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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
Apelação cível –  Embargos à execução –
Concurso Público – Decisões favoráveis à
autora  –  Execução  provisória  –
Descabimento – Inexistência de citação do
responsável  pelo  ato  administrativo,
conforme  determinado no  julgado –
Demanda  principal  –  Recurso  do  ente
público  recebido  no  efeito  suspensivo  –
Impossibilidade  de  execução  provisória  –
Entendimento  do  STJ  –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

-  Se  a  multa  encontrava-se  prevista  para
aquele que ocasionasse o descumprimento
da decisão, não restam dúvidas de que ela
possuía  caráter  pessoal,  e  os  possíveis
responsáveis  pela  hipótese  de  sua
incidência deveriam ter pleno conhecimento
da circunstância sobre a qual poderiam ser
penalizados,  descabendo  a  execução
provisória  da  decisão  sem  que  seja
realizado o procedimento.

- "A multa diária prevista no § 4º do art. 461
do  CPC,  devida  desde  o  dia  em  que
configurado  o  descumprimento,  quando
fixada  em antecipação  de  tutela,  somente
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poderá  ser  objeto  de  execução  provisória
após a  sua confirmação pela  sentença de
mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto  não  seja  recebido  com  efeito
suspensivo". Orientação fixada pelo STJ no
julgamento  do  Recurso  Especial
Representativo  de  Controvérsia  n.
1200856/RS.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, desprover o recurso apelatório, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível, interposta  por
Ana Paula Leite Moreira (fls. 23/29), contra a sentença de fls. 20/21, de lavra
do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que  acolheu a  preliminar  de  ausência  de  notificação regular,  arguida  pelo
embargante, Estado da Paraíba, para extinguir a execução proposta pela ora
recorrente, sem resolução de mérito.

Na sentença proferida, o  Magistrado de 1º
grau observou a que a sentença foi comunicada ao Procurador Geral Adjunto
Ariano Wanderley N. C. De Vasconcelos, e não à Secretaria da Administração,
conforme determinado no  julgado,  não prosperando,  consequentemente,  a
multa fixada na decisão.

Irresignada,  Ana  Paula  Leite  Moreira
sustenta, em síntese, que a Procuradoria Geral do Estado representa o ente
público judicial e extrajudicialmente, sendo o legítimo representante do Estado
da Paraíba.

Pontua  que  “inexistem  razões  legais  que
desconsiderem a validade da intimação junto ao Procurador Geral do Estado,
extraindo que o ilustre Julgador se referiu de forma errônea a Procuradoria
Geral do Estado como sendo impessoal” (“sic”).

Ao  final,  a  recorrente  pugna  pelo
provimento do recurso.
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Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fl. 38).

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso,  visto  que  próprio  e
tempestivo e regularmente processado.

Observa-se  dos  autos  que  a  recorrente
ajuizou ação ordinária  contra  o  Estado da Paraíba,  com o objetivo  de ser
nomeada  no  concurso  público  para  o  cargo  de  nutricionista  do  Hospital
Regional Manoel Gonçalves de Abrantes. 

Afirmou a  autora que existiam seis  vagas
previstas em edital,  as quais, somadas as outras duas em aberto,  conforme
atos governamentais de  n.  5.381  e  5.380,  alcançariam a  classificação  da
autora, sétima colocada no certame, sem, no entanto, ter sido promovida a sua
nomeação.

Houve  o  deferimento  do  pedido  de  tutela
antecipada em favor da recorrente, conforme decisão liminar de fl. 39 dos autos
principais,  para  que  o  Estado  da  Paraíba,  através  da  Secretaria  da
Administração,  procedesse  à  nomeação  e  posse  da  autora  no  cargo
mencionado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos  reais),  a  ser  suportada  por  aquele  que  desse  causa  ao
descumprimento.

Na sentença proferida, o Magistrado “a quo”
julgou procedente o pedido, confirmando a tutela deferida.

A  sentença  ensejou  a  interposição  de
apelação cível pelo Estado da Paraíba nos autos principais, e, posteriormente,
a execução provisória, par parte da autora, contra o ente público e a Secretária
de  Administração,  para  execução  de  multa  arbitrada,  novo  mandado  de
nomeação no prazo de 48 horas e responsabilização criminal.

O  Estado  da  Paraíba  opôs,  então,  os
presentes embargos à execução provisória, os quais foram acolhidos, em razão
da  irregularidade  na  intimação  da  decisão,  não  promovida  em  face  da
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Secretária da Administração, conforme determinado no julgado, mas contra a
Procuradoria Geral do Estado.

Pois bem.

De fato, se a multa encontrava-se prevista
para  aquele  que  ocasionasse  o  descumprimento  da  decisão,  não  restam
dúvidas de que ela possuía caráter pessoal, e os possíveis responsáveis pela
hipótese de sua incidência deveriam ter pleno conhecimento da circunstância
sobre  a  qual  poderiam  ser  penalizados,  sofrendo  prejuízo  financeiro  pelo
descumprimento.

Caberia  a  parte  interessada,  no  caso,
diligenciar no sentido de que fosse promovida a intimação de forma correta,
como contido na decisão liminar, contra a Secretaria de Administração, e não
responsabilizá-la,  de plano,  após a  decisão, antes  de que  fosse  promovida
qualquer intimação.

Todavia, em que pesem estes fundamentos,
já muito bem exposados pelo Magistrado “a quo”,  na sentença proferida em
sede  de  embargos  à  execução,  há  dois  outros aspectos que  não  foram
mencionados e que igualmente impedem a execução provisória no caso.

Apesar de a obrigação de fazer e de a multa
pelo  descumprimento  da  decisão  terem aspectos  coercitivos  e  punitivos  na
questão,  o  momento  em  que  deve  ser  exigida  a  prestação  jurisdicional
reconhecida em decisão tem gerado controvérsia doutrinária e jurisprudencial.

Não obstante,  o  colendo STJ,  ao julgar  o
REsp 1.200.856/RS, ainda sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, pôs
fim à controvérsia no âmbito jurisprudencial,  entendendo que "a multa diária
prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser
objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito
suspensivo".

A propósito, o inteiro teor da ementa:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL SOB O RITO DO ART.  543-C  DO CPC.
EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE  MULTA
COMINATÓRIA  FIXADA  POR  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  TUTELA.  NECESSIDADE  DE
CONFIRMAÇÃO  POR  SENTENÇA.  RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.  ART.  543-C  DO  CÓDIGO
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DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no
§ 4º  do art.  461 do  CPC,  devida  desde o dia  em que
configurado  o  descumprimento,  quando  fixada  em
antecipação  de  tutela,  somente  poderá  ser  objeto  de
execução  provisória  após  a  sua  confirmação  pela
sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.-
O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-
N, I,  e 475-O do CPC, deve ser  interpretado de forma
estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a
execução  provisória  de  multa  fixada  por  decisão
interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda
que ocorra a sua confirmação por Acórdão.
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento
da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento
da existência do direito material  reclamado que lhe dá
suporte, então apurado após ampla dilação probatória e
exercício  do  contraditório,  ao  passo  em  que  a  sua
confirmação  por  Tribunal,  embora  sob  a  chancela  de
decisão  colegiada,  continuará  tendo  em  sua  gênese
apenas  à  análise  dos  requisitos  de  prova  inequívoca  e
verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que
foi deferida a antecipação da tutela.
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-
se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de
Processo  Civil  e  da  Resolução  08/2008  do  Superior
Tribunal  de Justiça;  b)  no  caso concreto,  dá-se  parcial
provimento ao Recurso Especial.
(REsp  1200856/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  01/07/2014,  DJe
17/09/2014).

Consigno que a sentença na ação principal
foi publicada em 27.05.2014,  e o recurso apelatório do Estado da Paraíba foi
recebido nos seus efeitos legais em 02.07.2014, motivo pelo qual não seria
possível ser iniciada a execução provisória da decisão.

Desse modo, além da falta de intimação da
Secretaria da Administração,  igualmente  descabida a execução provisória em
razão da existência de recurso recebido em efeitos devolutivo e suspensivo.

Um segundo aspecto relevante na questão
diz respeito à regra do art. 2º-B da Lei 9.494/97, que assim dispõe:

"Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação
de  recurso,  inclusão  em  folha  de  pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
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extensão  de  vantagens  a  servidores  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
de  suas  autarquias  e  fundações,  somente  poderá  ser
executada após seu trânsito em julgado." 

Portanto,  o  dispositivo  que  determinou  a
nomeação da autora resultaria na inclusão dela em folha de pagamento, o que
só seria  possível  após  o  trânsito  em julgado  da  decisão,  pela  regra  acima
apontada.

A propósito, tem-se o julgado:

"PROCESSO  CIVIL.  ASTREINTES.  FAZENDA
PÚBLICA.  COBRANÇA  RESULTANTE  DO
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU
A TUTELA PARA DETERMINAR  A PROMOÇÃO  DE
SERVIDOR. VEDAÇÃO LEGAL (L. 9.494/97, art. 2º-B).
Ainda  que  sejam  título  executivo,  as  astreintes  não
podem ser  cobradas  antes  do  trânsito  em  julgado  da
sentença  de  procedência  da  ação,  se  a  decisão  que
antecipou a tutela obriga a Fazenda Pública a incluir em
folha  de  pagamento  a  remuneração  decorrente  da
promoção de servidor.
"A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão  em  folha  de  pagamento,  reclassificação,
equiparação,  concessão  de  aumento  ou  extensão  de
vantagens  a  servidores  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  inclusive  de  suas
autarquias e fundações,  somente poderá ser  executada
após seu trânsito em julgado" (Lei nº 9.494/97, art. 2º-
B).
Recurso  especial  conhecido  e  provido."  (REsp
1275584/RR, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe 07.3.2013) 

Portanto,  apesar  de  confirmada  a  liminar
pela sentença, tal decisão não possuía o efeito de nomear imediatamente o
candidato, pois a decisão ainda não havia transitado em julgado.

Face  ao  exposto,  nego  provimento  ao
apelo,  para  manter  inalterada  a  sentença  proferida,  por  seus  próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados. 

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 
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Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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