
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000457-19.2015.815.0000
Relator: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir oDes. Saulo Henriques de Sá e 

Benevides
Impetrante: Nilton Paulo da Costa Monteiro

Advogado: Paulo Sérgio Cunha de Azevedo

Impetrado: Juiz da Vara Ùnica de Alagoa Nova

Interessado: Severino Flor Souza

MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO 
JUDICIAL — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA 
— PRECEDENTES DO STJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — 
INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. 

-  O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, 
revelando-se medida excepcional e extrema, somente cabível em casos de ilegalidade ou 
abuso de poder por parte do prolator do ato processual impugnado. Incidência da Súmula 
267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição.

- Em se tratando de decisão interlocutória a sua reformulação só poderá ser feita 
através de agravo de instrumento, recurso adequado para tanto, e não através de 
mandado de segurança. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar  impetrado  por 
Nilton Paulo da Costa Monteiro contra ato do Juiz da Vara Ùnica de Alagoa Nova.

O impetrante  alegou ter  ingressado com uma ação de nunciação de obra 
nova contra Severino Flor Sousa. Ocorre que, por ocasião da audiência de conciliação e em virtude 
do não comparecimento do advogado do promovente/impetrante, o magistrado de primeiro grau 
extinguiu o processo em razão da falta de interesse do demandante sobre o feito.

Assevera ainda, que posteriormente as partes transacionaram, tendo o juízo 
de primeiro grau homologado o referido acordo. Entretanto, por ocasião da execução da sentença, o 
magistrado profere a seguinte decisão:  “Verifica-se que o presente acordo, às fls.70/71, foi feito  
porém quando estava o processo extinto, data vênia a homologação equivocada deste juízo, às fl.  



72, este  não pode fazer  efeito  em um processo que já  tinha sido extinto por  sentença,  logo o  
presente acordo por ser considerado extrajudicialmente, em face da extinção posterior do feito  
(…).”

Por fim, o impetrante requer a concessão da segurança,  “ratificando-se o 
despacho judicial para permitir a execução do acordo judicial requerida de forma definitiva, de  
sorte a anular a decisão judicial ora guerreada, porquanto a mesma é eivada de vício de nulidade 
absoluta.”

É o Relatório. Decido.
  
Entende-se por decisão interlocutória conforme reza o art. 162 do CPC “o 

ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente”.

Ora,  tendo o juiz proferido decisão nos autos, caberia a parte ter interposto o 
recurso cabível contra o referido ato, qual seja este, um agravo de instrumento e não mandado de 
segurança, haja vista não preencher os requisitos para a impetração deste último.

Como o  mandamus não é substitutivo recursal, a jurisprudência limitou o 
seu cabimento às hipóteses em que o ato do julgador impugnado for manifestamente teratológico. 
Por isso, diz a Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível  
de recurso ou correição”.

Diante da absoluta excepcionalidade do remédio constitucional contra ato 
de magistrado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de MS nesses casos. 
Caberá  à  parte,  portanto,  interpor  o  recurso  adequado,  nos  termos  e  formas  previstos  na  lei 
processual. Confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. 
UTILIZAÇÃO  DE  MANDAMUS  COMO  SUCEDÂNEO  DE  RECURSO. 
INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A REFORMA DA 
DECISÃO  ATACADA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267  DO  STF.  PRECEDENTES 
DESTA  CORTE.  EXECUÇÃO  FISCAL.  RESPONSABILIDADE  TRIBUTÁRIA. 
SUCESSÃO NEGOCIAL. ARTIGO 133 DO CTN.
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, 
revelando-se medida excepcional e extrema, somente cabível em casos de ilegalidade ou 
abuso de poder por parte do prolator do ato processual impugnado. Incidência da Súmula 
267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição".
2.  O  artigo  499,  §  2º  do  CPC  insere  norma  de  legitimação  que  permite  ao  terceiro 
prejudicado utilizar-se de todos os recursos disponíveis às partes.
3.  Em assim sendo,  aplica-se também ao terceiro a interdição da Súmula 267 do STF. 
Deveras, a decisão interlocutória que imiscui terceiro na relação processual é passível de 
recurso de agravo com o seu potencial efeito suspensivo.
4. Caracterizada a sucessão negocial, aplica-se o artigo 133 do CTN.
5. Recurso improvido.”
(RMS  14481/MG,  Rel.  Ministro   LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
18/06/2002, DJ 07/10/2002 p. 173).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
JUDICIAL.  CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR  EM  SEDE  DE  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. TERCEIRO PREJUDICADO.  EXISTÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO. 
INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º  267  DO 
STF.



ARTS. 499 E § 1.º DO CPC E 5.º, II, DA LEI 1.533/51.
1.  O terceiro  prejudicado,  comprovado o seu interesse na  causa,  tem legitimidade para 
recorrer da decisão que lhe causou prejuízos (art. 499, § 1.º do CPC).
2. O mandado de segurança impetrado contra ato judicial não pode ser utilizado, salvo em 
caso de manifesta teratologia, como sucedâneo do recurso processual cabível. Aplicação da 
Súmula n.º 267 do STF.
3. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido, porém, desprovido.”
(RMS  14381/MG,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 
19/09/2002, DJ 28/10/2002 p. 262)

No caso dos autos, o impetrante alega que o magistrado de primeiro 
grau indeferiu seu pedido de dar início a execução, sob a justificativa de que havia proferido 
decisão terminativa,  e,  que,  por tais  motivos,  tornava sem efeito o acordo posteriormente 
homologado, deixando assim de dar seguimento a cumprimento de sentença. Assim, infere-se 
que o  decisum vergastado era suscetível de rediscussão em via de agravo de instrumento, o que 
torna descabida a impetração da presente demanda, conforme o disposto no art. 5º, II da Lei nº 
12.016/09, ao estabelecer os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental:

“Art. 5
o
 Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - (...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - (...)”

Dispõe, ainda, a lei que rege a espécie: 

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso 
de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 
prazo legal para a impetração.”

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com base no art. 10 
da Lei nº 12.016/09 c/c art. 5º, II, da mesma lei e Súmula 267 do STF, extinguindo o presente 
Mandado de Segurança sem resolução de mérito.

P. I.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.
    

Dr. João Batista Barbosa
Relator/Juiz Convocado
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