUA RESPONSABILIDADE PESSOAL ATESTADA NA
ORIGEM.  CABIMENTO  DA  MULTA  DIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF, APLICÁVEIS POR ANALOGIA. COISA
JULGADA.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. O ora agravante, à época Secretário de Estado da Administração e
dos  Recursos  Humanos  do  Governo  do  Rio  Grande  do  Norte,  foi
condenado, ante sua responsabilidade pessoal, pela Corte de origem ao
pagamento  de  astreintes  devido  ao  não  cumprimento  imediato  de
determinação judicial no bojo de mandado de segurança do qual ele foi,
efetivamente, parte impetrada.
2.  A  matéria  não  analisada  no  julgado  a  quo  cujo  debate  não  foi
suscitado pela  oposição de embargos declaratórios  naquela instância
encontra óbice nas Súmulas  282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia.
3.  As astreintes podem ser direcionadas pessoalmente às autoridades
ou  aos  agentes  responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações
judiciais, em particular quando eles foram parte na ação. Precedentes:
AgRg  no  AREsp  472.750/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/6/2014; e REsp 1.111.562/RN,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/9/2009.
4.  O reexame de  violação  da coisa  julgada  implica  nova análise  do
acervo fático-probatório, sendo obstado pela Súmula 7/STJ.
5.  A  divergência  jurisprudencial  é  incognoscível  quando  o  caso  não
apresenta similitude com as situações fáticas descritas nos paradigmas
colacionados.  Agravo  regimental  improvido.”  (STJ.  AgRg  no  REsp
1388716 / RN. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 23/10/2014). Grifei.

No caso concreto restou caracterizada a recalcitrância do Governador do
Estado da Paraíba em cumprir a ordem judicial, mesmo após o seu trânsito em julgado.

Ora, tratando-se de ação constitucional de mandado de segurança, cujo
procedimento especialíssimo, tanto em sua anterior legislação de regência (Lei nº 1.533/51)
como  na  atual  (Lei  nº  12.016/09),  a  autoridade  coatora,  embora  não  figure  como  parte
material ou formal, participa ativamente da relação jurídico-processual, incumbindo-lhe, para
além de prestar as informações, dar efetivo cumprimento às decisões proferidas pelo juízo da
causa. 

Não é demasia citar os ensinamentos doutrinários de Jorge de Oliveira
Vargas,  ao asseverar  que “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, porque o órgão, como parte
que é da administração pública em geral, não pode deixar de cumprir determinação judicial,
pois  se  assim  agir,  estará  agindo  contra  a  própria  ordem  constitucional,  que  o  criou,
ensejando inclusive a intervenção federal ou estadual, conforme o caso; seria a rebeldia da
parte contra o todo. Quando a parte se rebela contra o todo, ela, a parte, deixa de pertencer

Desembargador José Ricardo Porto
9



Agravo Interno nº 0107409-38.2012.815.2001

àquele” (As conseqüências da desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p.
125). 

No  mesmo  sentir,  Luiz  Guilherme  Marinoni  pondera  que  “não  há
cabimento na multa recair sobre o patrimônio da pessoa jurídica, se a vontade responsável
pelo  não-cumprimento  da  decisão  é  exteriorizada  por  determinado  agente  público.  Se  a
pessoa jurídica exterioriza 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” (Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT,
2004, p. 662). 

Por conseguinte, os gestores quando descumprem uma decisão judicial
assumem posição pessoal confortável, porquanto concebem que a sanção será suportada pelo
ente federativo, menosprezando de forma deliberada a supremacia do interesse público, pois
remetem para a sociedade a obrigação de arcar com o pagamento dos seus atos de desatenção
no tocante às deliberações do Poder Judiciário.

No  mesmo  sentido,  cito  arestos  deste  Tribunal,  através  de  sua
composição plenária, abraçando o mesmo entendimento da presente deliberação

“AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO
DA  ORDEM.  NOMEAÇÃO  DOS  IMPETRANTES  EM  CARGO
PÚBLICO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.
AUTORIDADE  COATORA  RESPONSÁVEL  PELO  CUMPRIMENTO
DA  DECISÃO.  INTIMAÇÃO.  NÃO  ATENDIMENTO.
RECALCITRÂNCIA.  FIXAÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA  PESSOAL.
POSSIBILIDA-  DE.  COMUNICAÇÃO  POSTERIOR  DE
CUMPRIMENTO  DA  ORDEM.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA  CORTE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM  AGRAVADO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A
doutrina e a jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de
justiça admitem a aplicação de multa diária destinada diretamente à
autoridade coatora responsável pelo cumprimento da ordem nos autos
de mandado de segurança. Inexiste óbice 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. 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.  Negar provimento ao agravo interno.” (TJPB. Tribunal Pleno.
Agravo  Interno  no  MS  0588001-56.2013.815.0000.;Relª  Desª  Tulia
Gomes de Souza Neves. DJPB 11/12/2015 Pág. 10). Grifei.

“AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO  REALIZADO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  DIREITO
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  LIQUIDEZ  E  CERTEZA
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DEMONSTRADAS.  ACÓRDÃO  CONCESSIVO  DO   MANDAMUS.
DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM  JUDICIAL.  PEDIDO  DO
IMPETRANTE  PARA  A  EFETIVAÇÃO  DO   DECISUM  .  NÃO
ATENDIMENTO  PELO  GOVERNADOR.  ADOÇÃO  DE  MEDIDA
NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 5º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA   CONTRA
AUTORIDADE  COATORA.  POSSIBILIDADE  CONFERIDA  AO
JULGADOR.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO.
-  O agravo interno é  uma modalidade de  insurgência  cabível  contra
decisão monocrática interlocutória, terminativa ou definitiva proferida
pelo relator.
- O não atendimento a uma ordem judicial, nas causas em que o ente
Estatal é parte, decorre diretamente da vontade do agente público que
o representa, sendo apropriada a aplicação de multa pessoal ao gestor. 
- Nos termos do art.  461, § 4º e § 5º do Código de Processo Civil, a
autoridade  coatora  recalcitrante  atrai  para  si,  ainda  que
cumulativamente,  responsabilidade pessoal pelo pagamento de multa
diária que lhe seja aplicada.
-  Quando  os  argumentos  recursais  do  agravo  interno  se  mostram
insuficientes,  é  de  rigor  a  manutenção  dos  termos  do  decisório
monocrático  exarado  pelo  relator.”  (TJPB.  Tribunal  Pleno. Agravo
Interno  em  MS  nº  88099-41.2013.815.0000.  Rel.  Des.  Frederico
Martinho  da Nóbrega Coutinho. J. em 06/05/2015). Grifei.

No que  pertine  às  alegações  de  impossibilidade  de  cumprimento,  por
questões de ordem orçamentária, verifica-se que tal matéria é totalmente estranha ao conteúdo
do processo de conhecimento, porquanto tais argumentações não foram sequer ventiladas
na defesa do mandamus, que se limitou à discussão da suposta ausência de direito subje-
tivo a nomeação do ora impetrante.

Assim, não há como, após o trânsito em julgado de decisão judicial, o
Estado da Paraíba, em fase de cumprimento, trazer à tona questões totalmente estra-
nhas à discussão da fase de conhecimento do writ, em patente inovação recursal.

Acerca do tema, destaque-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDA-
MENTO MERCANTIL.  REINTEGRAÇÃO  DE POSSE CONVERTIDA
EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MORA DO DEVEDOR
CONFIGURADA.  INCABÍVEL  A  MANUTENÇÃO  DE  POSSE  DO
BEM.INOVAÇÃO.
1.  A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a ca-
racterização  da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de
Justiça).
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2.  Não  se  admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não ex-
posta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp 797.742/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  13/06/2017,  DJe
20/06/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO   DE   PROCESSO   CIVIL
DE   2015.   APLICABILIDADE.   ILÍCITO  DISCIPLINAR
CAPITULADO  COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS
NA  LEGISLAÇÃO   PENAL.   ATO  IMPUTADO  DEVIDAMENTE
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
DECLARAÇÃO   DE   NULIDADE   DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO          DISCIPLINAR.         INOVAÇÃO
RECURSAL.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão reali-
zada  em  09.03.2016,  o  regime recursal será determinado pela data
da  publicação  do  provimento  jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II  -  Caso  o  ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como
crime,  a  prescrição  segue  o  disposto na legislação penal.
Precedentes.
III  -  Verifica-se  a  existência  de  provas  suficientes quanto à ocorrên-
cia dos atos imputados ao Recorrente, policial civil, em face de adoles-
cente, sendo, inclusive, objeto de denúncia pelo Ministério Público do
Estado da Bahia.
IV  - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de
direito  líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, a
qual  não  existe  na  espécie,  razão  pela qual ausente direito líquido  e
certo à declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar.
V - Não se conhece da questão veiculada apenas em recurso em man-
dado de segurança. Inovação recursal. Precedentes.
VI  -  O  Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt  no  RMS 38.680/BA,  Rel.  Ministra  REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

Ademais, e apenas por amor ao debate, destaco que os limites orçamentá-
rios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de suposta situação excep-
cionalíssima que possa justificar a recusa da Administração em nomear o impetrante,  por-
quanto o Estado da Paraíba detém meios para ajustar a folha de pessoal às limitações da LRF,
a exemplo de cortes financeiros nas contratações temporárias e nos cargos comissionados, não
devendo os aprovados em concurso dentro do número de vagas serem penalizados.
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Nesse norte, trago à baila decisum da Corte da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO   E   PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.   CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  CANDIDATO  APROVADO
DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS  PELO  EDITAL.
OFENSA AO ART.  535  DO  CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO
DE  OFENSA  AO  ART.  22  DA  LEI  COMPLEMENTAR  101/2000.
AGRAVO  REGIMENTAL  DO  MUNICÍPIO  DE  NITERÓI
DESPROVIDO.
1.   Tendo  o  Tribunal  de  Origem  apreciado  fundamentadamente  a
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão,
contradição  ou obscuridade, inexiste violação ao art. 535 do CPC. O
julgamento  diverso  do  pretendido,  como  na  espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada .
2.  Os  limites   orçamentários  previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal,  no  que  se refere às despesas com pessoal do ente público, não
podem   servir   de  fundamento  para  o  não  cumprimento  de  direitos
subjetivos    do   servidor,    sobretudo   na  hipótese   de  despesas
decorrentes de decisão judicial.
3.  A  aprovação  em  concurso  público  dento  do  número  de vagas
previstas    no  Edital   convalida  a  mera  expectativa   em  direito
subjetivo  do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e
foi devidamente habilitado.
4.   Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido.”
(STJ.  AgRg no REsp 1407015 /  RJ. Rel.  Min. Napoleão Nunes Maia
Filho. J. em 10/11/2015). Grifei.
 
Com idêntico fundamento, verifica-se o precedente do Egrégio Tribunal

Pleno deste Tribunal, a saber:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  PARA
PROVIMENTO  DE  VAGAS  NO  QUADRO  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.
CONCURSO  EXPIRADO,  APÓS  PRORROGAÇÃO.  IMPETRAÇÃO
EFETIVADA POUCO ANTES DESSA EXPIRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 462 DO CPC. VIABILIDADE DO
MANDAMUS. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 4º LUGAR PARA O
CARGO  DE  TÉCNICO  JUDICIÁRIO  DA  7ª  REGIÃO.  LEI  Nº
9.703/2010 E LEI COMPLEMENTAR Nº 096/2010. CRIAÇÃO DE 463
VAGAS, SENDO 17 VAGAS NA REGIÃO DA IMPETRANTE. CRIAÇÃO
DE VAGAS QUE ABRANGE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO
CADASTRO  DE  RESERVA.  PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.
IMPETRADA  QUE  ALEGA  ÓBICE  ORÇAMENTÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE QUE, APÓS A CRIAÇÃO DOS CARGOS POR
LEI, O TJPB REALIZOU TRÊS OUTROS CONCURSOS, CONCEDEU
AUMENTOS  REMUNERATÓRIOS  DECORRENTES  DO  PCCR,
AMPLIOU O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-SAÚDE E
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REALIZOU  PAGAMENTOS  DE  DIREITOS  DA  MAGISTRATURA.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DE  FATOS  SUPERVENIENTES,
IMPREVISÍVEIS  OU  GRAVES  CAPAZES  DE  COMPROMETER  A
RECEITA  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  NOMEAÇÃO  DOS
CLASSIFICADOS NO  CONCURSO DE 2008  QUE NÃO VIOLA OS
LIMITES PRUDENCIAIS PREVISTOS NA LRF. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ  E  DA  PROTEÇÃO  À  CONFIANÇA.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.
- É incontroverso que a impetração se deu em 22/04/2014, cerca de dois
meses antes do término do prazo de validade do concurso. Mas, como a
impetração não foi julgada antes desse prazo final, aplicável a regra do
art.  462 do CPC, o que viabiliza  o conhecimento  e  o julgamento  do
mandamus.
- O entendimento pacífico do STJ e STF é de que o candidato aprovado
em concurso público dentro do cadastro de reserva, ainda que fora do
número  de  vagas  originalmente  previstas  no  edital  do  certame,  terá
direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do
concurso, houver o surgimento de novas vagas.
-As  dificuldades  orçamentárias  que  podem  impedir  a  nomeação  de
candidatos  aprovados em concurso público,  após a criação de vagas
durante  a  sua  validade,  como  confessado  pelo  Impetrado,  exige  a
comprovação de uma causa superveniente, excepcional e imprevisível. A
Suprema Corte – STF –, não aduz sobre meras situações supervenientes
que  dificultam  o  cumprimento  de  ato  pela  Administração.  Fala  em
'situações excepcionalíssimas', projetadas, primeiro, com a presença do
requisito  da  superveniência,  no  sentido  de  que  os  eventuais  fatos
ensejadores  de  uma situação  excepcional  devem  ser  necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; Segundo, que se
comprove o requisito da imprevisibilidade, ou seja, a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época
da  publicação  do  edital;  Terceiro,  a  presença  do  pressuposto  da
gravidade,  que  deve  revelar  acontecimentos  extraordinários  e
imprevisíveis,  e  extremamente  graves,  que  implicam  onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; Quarto, constatação do fundamento da necessidade
que  precisa  evidenciar  que  a  solução  drástica  e  excepcional  de  não
cumprimento  do  dever  de  nomeação  precisa  ser  extremamente
necessária,  de  forma  que  a  Administração  somente  pode  adotar  tal
medida  quando  absolutamente  não  existirem  outros  meios  menos
gravosos para lidar coma situação excepcional e imprevisível.
Se  depois  de  2008,  quando  publicou  o  edital  do  concurso  ora  em
discussão, o Tribunal passou a enfrentar queda de receitas, dificuldade
orçamentária/financeira, a ponto de comprometer as nomeações naquele
certam (de 2008), não é lógico acreditar que poderia ter realizado mais
dois concursos públicos em 2012, para oito cargos e com várias vagas
em todo o Estado, sendo absolutamente contraditório, que, nesse quadro
financeiro preocupante, ainda realizasse concurso para juiz de direito e
juiz leigo, nos anos seguintes. Inclusive, vale destacar que a Impetrada
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informa que, antes do lançamento do edital, foi analisada a necessidade
e  a  possibilidade  da  nomeação  de  novos  servidores,  fazendo  uma
estimativa  do  impacto  financeiro  e  a  prévia  dotação  orçamentária
suficiente  para atender  às  projeções  de despesa de pessoal.  Todavia,
tenta justificar a não nomeação no fato que, em 2010, houve mudanças
no parâmetro de fixação do orçamento do Poder Judiciário, ocorrendo
perda  de  receita.  Esta  justificativa  para  não  nomear  em  virtude  de
perdas de receita em 2010 mostra-se frágil,  principalmente quando a
promulgação  da  lei  que  criou  463  cargos  foi  naquele  ano,  no  ano
seguinte  foi  realizado o concurso da magistratura e,  em 2012, foram
lançados mais dois editais, estes ofertando 130 vagas. Outrossim, não há
qualquer obrigatoriedade de nomeação de servidores dos concurso de
2012, que tem prazo de validade ainda para este ano, sem falar-se na
possibilidade  de  prorrogação  por  mais  dois  anos.  Assim,  esses  dois
concursos, posteriores ao questionado neste 'mandamus', não podem ser
contabilizados como óbices às nomeações dos aprovados do concurso de
2008.
- Nesse contexto fático, o direito líquido e certo da Impetrante deve ser
reconhecido, para possibilitar sua nomeação”. (TJPB. Tribunal Pleno.
MS nº 2005391-20.2014.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em
03/12/2014).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólu-
me o decisum agravado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito
da  Silva,  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  na  ausência  justificada  do
Excelentíssimo Senhor Desembargador  Joás  de Brito  Pereira  Filho -  Presidente.   Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto. Participaram ainda do julgamento
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado
para substituir  o Des. Leandro dos Santos), Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,   Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira, João Alves da Silva, Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), Marcos William de Oliveira (Juiz convocado
até  preenchimento  da  vaga  de  desembargador)  e  Arnóbio  Alves  Teodósio.  Ausentes,
justificadamente,  os Exmos. Srs. Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes, José
Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça), Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti), Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

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

                                                                                       

Desembargador José Ricardo Porto
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Agravo Interno nº 0107409-38.2012.815.2001

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonsêca  Xavier  de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 09 de agosto
de 2017.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/01

Desembargador José Ricardo Porto
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