
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática

AGRAVO INTERNO Nº 08008377-94.2004.815.0000
RELATOR : Juiz Tércio Chaves de Moura
AGRAVANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Leonardo Ventura Maciel
AGRAVADO : Einstein Rooselvelt Leite
ADVOGADO : Adriana Cavalcanti M. de Abrantes Vieira - OAB/PB N.º  

6.672

AGRAVO  DE  INTERNO –  INSURGÊNCIA ACERCA

DE  FORMA  DE  PAGAMENTO  DE  PARCELAS

REMUNERATÓRIAS  VENCIDAS  ENTRE  O

TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  CONCESSÃO DA

ORDEM  E  O  EFETIVO  RESTABELECIMENTO  DA

VANTAGEM OBJETO DO MANDAMUS - FORMA DE

QUITAÇÃO DIVERSA DO RITO DE PRECATÓRIOS

ADMITIDA PELA FAZENDA PÚBLICA EM DECISÃO

JÁ ACOBERTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO -

MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO AGRAVANTE  NOS

AUTOS  -  PRECLUSÃO  LÓGICA  -

INCOMPATIBILIDADE  ENTRE  OS  ATOS

PROCESSUAIS  PRATICADOS  -  PROIBIÇÃO  DO

COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -  PRINCÍPIO

DO  VENIRE  CONTRA   FACTUM  PROPRIUM -

VEDAÇÃO LEGAL IMPOSTA PELO  ART.  1.000 DO

CPC  - RECURSO  MANIFESTAMENTE

INADMISSÍVEL  -   NÃO  CONHECIMENTO  –

INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.
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-  Art.  1.000.   A  parte  que  aceitar  expressa  ou

tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a
prática,  sem  nenhuma  reserva,  de  ato  incompatível
com a vontade de recorrer.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo  Interno interposto pelo  Estado da Paraíba
em face da decisão proferida por  esta relatoria,  nos autos do Mandado de
Segurança impetrado por Einstein Rooselvelt Leite contra o recorrente, a qual
determinou  a  exibição  de  memória  de  cálculos  relativa  às  parcelas
remuneratórias vencidas no lapso compreendido entre o trânsito em julgado da
concessão  até  a  data  do  efetivo  restabelecimento  da  vantagem  objeto  do
mandamus, a fim de possibilitar o processamento da quitação mediante folha
suplementar (fls. 446/447).

Em suas razões, o Estado da Paraíba pugna pela modificação do
decisum singular com base nos seguintes argumentos: 1) da desobediência à
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  firmada  no  tema  831  da
sistemática  de  Repercussão  Geral;  a  qual  determina  a  obrigatoriedade  de
pagamento  dos  valores  devidos  pela  Fazenda  Pública,  sob  o  rito  dos
precatórios,  no período compreendido entre a data da impetração do mandado
de segurança e  a  efetiva  implementação da ordem concessiva;  2)  como o
pagamento foi determinado de forma diversa do rito de precatórios, deve ser
tornado  sem  efeito  a  quitação  realizada  através  de  folha  suplementar;  3)
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Ao final,
pugna pela reconsideração do comando judicial atacado e, acaso não acolhida
tal súplica, seja o recurso submetido a julgamento pela Colenda Câmara Cível
(fls. 484/488).

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou resposta ao

recurso, pugnando pela manutenção do decisum ao argumento de que o paga-

mento da remuneração vencida,  através de folha suplementar, foi determinado

desde 07 de fevereiro de 2016 e foi devidamente encaminhada à Secretaria de

Administração. Ao final, o agravado concorda com o valor apresentado pelo

agravante na impugnação à execução de sentença, estabilizando o valor de R$

44.543,67(quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta

e sete centavos), requerendo a expedição de precatório no referido valor (fls..

522/)523v).

É o Relatório.
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Decido.

Como  é  cediço,  para  o  manejo  dos  recursos,  é  necessário  o

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nas  razões  recursais,  o  Estado  da  Paraíba  apresenta
irresignação no tocante  à forma de pagamento das parcelas remuneratórias
vencidas  entre  o  trânsito  em  julgado  da  concessão  da  ordem  e  o  efetivo
restabelecimento  da  vantagem  objeto  do  mandamus, através  de  folha
suplementar.

Aduz, outrossim, que a decisão contraria entendimento firmado
em sede de repercussão geral no STF,  sob o  tema 831 o qual determina a
obrigatoriedade  de  pagamento  pela  Fazenda  Pública,  dos  valores  devidos
entre  a  data  da  impetração  do  mandado  de  segurança  e  a  efetiva
implementação da ordem concessiva, sob o rito dos precatórios.

No entanto, em pese tal alegação, entendo que a rediscussão
da  matéria  impugnada  na  decisão  agravada  encontra  óbice  no  instituto
processual da preclusão lógica.

Da  análise  dos  autos,  observa-se  que  o  relator  originário,
exerceu  o  juízo  de  retratação  por  força  do  Agravo  Interno  interposto  pelo
agravado, determinando em decisão de fls. 264/266, que os valores devidos
em  decorrência  da  concessão  da  ordem  mandamental  fossem pagos  da
seguinte  maneira:  1)  em  folha  de  pagamento  suplementar:  as  parcelas
remuneratórias  vencidas  após  o  trânsito  em  julgado  da  concessão  do
mandamus até a data do efetivo restabelecimento da vantagem; 2) mediante
precatório (art. 100 da CF e 730 do CPC): os valores devidos entre a data da
impetração e o trânsito em julgado. 

Irresignado  com  a  referida  decisão,  o  agravante  já  interpôs
Agravo  Interno  em  outra  oportunidade,  delimitando o  âmbito  da  sua
irresignação, tão somente,  contra a segunda parte da decisão proferida nesta
Corte, postulando pelo pagamento, mediante a expedição de precatório, dos
valores  devidos  entre  a  data  da  impetração  e  o  trânsito em  julgado  do
mandamus.

Registre-se que, nas próprias razões do agravo manejado pelo
Estado,  o  ente  estatal afirmou  expressamente  que:  “a  inclusão  em  folha
suplementar somente  tem  cabimento  em  relação  aos  valores  devidos
entre a data do trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança e
a data do efetivo cumprimento da decisão”.

Assim, considero que, ao admitir  expressamente em recurso
anterior  a  possibilidade  de  cumprimento  da  execução, por  meio  de  folha
suplementar, no que diz respeito às parcelas vencidas  “entre  o trânsito em
julgado  da  decisão  concessiva  da  segurança e  o  efetivo  cumprimento  da
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ordem”; reconheceu a  possibilidade  de  quitação  de  parte  da obrigação
mandamental em via diversa do rito de precatórios.

Assim agindo, inadmissível retomar a discussão sobre a forma
do pagamento de parte das verbas mandamentais quando a matéria já havia
sido decidida e admitida pelo próprio recorrente, sob pena de configuração do
comportamento contraditório e do instituto da preclusão lógica previsto no art.
1.000 do CPC, o qual dispõe: 

-  Art.  1.000.   A  parte  que  aceitar  expressa  ou
tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a
prática,  sem  nenhuma  reserva,  de  ato  incompatível
com a vontade de recorrer.

Consoante  a  doutrina  de  Humberto  Theodoro  Júnior,  a
preclusão lógica  ocorre quando  "...um ato não mais pode ser praticado, pelo
fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível
com  o  já  realizado,  ou  que  esta  circunstância  deflua  inequivocamente  do
sistema"1.

Nesse sentido, já decidiu o STJ sobre os efeitos processuais da
preclusão  lógica,  invocando  o  princípio  da  vedação  ao  comportamento
contraditório e do venire contra factum proprium:

PROCESSUAL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO.
CUSTAS  ESTADUAIS.  AUSÊNCIA.  INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  Nº  187  DO  STJ.  PRECLUSÃO  LÓGICA.
VENIRE  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM.  PEDIDO
POSTERIOR  QUE  NÃO  AFASTA A DESERÇÃO  JÁ
RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE
SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos
do  Enunciado  Administrativo  nº  3,  aprovado  pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2.  O  recolhimento  parcial  das  custas  se  mostra
incompatível com o pleito de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire
contra factum proprium.
3. Se após intimada, a parte não recolheu importância
devida a título de custas, de acordo com a legislação
local,  deve  ser  declarada  a  deserção  do  recurso

1(Arruda Alvim. In Manual de Direito Processual Civil, Volume 1, Parte Geral, 8ª Ed., revista, atualizada e
ampliada, Editora Revista dos Tribunais, págs. 536/540)” (STJ, REsp 748.259/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª
Turma, jul. 10.04.2007, DJ 11.06.2007, p. 269).
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especial, aplicando-se a Súmula nº 187 do STJ.
4.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  o
deferimento  da  assistência  judiciária  gratuita  não
possui efeito retroativo. Precedentes.
5. Agravo interno não provido2.

Desse  modo, a  questão  trazida  ao  debate  no  tocante  à
obrigatoriedade de pagamento via precatório, evidencia-se que a quitação das
verbas referidas em epígrafe,  através de folha  suplementar, já  se  encontra
superada e acobertada pelo trânsito em julgado, desde a data do exaurimento
do  prazo  recursal  da  decisão  proferido  pelo  primitivo  relator  (fls.  264/266);
sendo possível reanalisar matéria já apreciada e admitida nos autos.

Portanto,  considerando  que  o  recurso  deixou  de  preencher  os

requisitos  de  admissibilidade,  não  pode  ser  processado,  ante  a manifesta

vedação legal insculpida no art. 1.000 do CPC.

Feitas tais considerações, com supedâneo no artigo 932, III, do

CPC, não conheço do presente Agravo de Interno em virtude da manifesta

inadmissibilidade do recurso.

P.I.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura

             RELATOR

G/01

2(AgInt  no  AREsp 1164394/PE,  Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
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