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AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM MANDAMENTAL. DECISÃO PLENÁRIA QUE FIXOU 
MULTA  DIÁRIA  A  SER  SUPORTADA  PELA  AUTORIDADE 
COATORA. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM PLURAL. 
DISCUSSÃO  ACERCA  DA  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO 
DE  ASTREINTES AO GOVERNADOR DO ESTADO. MATÉRIA 
JÁ  DECIDIDA.  COISA  JULGADA.  CARACTERIZAÇÃO  DA 
PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO  CAPUT, DO ART. 557, DO CPC. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO 
REGIMENTAL. 

- Matéria decidida em mandado de segurança, através de decisão Plenária 
já  transitada  em  julgado,  fixando  multa  diária  a  ser  suportada  pela 
autoridade coatora, não pode mais ser discutida em sede de cumprimento 
de acórdão, com exceção do seu valor ou periodicidade, que pode ser 
revisto a qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou 
excessiva, ponto que não fez parte do recurso.

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

-  “A eficácia preclusiva do julgado impede que a parte renove, na fase  
de  cumprimento  de  sentença,  matéria  atinente  ao  processo  de  
conhecimento.” (STJ. AgRg no AREsp 395207 / MS. Rel. Min. Sidnei 
Beneti. J. em 26/11/2013).

-  “A preclusão impede que,  no  processo  de  execução judicial,  sejam 
alegadas matérias  superadas  pela resolução final, razão por que a Lei  
Processual  é  clara  no  sentido  de  que,   no  cumprimento  da  decisão,  



somente  é  possível  suscitar-se  matérias  supervenientes  à  sentença.” 
(STJ. REsp 958410 / SC. Rel. Min. Luiz Fux. J. em 05/08/2008).

VISTOS.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba contra a de-
cisão de fls. 168/170, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Leandro Floren-
tino Nunes em fase de cumprimento de acórdão, majorou multa diária para o patamar de 
R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre 
o patrimônio pessoal da autoridade coatora, o Governador Ricardo Vieira Coutinho, caso não 
tenha atendido ao comando de decisório colegiado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba em sua composição plenária,  referente à nomeação do impetrante  no cargo de 
Agente de Segurança Penitenciária.

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que “confor-
me jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça  
da Paraíba, a multa diária, as astreintes, não podem ser aplicados na pessoa do agente polí-
tico que governa o ente público réu da demanda” – fls. 179 e 180.

Ao final, requer a reconsideração do decisum objurgado ou, em caso con-
trário, pugna pelo provimento da irresignação regimental, revogando o decreto judicial que 
aplicou multa diária ao Chefe do Executivo Estadual – fls. 178/185.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba  contra a 
decisão de fls. 178/185, que, nos autos de mandado de segurança em fase de cumprimento de 
acórdão, majorou multa diária para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre o patrimônio pessoal da autoridade co-
atora, o Governador Ricardo Vieira Coutinho.

Inicialmente, destaco que mantenho o decisum recorrido pelos seus pró-
prios fundamentos.

A teor das prescrições do art. 557 do Código de Processo Civil, o relator 
poderá analisar e por fim ao recurso, quando manifestamente improcedente e/ou confronto 
com jurisprudência de tribunal superior. In casu, trata-se de irresignação que foi proposta em 
face de deliberação já transitada em julgado. Explico.

O Tribunal Pleno, através da decisão de fls. 99/105, concedeu a ordem 
mandamental para “determinar a nomeação e posse do impetrante no prazo de 15 (quinze)  
dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), a ser suportada pela au-
toridade coatora” - fls. 105.

O referido decisum plural trânsito em julgado no dia 05/02/2014, confor-
me atesta a certidão de fls. 150, após decisório da Presidência desta Corte inadmitindo recurso 
especial manejado pelo ente estatal, cuja insatisfação, inclusive, sequer rebelou-se em face da 
questão ora em debate (fixação de multa diária a ser suportada pela autoridade coatora).



Em atendimento à petição atravessada pelo impetrante,  pugnando pelo 
cumprimento da ordem mandamental – fls. 151, este Desembargador, em virtude da recalci-
trância da autoridade coatora em informar o cumprimento do acórdão, majorou, com base no 
§6º, do art. 461, do Código de Processo Civil, a multa diária por duas oportunidades, sendo 
uma delas a decisão ora gravada.

Pois bem, analisando o teor da irresignação regimental, extrai-se que  o 
agravante defende, apenas, a impossibilidade de fixar astreintes a ser suportada pela pessoa do 
agente político que governa o ente público promovido da demanda.

Porém, conforme já declinado, tal deliberação (fixação de multa diária a 
ser suportada pela autoridade coatora) foi objeto do acórdão plenário de fls. 99/105, cujo deci-
sum colegiado transito em julgado, razão pela qual a questão em disceptação não pode mais 
ser discutida, por já ter operado a coisa julgada e a preclusão consumativa.

Vejamos o que leciona o art. 473 do Código de Processo Civil:

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

Acerca  da  preclusão  consumativa,  é  importante  a  transcrição  das 
esclarecedores lições doutrinárias de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"4. Preclusão consumativa.  Diz-se consumativa a preclusão, quando a  
perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já  
haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido  
praticado e, portanto, não poder tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte  
apelou no 3.º dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não  
poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se  
tenha esgotado o prazo de quinze dias; b) se o réu contestou no 10.º dia  
do prazo, não pode reconvir,  ainda que dentro do prazo da resposta,  
porque  a  reconvenção  deve  ser  ajuizada  simultaneamente  com  a  
contestação (CPC 299): apresentada esta, a oportunidade para ajuizar  
reconvenção já  terá  ocorrido;  c)  se  a parte  recorreu no 10.º  dia  do  
prazo,  já  exerceu  a  faculdade,  de  modo  que  não  poderá  efetuar  
posteriormente o preparo, pois a lei exige que este seja feito juntamente  
com a interposição do recurso (CPC 511).  Normalmente a preclusão  
consumativa ocorre quando se trata de ato complexo, isto é, de mais de  
um ato processual que deva ser praticado simultaneamente, na mesma  
oportunidade.”  (Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery,  na  obra 
"Código de Processo Civil comentado", 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pp. 
388/389). Grifei.

 
Em situações  similares,  trago à  baila  arestos  do Superior  Tribunal  de 

Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  CUMPRIMENTO  
DE  SENTENÇA.  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA.  
PLEITO CONCERNENTE À FASE COGNITIVA. DESCABIMENTO.



1.- A eficácia preclusiva do julgado impede que a parte renove, na fase  
de  cumprimento  de  sentença,  matéria  atinente  ao  processo  de  
conhecimento (REsp  482.079/RS,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  
TURMA, DJ 16.2.04).
2.- Entendimento que se reforça, no caso, pela afirmação feita no voto  
vogal no sentido de que os ora agravantes "pretendem rediscutir na fase  
de cumprimento de sentença, questão processual já decidida na fase de  
conhecimento,  momento  em que  foi  rechaçada  a  produção  da  prova  
pericial grafotécnica", o que torna irrelevante o fato de a sentença ainda  
não ter transitado em julgado.
3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 395207 / MS. Rel. 
Min. Sidnei Beneti. J. em 26/11/2013). Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VERBAS  
INDENIZATÓRIAS.  IMPOSTO  DE  RENDA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.   EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.  
APRESENTAÇÃO  DAS  DECLARAÇÕES  ANUAIS  DE  AJUSTE  POR 
OCASIÃO  DA  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.  MATÉRIA  
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO  
CPC NÃO CONFIGURADA.
1.  A preclusão impede que, no processo de execução judicial,  sejam  
alegadas matérias  superadas  pela resolução final, razão por que a Lei  
Processual  é clara no sentido de que,  no cumprimento da decisão,  
somente é possível suscitar-se matérias supervenientes à sentença.
(...)
8. Recurso especial desprovido.” (STJ. REsp 958410 / SC. Rel. Min. Luiz Fux. 
J. em 05/08/2008). Grifei.

Portanto,  a  matéria  já  decidida  em mandado de segurança,  através  de 
decisão Plenária transitada em julgado, fixando multa diária a ser suportada pela autoridade 
coatora, não pode mais ser discutida em sede de cumprimento de acórdão, com exceção do 
seu valor ou periodicidade,  que pode ser revisto a qualquer tempo,  caso  verifique que se 
tornou insuficiente ou excessiva, ponto que não fez parte da insatisfação regimental.

Diante  do  exposto,  utilizo-me  do  caput,  do  art.  557,  da  Lei  Adjetiva 
Civil, para, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  negar seguimento à 
irresignação.

Outrossim,  intime-se  o  impetrante  para,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias, 
informar se a autoridade coatora cumprir a ordem mandamental.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

      José Ricardo Porto



  Desembargador Relator
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