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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL.   MANDADO DE SEGURANÇA.
COISA  JULGADA.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO
PELO  RELATOR.  POSSIBILIDADE.  PREVISÃO
EXPRESSA  NO  ARTIGO  267,  §  3º,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA
DE PEDIR FORMULADA EM OUTRO MANDADO DE
SEGURANÇA  JÁ  JULGADO.  OBSERVÂNCIA  DO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO , SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 A  coisa  julgada,  por  ser  matéria  de  ordem
pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer grau
de jurisdição, nos termos do artigo 267, § 3º, do Código
de Processo Civil.

 Não podem ser  examinadas  as  causas  de
pedir  já  trazidas  no  mandado  de  segurança
anteriormente  julgado,  e  que  foram  novamente
reproduzidas  nesta  demanda,  por  expressa
vedação legal.

Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por  José Rodrigues de Almeida contra ato possível omissão,
apontada como ilegal, do Secretário de Saúde do Estado da Paraíba.

Nas razões da impetração de fls. 02/18, alega o impetrante,
em síntese, ter sido relotado na Secretaria de Estado da Saúde, exercendo
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as atribuições de seu cargo (Técnico Administrativo) na Maternidade Frei
Damião,  fazendo  jus  à  gratificação  de que trata  a  Portaria  nº  617/2000
(Gratificação SUS).

Alega  que  a  concessão  de  acréscimos  remuneratórios  foi
suspensa  desde  14/03/2013,  por  ato  do  impetrado  (Ofício  Circular  nº
025/2013), configurando, na sua visão, omissão ilegal. Por fim, pede pela
implantação da referida verba.

Determinei  a  juntada  de  cópia  da  inicial  e  da  decisão
proferida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  nº  0588293-
41.2013.815.0000, a fim de que possa ser analisado eventual litispendência
(fl. 47).

Foi juntada cópia da exordial e decisão proferida nos autos
do  Mandado  de  Segurança  de  nº  0588293-41.2013.815.0000,  inclusive
certidão de trânsito em julgado do julgado  (fls. 49/67).

É o relatório.

Decido.

Observo  que  existe  questão  processual  prévia,  coisa
julgada, que impede o processamento do presente “Writ”, já que a matéria
trazida à baila nos autos já foi objeto de julgamento nos autos do Mandado
de Segurança de nº  0588293-41.2013.815.0000.

É  cediço  que  o  Mandado  de  Segurança  é  uma  ação
constitucional de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e
certo,  lesado ou ameaçado de lesão,  por ato ou omissão de autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público. 

No caso em debate é importante consignar que o objeto do
presente “writ” já foi julgado por este E. Tribunal, tendo inclusive tal
decisão já transitado em julgado, conforme certidão de fl. 48.

Transcrevo  o  teor  da  ementa  do  Acórdão  emanado  do
julgamento do Mandado de Segurança de nº  0588293-41.2013.815.0000,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
SUS. PORTARIA Nº 617/2000 DA SECRETARIA
DE SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE PREVISÃO LEGAL.
ARTIGO  37,  INCISO  X,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONCESSÃO RESERVADA À LEI EM
SENTIDO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
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LÍQUIDO  E  CERTO.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.
1. O sistema de remuneração do servidor público
está sujeito ao princípio da reserva legal absoluta.
"A  vontade  da  Administração  Pública  é  a  que
decorre da lei", ou seja, "a Administração Pública
só  pode  fazer  o  que  a  lei  permite",  conforme
registra MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: "a
Administração Pública não pode,  por simples ato
administrativo,  conceder  direitos  de  qualquer
espécie,  criar obrigações ou impor vedações aos
administrados; para tanto, ela depende de lei" (in
Direito Administrativo, 130 ed., p. 68).
2. Art. 37, inciso X, da CF/88, estabelece que “a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa  privativa  em  cada  caso,  assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;” (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
3.  Vedada a concessão de gratificação mediante
Portaria,  quando ausente legislação formal  que a
autorize.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  05882934120138150000,  2ª  Seção
Especializada Cível, Relator Des. José Aurélio da
Cruz , j. em 05-02-2014)

Ressalto,  ainda,  que a  coisa julgada, por  ser  matéria  de
ordem  pública,  pode  ser  conhecida  de  ofício  em  qualquer  grau  de
jurisdição, nos termos do artigo 267, § 3º, do Código de Processo Civil, in
verbis:

Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem
resolução de mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il  -  quando ficar  parado durante mais  de 1 (um)
ano por negligência das partes;

III  -  quando,  por  não  promover  os  atos  e
diligências que Ihe competir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV  -  quando  se  verificar  a  ausência  de
pressupostos  de  constituição  e  de
desenvolvimento válido e regular do processo;
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V  -  quando  o  juiz  acolher  a  alegação de
perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições
da  ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a
legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

Vll  -  pela  convenção  de  arbitragem;  (Redação
dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível
por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

(...)

§ 3o  O juiz conhecerá de ofício,  em qualquer
tempo  e  grau  de  jurisdição,  enquanto  não
proferida  a  sentença  de  mérito,  da  matéria
constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a
não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe
caiba falar nos autos, responderá pelas custas de
retardamento.(grifei)

Desta forma, não podem ser examinadas as causas de pedir
já trazidas no mandado de segurança anteriormente apreciado, e que foram
novamente reproduzidas nesta demanda, por expressa vedação legal.

Transcrevo  recente  precedente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. NOVA
IMPETRAÇÃO. PRECLUSÃO.
1.  O agravante  impetrou  mandado de segurança
visando à nova correção da questão  1 da prova
discursiva,  na  qual  obtivera  originalmente  nota
zero.  A  ordem  foi  concedida,  contudo,  a
administração  novamente  atribuiu  nota  zero  ao
candidato, o que motivou a propositura da segunda
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ação  mandamental,  extinta  sem  resolução  de
mérito, em razão da coisa julgada.
2. Dispõem os arts. 267, inc. V, e 268 do Código
de  Processo  Civil  que  o  autor  não  poderá
intentar  novamente  a  ação  se  a  extinção  do
processo  tiver  sido  motivada  pela  coisa
julgada.
3. Nesse passo, a oportunidade para o ajuizamento
do  mandamus  que  originou  o  presente  recurso
encontra-se  preclusa,  conforme  decidido  pela
Corte de origem.
4.  Agravo regimental  a que se nega provimento.
(AgRg  no  RMS  43.402/DF,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/02/2014, DJe 14/02/2014)

Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a coisa julgada
e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com base no
artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Condeno  o  impetrante  ao  pagamento  das  custas
processuais,  ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício  da
gratuidade judiciária que deferido, a teor do comprovante de rendimentos
da fl. 22.

Sem incidência de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº.
12.016/09).

P. I.

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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