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PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  AÇÃO  MANDAMENTAL. 
ATO  COATOR.  DECISÃO  DE  DESEMBARGADOR 
(JUIZ CONVOCADO). COMPETÊNCIA DA RESPEC-
TIVA CORTE. INTELIGÊNCIA DO INCISO VI, DO AR-
TIGO  21,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  35/1979  (LEI 
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL). PRE-
CEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  Cabe ao Tribunal respectivo processar e julgar man-
dado de segurança impetrado em face de ato judicial 
de seus próprios membros. Inteligência do art. 21, VI, 
da LC nº 35/1979. Precedente do STJ.

- “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
(...)
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança  
contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os  
de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (art. 21, inc. VI, 
da LC 35/1979).

- “A competência para processar e julgar Mandado de  
Segurança impetrado contra ato de Desembargador é  
do próprio Tribunal a que pertence, à luz da exegese  
do art. 21, da LOMAN, coadjuvada pelo teor da Súmula  
nº 624 do STF, aplicável,  mutatis mutandis,  ao caso  
concreto.” (STJ. RMS nº 23.356. Rel. Min. Luiz Fux. J. 
em 09/12/2008).
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MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECI-
SÃO DE RELATOR DE AGRAVO  DE INSTRUMEN-
TO.  ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. 
ELEIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL.  AUTORIDADE 
COATORA  QUE  DESCONSTITUIU  DELIBERAÇÃO 
ANTERIOR DE ÓRGÃO COLEGIADO COM IDÊNTI-
CO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA IRRAZOA-
BILIDADE E ILEGALIDADE. OFENSA A DIREITO LÍ-
QUIDO E CERTO.  INSTABILIDADE  JURÍDICA EVI-
DENCIADA.  PEDIDO DE REMESSA POR PREVEN-
ÇÃO  DA  IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL  PARA 
OUTRO RELATOR. PLEITO JÁ ATENDIDO NO PRÓ-
PRIO RECURSO. REQUERIMENTO PREJUDICADO. 
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA 
PARTE, CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL.

-  Plausível  a  impetração  de  mandado  de  segurança 
contra decisões liminares em agravo de instrumento, 
desde que tal ato possua abusividade,  ilegalidade ou 
exacerbada irrazoabilidade.

- A decisão singular de Magistrado, atuante no segun-
do grau de jurisdição, não pode confrontar anterior deli-
beração de Órgão julgador do mesmo Tribunal, em re-
curso  de  igual  envergadura,  transitada  em julgado  - 
que decidiu  expressamente:  “até  que seja  julgado o  
mérito  da  medida  cautelar  inominada  nº  
999.2013.000016-2, o Presidente da Câmara Municipal  
de Soledade é o Vereador Lourival Delfino da Cunha,  
que representa a Câmara como a ora Agravante”.

- O ato judicial que transbordou para o campo da insta-
bilidade jurídica,  permite  sua suspensão pela via  ex-
cepcional do Writ - medida que se impõe. 

-  Atendido  o  pleito  de  remessa,  por  prevenção,  do 
agravo de instrumento para outro relator, nos próprios 
autos do recurso, prejudicada encontra-se a análise de 
tal postulação  nesta via mandamental.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  Sessão 
Plenária, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL 
VOTAÇÃO, CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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RELATÓRIO

Lourival Delfino da Cunha impetrou o presente Mandado de Segurança 

contra ato que reputa ilegal de lavra do Excelentíssimo Doutor Aluízio Bezerra Filho, 

Juiz de Direito convocado para substituir o eminente Desembargador José Di Loren-

zo Serpa, que, no Agravo de Instrumento nº 999.2013.001464-3/001, deferiu pe-
dido de liminar formulado por Edvan Gomes de Vasconcelos, Vereador inte-
grante da Câmara Municipal de Soledade-PB.

Inicialmente, o suplicante elabora breve explanação fática, noticiando 

que liderou, na qualidade de candidato a Presidente, a chapa “Um novo tempo”, que 

se consagrou vencedoras nas últimas eleições do Parlamento Mirim da circunscrição 

municipal, realizadas no corrente ano, para o biênio 2013/2014.

Afirma, também, que na Comarca de Soledade tramitam 06 (seis) de-

mandas com pedidos de liminares, discutindo a legalidade do declinado pleito eleito-

ral, todas conexas, e, em duas delas, houve a interposição de recursos para esta 

Corte, o AI nº 999.2013.000016-2/001, que foi negado seguimento (não cumprimen-

to do art. 526 do CPC) e o AI nº 999.2013.000056-8/001 (julgado com mérito), am-

bos de relatoria do Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Noticia,  ainda,  que o AI  nº  999.2013.000056-8/001,  que tinha como 

agravante o ora impetrante, foi interposto com a finalidade de “determinar ao Banco 

do Brasil que efetuasse a alteração cadastral da conta-corrente da Câmara Munici-

pal, incluindo-o como ordenador de despesa, por ser ele o legítimo presidente eleito  

pela maioria dos seus pares” – fls. 09.

Em seguida, assevera que a Terceira Câmara Especializada Cível des-

te Tribunal, por unanimidade de votos, abraçando posicionamento do relator, deu 

provimento ao recurso de instrumento, acima identificado, cujo acórdão consignou 

que  “até  que  seja  julgado  o  mérito  da  medida  cautelar  inominada  nº  
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999.2013.000016-2, o Presidente da Câmara Municipal de Soledade é o Vereador  

Lourival Delfino da Cunha, que representa a Câmara como a ora Agravante”. 

Logo adiante, alega que o Dr. Aluízio Bezerra Filho, na qualidade de 

Juiz convocado, praticou o ato rotulado de ilegal, ao deferir tutela recursal no bojo do 

Agravo de Instrumento nº 999.2013.001464-3/001, no sentido de determinar que os 

agravados naquele recurso, dentre eles o impetrante, que é o Presidente do Parla-

mento Mirim, “se abstenham de praticar qualquer ato na Mesa Diretora da Câmara  

de Vereadores” – fls. 21.

Dito isso, o ora postulante defende a possível teratologia e ilegalidade 

da conduta praticada pela autoridade apontada como coatora, eis que afrontou a de-

cisão colegiada, lançada pela Terceira Câmara Especializada Cível desta Corte, nos 

autos AI nº 999.2013.000056-8/001, ao retirar o impetrante da Presidência da Casa 

Legislativa de Soledade. 

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja suspensa ou 

revogada  a  decisão  reputada  como  manifestamente  ilegal,  lançada  no  AI  nº 

999.2013.001464-3/001. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência, 

bem como que o referido recurso seja remetido ao Exmo. Des. Saulo Henriques de 

Sá e Benevides – fls. 02/27.

Acostou documentos – fls. 28/493.

Liminar deferida e justiça gratuita indeferida – fls. 507/512.

Agravo Interno interposto por Edvan Gomes de Vasconcelos, às fls. 

522/542, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, cujo recurso regimental 

foi desprovido, bem como o pleito de gratuidade judiciária formulado pelo agravante, 

ambos pela decisão plenária de fls. 551/560.

Desembargador José Ricardo Porto 
4



Mandado de Segurança nº 0000044-74.2013.815.0000

Custas mandamentais adimplidas pelo impetrante, às fls. 568, caderno 

processual.

Peça defensiva apresentada por Edvan Gomes de Vasconcelos, susci-

tando, inicialmente, a preliminar de incompetência desta Corte para o julgamento da maté-

ria, porquanto caberia aos tribunais superiores tal deliberação através da ação cabível, e,  

caso ultrapassada, pleiteia a denegação da ordem mandamental e a concessão da justiça 

gratuita em seu favor – fls. 575/590.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Exmo. Dr. 

Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado – fls. 592/603.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela não conces-

sâo da segurança – fls. 609/616.

Novamente solicitado a se pronunciar, agora em relação à questão prévia ar-

guida pelo litisconsorte passivo necessário, o Órgão Ministerial ofertou parecer pela sua re-

jeição, ratificando o mérito da peça opinativa lançada anteriormente – fls. 630/635. 

Certidão circunstanciada emitida pela Diretoria Judiciária deste Tribunal, noti-

ciando que o Agravo de Instrumento nº  999.2013.001464-3/001 foi  redistribuído para o 

Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides – fls. 643.

Intimado, o impetrante externou a continuidade do seu interesse no julga-

mento de mérito desta ação mandamental – fls. 652.

Informações prestadas pelo novo relator do AI  nº 999.2013.001464-3/001 

(Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides ) informando que o declinado recurso encontra-

se conclusos para fins de julgamento meritório – fls. 656.

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente, constato que o pleito de gratuidade judiciária formulado 

por Edvan Gomes de Vasconcelos (litisconsorte passivo necessário) já foi analisado 

e indeferido por esta Corte de Justiça, através da decisão plenária de fls. 551/560 

que também desproveu o seu agravo interno, cujo  decisum transitou em julgado, 

conforme certidão de fls. 563, autos.

→ DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJPB

Antes de adentrar no mérito desta ação constitucional, enfrento a preli-

minar suscitada pelo litisconsorte passivo necessário, de incompetência deste Pretó-

rio para o julgamento da matéria em disceptação, porquanto, na sua ótica,  caberia aos 

tribunais superiores tal deliberação através da ação cabível.

Edvan Gomes de Vasconcelos argumentou que “o presente Mandado 

de Segurança não pode prosperar, haja vista que não pode a decisão de um De-

sembargador do mesmo Tribunal, mesmo que na composição do Pleno e muito me-

nos através de decisão liminar monocrática, desconstituir decisão de outro Desem-

bargador de mesmo Tribunal” - fls. 575.

Sem razão. O art. 21 da LC nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional):

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua dire-
ção, observado o disposto na presente Lei;
II - organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os  
cargos, na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a cria-
ção ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos  
vencimentos;
III - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer,  
observada  esta  Lei,  a  competência  de  suas  Câmaras  ou 
Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com fun-
ções jurisdicionais ou administrativas;
IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus  
membros o aos Juízes e senventuários que lhes são imedia-
tamente subordinados;
Desembargador José Ricardo Porto 
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V - exercer a direção e disciplina dos órgãos e serviços que  
lhes forem subordinados;
VI -  julgar, originariamente, os mandados de segurança  
contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os 
de suas Câmaras, Turmas ou Seções.”

Portanto, compete ao Tribunal respectivo processar e julgar mandado 

de segurança impetrado em face de ato judicial de seus próprios membros.

No mesmo diapasão, trago à baila aresto do Superior Tribunal de Justi-

ça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
DE DESEMBARGADOR.  COMPETÊNCIA.  TRIBUNAL DE 
ORIGEM.  ART.  21  DA  LOMAN.  SÚMULA  Nº  624/STJ.  
CONVERSÃO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM 
AGRAVO RETIDO. ART. 527, II, DO CPC. DECISÃO QUE 
CAUSA LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INICI-
AL INDEFERIDA IN LIMINE. ART. 515, DO CPC. INAPLI-
CABILIDADE. 1.  A competência para processar e julgar  
Mandado de Segurança impetrado contra ato de Desem-
bargador é do próprio Tribunal a que pertence, à luz da 
exegese do art. 21, da LOMAN, coadjuvada pelo teor da  
Súmula nº 624 do STF, aplicável, mutatis mutandis, ao  
caso  concreto.  Precedentes  jurisprudenciais:  STF:  MS 
26839 AGR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,  Tribu-
nal Pleno, DJ de 08-08-2008 e MS 25865 AGR, Relator Mi-
nistro  Joaquim  Barbosa,  Tribunal  Pleno,  DJ  18-08-2006;  
STJ:  RMS  21.334/RS,  Relator  Ministro  Fernando  Gonçal-
ves, Quarta Turma, DJ 03/12/2007 e RMS 19588/RS, Rela-
tor Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 20/02/2006. 2.  
O mandado de segurança não pode ser utilizado como su-
cedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida ex-
cepcional e extrema, admissível somente em casos de ile-
galidade ou abuso de poder por parte do prolator do ato pro-
cessual impugnado. 3. A hodierna jurisprudência desta Cor-
te, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admi-
te a impetração de mandado de segurança contra ato judici-
al na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da de-
cisão, bem como perigo de lesão irreversível. (MS 9.304/SP,  
Corte  Especial,  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJ  de 
18.02.2008; AGRG no MS 12.954/DF, Corte Especial, Min.  
Eliana Calmon, DJ de 26.11.2007). 4. In casu, conversão do  
Agravo de Instrumento nº 70014714885, o qual objetivava a  
inclusão da ANATEL na lide, como litisconsorte passivo ne-
cessário, e, consectariamente, o reconhecimento da compe-
tência da Justiça Federal, em agravo retido, revela-se tera-
Desembargador José Ricardo Porto 
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tológica, mercê de afrontar o art. 527, II, do CPC, por isso  
que passível de discussão na via mandamental. Preceden-
tes  do  STJ:  RMS  26.319/AM,  Segunda  Turma,  DJ  de  
16/09/2008;  RMS  26693/AM,  Primeira  Turma,  DJ  de 
30/06/2008  e  RMS  23536/BA,  Primeira  Turma,  DJ  de  
16/04/2008. 5. O art. 515, § 3º do CPC admite discussão de 
mérito do recurso ordinário nas hipóteses em que o mesmo  
restou analisado e sujeito ao contraditório na instância local,  
mercê de ter sido extinto por decisão terminativa. 6. A au-
sência de análise meritória do mandamus, cuja inicial restou 
indeferida in limine pelo Tribunal local, conduz à inaplicabili-
dade do § 3º do art. 515, do CPC. 7. Recurso Ordinário pro-
vido para que o Tribunal a quo julgue o mérito do manda-
mus.”  (STJ.  RMS  nº  23.356.  Rel.  Min.  Luiz  Fux.  J.  em 
09/12/2008). Grifei.

Por essas razões,  rejeito a preliminar suscitada de incompetência 
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

→ DO MÉRITO

Como pode ser visto do relatório,  o impetrante busca, através desta 

ação constitucional, a cassação da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo à 

Irresignação Instrumental nº  999.2013.001464-3/001, impedindo os agravados da-

quele recurso, dentre eles o ora suplicante, de praticar qualquer ato na Mesa Direto-

ra da Câmara Municipal de Soledade, bem como requer que a remessa do referido 

recurso ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Quanto ao segundo pleito mandamental, entendo pela perda superveni-

ente do seu objeto, porquanto o AI nº 999.2013.001464-3/001 foi, posteriormente, re-

metido ao Magistrado supramencionado, conforme comprovam a certidão de fls. 643 

e as informações de cunho do próprio Des. Saulo, encartadas às fls. 656.    

Desde logo, externo o posicionamento de que o decisum que aprecia o 

pleito de antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de Instrumento, é irre-

corrível, razão pela qual cabível o Mandado de Segurança.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

Desembargador José Ricardo Porto 
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DE-
CISÃO  QUE DEFERIU  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IRRECORRIBILIDADE.  
ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILI-
DADE DO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
1. Em atenção aos Princípios da Celeridade e da Razoável  
Duração do Processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constitui-
ção Federal) a Lei n. 11.187/2005, modificando a sistemáti-
ca do agravo de instrumento, introduziu no art. 527 do CPC  
alteração que vedou a interposição de recurso de decisão  
que conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação 
de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
2.   Incabível agravo interno de decisão liminar de relator   
no âmbito do agravo de instrumento. Decisão irrecorrí-
vel, somente passível de reforma no momento do julga-
mento do agravo, salvo se o próprio relator reconside-
rá-la (art. 527, parágrafo único, do CPC) ou por meio de  
mandado de segurança.
3. Precedentes: RMS 25.949/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primei-
ra  Turma,  julgado  em  4.3.2010,  DJe  23.3.2010;  RMS 
28.515/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,  
julgado em 2.4.2009, Dje 20.4.2009; RMS 30.608/RN, Rel.  
Min.  Castro Meira,  Segunda Turma, julgado em 2.3.2010,  
DJe 10.3.2010.
4. Inaplicável ao caso interpretação analógica do art. 39 da 
Lei n. 8.038/90, ante a vedação expressa do art. 527, pará-
grafo  único,  do  CPC.  Agravo  regimental  provido.” (STJ. 
AgRg no REsp 1215895 / MT. Rel. Min. Humberto Martins. 
J. em 15/03/2011). Grifei.

Por essas razões, vislumbro como adequada a via eleita pelo postulan-

te. 

Ultrapassado possível obstáculo processual, passo a analisar o pleito 

mandamental.

Extrai-se dos autos que o impetrante liderou, na qualidade de candidato 

a Presidente da Câmara, o grupo “Um novo tempo” que se consagrou vencedor nas 

últimas eleições do Parlamento Mirim de Soledade, realizadas em janeiro deste ano, 

para o biênio 2013/2014.

Vislumbra-se, ainda, que existe um caloroso e aguerrido debate judicial 

acerca da legalidade do declinado pleito eleitoral, travado pelas chapas concorren-
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tes, através de diversas demandas, dentre elas a Ação de Obrigação de Fazer nº 

0000044-83.2013.815.0191 movida pela Câmara Municipal de Soledade em face do 

Banco do Brasil S/A, ajuizada com vistas a compelir a instituição financeira a receber 

a documentação do Presidente e Tesoureiro do Parlamento Mirim daquela edilidade.

Verifica-se, também, que a Terceira Câmara Especializada Cível deste 

Tribunal, em julgamento realizado no dia 21/05/2013, à unanimidade, seguindo voto 

do relator, deu provimento ao AI nº 999.2013.000056-8/001, interposto em face de 

decisão lançada na ação acima identificada, em cujo acórdão – fls. 479/481 – restou 

consignado o seguinte: “até que seja julgado o mérito da medida cautelar inominada  

nº 999.2013.000016-2, o Presidente da Câmara Municipal de Soledade é o Verea-

dor Lourival Delfino da Cunha, que representa a Câmara como a ora Agravante” – 

fls. 480, autos.

Por sua vez, o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, na qualidade de Juiz 

convocado, na data de 12/07/2013, deferiu tutela recursal – fls. 377/379 - no bojo do 

Agravo de Instrumento nº 999.2013.001464-3/001, no sentido de determinar que os 

agravados naquele recurso, dentre eles o impetrante, que é o Presidente do Parla-

mento Mirim, “se abstenham de praticar qualquer ato na Mesa Diretora da Câmara  

dos Vereadores do Município de Soledade”  – fls. 379, procedimento mandamental 

em disceptação.

Pois bem, fazendo uma leitura das decisões acima mencionadas, a pri-

meira,  da  Terceira  Câmara  Especializada  Cível,  e  a  segunda,  monocrática,  do 

Exmo. Dr. Aluízo Bezerra Filho, na qualidade de membro da Segunda Câmara Espe-

cializada Cível, percebe-se, que essa última foi de encontro ao que restou estabele-

cido naquela deliberação colegiada, que, inclusive, é anterior e já possui trânsito em 

julgado – fls. 466. 

Esmiuçando matéria que guarda semelhança com a hipótese em deba-

te, já decidiu a Corte Infraconstitucional pela absoluta impossibilidade do Presidente 

de Tribunal de Justiça estadual suspender liminar deferida em mandado de seguran-
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ça por Desembargador integrante do mesmo Pretório, por lhe faltar competência, ve-

jamos:  

“AGRAVO  REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  LIMINAR 
CONCEDIDA  EM  MANDADO  DESEGURANÇA  ORIGINÁ-
RIO DE  TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSPEN-
SÃO  AJUIZADO  PERANTE  O  PRÓPRIO  TRIBUNAL  A 
QUO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. LIMINAR 
NA RECLAMAÇÃO DEFERIDA.
 I - A reclamação tem cabimento para preservar a competên-
cia deste Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autorida-
de das suas decisões (art. 105, inciso I, alínea f, da Consti-
tuição Federal de 1988 e art. 187 do RISTJ).
II - Conforme o disposto nos artigos 25 da Lei 8.038/90 e  
271 do RISTJ, compete ao Presidente do STJ, para evitar  
grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públi-
cas,  suspender,  em despacho fundamentado,  a  execução 
de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segu-
rança contra o Poder Público, proferida, em única ou última  
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tri-
bunais dos Estados e do Distrito Federal.
III - In casu, deferida liminar contra o Poder Público por de-
sembargador do eg. TJRJ, em mandado de segurança origi-
nário daquela Corte,  tal  decisão desafia incidente  de sus-
pensão a ser ajuizado perante esta Corte, ou o eg. Supremo  
Tribunal Federal, se a matéria tiver índole constitucional.
IV - Assim,  ajuizado pedido de suspensão no próprio col.  
TJRJ, e deferido o pedido, resta aparentemente usurpada a  
competência desta Corte, razão pela qual, presentes os re-
quisitos, deferiu-se liminar para suspender a r. decisão pro-
ferida pela presidente do eg. Tribunal a quo, até o julgamen-
to da presente reclamação. Agravo regimental desprovido.” 
(STJ. AgRg na Rcl 12363 / RJ. Rel. Min. Felix Fischer. J. em 
19/06/2013).

Em questão semelhante, o Pretório Excelso também já assentou o seu 

entendimento:

“PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  RECLAMAÇÃO:  S.T.J.,  
HC 2.295-SP e RHC 3.277-SP. I. - O S.T.J., julgando o RHC  
3.277-SP, decidiu que o réu não tinha o direito de apelar em  
liberdade. Posteriormente, julgando o HC 2.295-SP, decidiu  
em sentido contrário.  Esta última decisão usurpou compe-
tência do Supremo Tribunal  Federal,  dado que a primeira  
decisão somente poderia ser modificada em recurso extraor-
dinário ou em "habeas corpus" originário, ambos da compe-
tência da Corte Suprema. II.  -  Reclamação julgada proce-
dente, cassado o acórdão proferido no HC 2.295-SP, avo-
cando-se o julgamento deste pelo STF.” (STF. Rcl 529 / SP - 
SÃO PAULO. Rel. Min. Carlos Velloso. J. em 24/04/1996).
Desembargador José Ricardo Porto 
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Portanto, salta aos olhos que a decisão da Terceira Câmara Especiali-

zada Cível, sob a relatoria do Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, em momen-

to algum poderia ser rescindida por deliberação solitária do eminente Juiz convoca-

do Doutor Aluízio Bezerra Filho, pois ausente o requisito imprescindível da compe-

tência. Em sendo assim, o decisum atacado, por intermédio desta ação constitucio-

nal, extrapolou os limites da razoabilidade. 

O Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Especializada Cível, para 

tornar-se insubsistente, necessário que a parte interessada valha-se do manejo dos 

recursos verticais previstos  na Lei Adjetiva Civil.

Admito, respeitosamente, que estamos  diante de uma situação inabitu-

al e delicada, que permite sua desconstituição excepcional através da via manda-

mental,  pois  não podemos conceber que decisões sejam proferidas por órgãos fra-

cionários e, posteriormente, invalidadas, monocraticamente, por Magistrados, atra-

vés de procedimentos inadequados, como na espécie.

Por respeito ao debate, indago: O Desembargador Saulo Henriques de 

Sá e Benevides poderia desconstituir o decisum do ilustrado Juiz coator (convocado 

neste Tribunal) sob o enfoque da existência de um julgamento anterior que se confli-

ta com a decisão atacada pelo writ? A resposta seria obviamente negativa, pois se o 

inusitado lograsse êxito, estaríamos diante de uma situação absolutamente caótica e 

teratológica.

Concluímos, portanto, que correta ou incorreta, justa ou equivocada, a 

decisão da Terceira Câmara Especializada Cível, da relatoria do Des. Saulo Henri-

ques de Sá e Benevides, não poderia ser derrogada por outra proferida em recurso 

de igual envergadura  por Magistrado merecidamente convocado para integrar Ór-

gão Fracionário do mesmo Tribunal, que se encontram no mesmo patamar de juris-

dição e hierarquia, como ocorreu na hipótese em tela, gerando uma insegurança ju-

rídica palpável, inegável imbróglio jurídico. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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Dito isso,  rejeito a preliminar de incompetência desta Corte e, no 
mérito,  conheço parcialmente do  writ,  para,  nessa parte,  conceder a ordem 
mandamental,  cassando  a  decisão  liminar  proferida  no  AI  nº  999.2013.001464-

3/001 e todos os seus ulteriores efeitos, de modo a restabelecer o que restou decidi -

do no  decisum colegiado lançado pela Terceira Câmara Especializada Cível desta 

Corte nos autos do AI nº 999.2013.000056-8/001, até o julgamento meritório daquela 

irresignação instrumental, sob a relatoria do Desembargador Saulo Benevides, con-

forme certidão firmada nos autos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente, na eventual ausência da Exmª. Desª. 
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti - Presidente.  Relator: José Ricardo 
Porto. Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des.  
Saulo Henriques de Sá e Benevides),  Marcos Cavalcanti  de Albuquerque,   José 
Ferreira Ramos Junior (Juiz convocado em substituição a Desa. Maria das Neves do  
Egito de A. D. Ferreira), Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado em substituição  
ao  Des.  João  Alves  da  Silva),  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Carlos 
Martins  Beltrão  Filho,  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho  e 
Arnóbio  Alves  Teodósio.   Ausentes  os  Senhores  Desembargadores  Maria  das 
Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Márcio Murilo da Cunha 
Ramos (Corregedor-Geral de Justiça) e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de 
Lima,  Procurador  de  Justiça,  em  substituição  ao  Exmo.  Dr.  Bertrand  de  Araújo 
Asfora, Procurador-Geral de Justiça.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonseca  Xavier  de  
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, dia 13 de 
agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR 
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