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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO 
CONTRA  ATO  DE   MAGISTRADO. 
DETERMINAÇÃO  DE   BLOQUEIO  DE  VALORES 
EXISTENTES  NAS  CONTAS  BANCÁRIAS  DO 
IMPETRANTE  NOS  AUTOS  DA  AÇÃO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CABIMENTO 
DO  MANDAMUS APENAS  QUANDO A DECISÃO 
NÃO  COMPORTAR  RECURSO,  FOR 
TERATOLÓGICA, MANIFESTAMENTE ILEGAL OU 
PROFERIDA COM ABUSO DE PODER. DECISÃO 
QUE ADMITIA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.ENTENDIMENTOS DIVERGENTES 
QUE  NÃO  TRANSFORMAM  A  DECISÃO  EM 
TERATOLÓGICA  OU  ILEGAL.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA Nº  267  DO  STF.  INDEFERIMENTO  DA 
INICIAL. SEGUIMENTO NEGADO
– O Mandado de Segurança contra ato de juiz só é 
cabível em caso de decisão teratológica, manifestamente 
ilegal  ou  proferida  com  abuso  de  poder.  Também  é 
admissível sua impetração contra ato judicial do qual não 
caiba recurso com a possibilidade de efeito suspensivo 
(artigo 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009).

- No caso vertente, cabia a parte interpor Agravo 
de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, a 
fim  de  reformar  a  decisão  do  magistrado  que 
determinou  o  bloqueio  dos  valores  que  entende 
serem impenhoráveis.
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Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado 

por Marcello Vaz Albuquerque de Lima contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara 

da  Fazenda  Pública  da  Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Improbidade 

Administrativa de nº 0058283-48.2014.815.2001, determinou o bloqueio de valores 

existentes nas contas bancárias do impetrante até o limite de R$2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), restando penhorado em 19/02/2014 a quantia de R$1.350,33 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).

Alega  o  Impetrante  que  é  advogado  e  a  quantia  penhorada  é 

destinada ao sustento do impetrante, bem como de seus dependentes, possuindo 

natureza alimentar, insuscetível de sofrer penhora. 

Segue  afirmando  que  decisão  violou  o  artigo  649,  inciso  IV,  do 

Código de Processo Civil,  o qual  dispõe serem absolutamente impenhoráveis as 

verbas como vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, honorários de 

profissionais liberais e outras destinadas ao sustento do devedor. 

Requer, assim, a concessão de liminar inaudita altera pars para que 

seja  desconstituído  o  bloqueio  da quantia  de  R$1.350,33,  da  Conta  Corrente  nº 

13.156-3,  Agência  2849-5  do  Banco  do  Brasil,  e  ao  final,  a  procedência  do 

mandamus, para tornar definitiva a liminar.

É o relatório. 

DECIDO

O Mandado de Segurança contra ato de juiz só é cabível em caso de 

decisão  teratológica,  manifestamente  ilegal  ou  proferida  com  abuso  de  poder. 

Também é admissível sua impetração contra ato judicial do qual não caiba recurso 
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com a possibilidade de efeito suspensivo (artigo 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009).

No caso vertente, cabia a parte interpor Agravo de Instrumento com 

pedido  de  efeito  suspensivo,  a  fim  de  reformar  a  decisão  do  magistrado  que 

determinou  o  bloqueio  dos  valores  que  entende  serem  impenhoráveis.  Nesse 

sentido: 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO  JUDICIAL. 
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO 
SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
AUSÊNCIA  DE  ATO  COATOR. SEGURANÇA  DENEGADA. 
MULTA  POR  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  1.  Prevendo  a  Lei 
processual que contra a decisão interlocutória que possa 
causar  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação  ao  direito  da 
parte cabe o recurso de agravo de instrumento, em relação 
ao  qual  pode  ser  conferido  o  efeito  suspensivo  ou  a 
antecipação  da  tutela  recursal  (CPC,  art.  527,  iii),  não  é 
possível  a  impetração  de  mandado  de  segurança,  que 
funcionaria, no caso, como sucedâneo do recurso previsto 
em Lei. 2. Também á inadmissível o mandado de segurança 
contra  decisão  judicial  que  determinou  a  penhora  de 
dinheiro em razão de suposta impenhorabilidade se essa 
impenhorabilidade  não  foi  alegada  em  primeiro  grau  de 
jurisdição,  o  que  leva  á  conclusão  de  que  inexiste  ato 
abusivo ou ilegal a ser combatido. 3. O poder judiciário não 
pode permitir que as partes interponham ações infundadas ou 
manipulem  a  verdade  dos  fatos  para  obter  vantagem 
processual,  devendo  coibir  tal  conduta  com a  aplicação  das 
multas e penalidades previstas em Lei, para punir a litigância de 
má-fé,  previstas nos artigos 17 e 18,  do CPC.  4.  Segurança 
denegada, com parecer. Impetrante condenada ao pagamento 
de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, 
em conformidade com o disposto nos artigos 17, II,  e 18, do 
cpc. (TJMS; MS 1404702-09.2014.8.12.0000; Campo Grande; 
Segunda Seção Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 
17/09/2014; Pág. 18)  

O  impetrante  sequer  juntou  aos  autos  a  decisão  judicial  que 

determinou o bloqueio dos valores, inviabilizando a sua análise. 

Todavia,  é  cediço  que  somente  as  decisões  teratológicas,  assim 

entendidas aquelas manifestamente contrárias à lei, ou  as proferidas com abuso de 

poder são passíveis de serem corrigidas por meio de mandado de segurança. 
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In casu, aparentemente, pelo relato do impetrante, a decisão não é 

teratológica,  posto  que  o  magistrado  apenas  determinou  o  bloqueio  dos  valores 

existentes nas suas contas bancárias, tendo em vista que figura como réu na Ação 

de Improbidade Administrativa nº 0058283-48.2014.815.2001, medida perfeitamente 

cabível, nos termos do artigo 16, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 
comissão  representará  ao  Ministério  Público  ou  à 
procuradoria  do  órgão  para  que  requeira  ao  juízo 
competente  a  decretação  do  seqüestro  dos  bens  do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou 
causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo 
com  o  disposto  nos  arts.  822  e  825  do  Código  de 
Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 
exame  e  o  bloqueio  de  bens,  contas  bancárias  e 
aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, 
nos termos da lei e dos tratados internacionais.

Nesse  contexto,  a  decisão  que  determina  o  bloqueio  de  valores 

existentes  em  conta  bancária  do  réu  em  Ação  de  Improbidade  não  pode  ser 

considerada teratológica,  sobretudo,  porque seria  impossível  ao  Juiz  conhecer  a 

quantidade de valores existentes na conta corrente no momento da sua prolação.

Assim, a via adequada para corrigir eventuais equívocos na decisão 

do magistrado,  certamente,  não é o Mandado de Segurança,  que não pode ser 

utilizado como substitutivo de recurso. A propósito:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO  NÃO 
TERATOLÓGICA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADES  E 
ABUSO DE PODER.  AGRAVO  REGIMENTAL DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA  QUE  INDEFERIU  LIMINARMENTE  O 
PEDIDO.  MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO 
SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº  267 DO STF.  1.  A empresa 
Agravante  pretende  a  reforma  da  Decisão  Monocrática 
proferida  por  esta  Relatoria  que  indeferiu  liminarmente  o 
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Mandado de Segurança interposto da  Decisão Interlocutória 
exarada  em sede  de  Ação  Civil  Pública  com Pedido  de 
Tutela  Antecipada  e  Medidas  Cautelares,  manejada  pelo 
Ministério  Público  Estadual,  a  qual  decorre  de 
investigações  realizadas  pelo  Parquet,  em  virtude  de 
supostas fraudes em processos licitatórios. 2.  A Decisão 
primeva consiste em: Bloqueio on line, via BACENJUD das 
contas  bancárias  da  agravante  e  de  mais  vinte  e  sete 
empresas  privadas  e  indisponibilidade  dos  seus  bens, 
mediante  o  envio  de  ofícios  ao  Detran  e  Cartórios  de 
Registro  de  Imóveis  situados  no  interior  e  capital  do 
Estado, bem como, a quebra do sigilo bancário e fiscal. 3. 
O  decisum  não  é  teratológico,  tampouco  demonstra 
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, portanto o recurso 
cabível  em  caso  de  irresignação  é  o  Agravo  de 
Instrumento. 4.  O  Mandado  de  Segurança  é  remédio 
constitucional destinado a prevenir e coibir ilegalidade ou abuso 
de  poder  diante  de  direito  líquido  e  certo.  Apenas 
excepcionalmente, em situações teratológicas ou de manifesta 
ilegalidade, admitese a impetração deste para a impugnação de 
ato judicial. 4. Recurso Conhecido e Não Provido. (TJCE; AgRg 
000325281.2014.8.06.0000/50000; Quarta Câmara Cível; Relª 
Desª  Maria  de  Fátima  de  Melo  Loureiro;  DJCE 19/02/2015; 
Pág. 36)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO  NÃO 
TERATOLÓGICA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADES  E 
ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA  QUE  INDEFERIU  LIMINARMENTE  O 
PEDIDO.  MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO 
SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 267 DO STF.  1.  A empresa 
Agravante  pretende  a  reforma  da  Decisão  Monocrática 
proferida  por  esta  Relatoria  que  indeferiu  liminarmente  o 
Mandado  de  Segurança  interposto  da  Decisão  Interlocutória 
exarada em sede de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela 
Antecipada  e  Medidas  Cautelares,  manejada  pelo  Ministério 
Público Estadual,  a qual decorre de investigações realizadas 
pelo Parquet,  em virtude de supostas fraudes em processos 
licitatórios. 2. A Decisão primeva consiste em: Bloqueio on line, 
via BACENJUD das contas bancárias da agravante e de mais 
vinte e sete empresas privadas e  indisponibilidade dos seus 
bens,  mediante o envio  de ofícios  ao Detran e  Cartórios  de 
Registro de Imóveis situados no interior  e capital  do Estado, 
bem como, a quebra do sigilo bancário e fiscal e proibição de 
contratar com o Município de Madalena. 3. O decisum não é 
teratológico,  tampouco  demonstra  flagrante  ilegalidade  ou 
abuso  de  poder,  portanto  o  recurso  cabível  em  caso  de 
irresignação  é  o  Agravo  de  Instrumento.  4.  O  Mandado  de 
Segurança  é  remédio  constitucional  destinado  a  prevenir  e 
coibir ilegalidade ou abuso de poder diante de direito líquido e 
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certo. Apenas excepcionalmente, em situações teratológicas ou 
de manifesta ilegalidade, admitese a impetração deste para a 
impugnação  de  ato  judicial.  4.  Recurso  Conhecido  e  Não 
Provido.  (TJCE;  AgRg  000325014.2014.8.06.0000/50000; 
Quarta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  de  Melo 
Loureiro; DJCE 19/02/2015; Pág. 36)

MANDADO  DE  SEGURANÇA  ORIGINÁRIO.  Impetração 
contra ato do Juízo de Vara Distrital de Salesópolis, que, 
ao  apreciar  a  inicial  de  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de 
Improbidade Administrativa, determinou o afastamento da 
impetrante  do  cargo  de  Secretária  de  Saúde  Municipal, 
com a suspensão de seus vencimentos. Ato judicial que é, 
em princípio,  sujeito  a  recurso  ao  qual  a  Lei  confere  a 
possibilidade  de  efeito  suspensivo.  Impetrante,  ademais, 
que já deduziu Agravo de Instrumento contra a mesma decisão 
que determinou o seu afastamento do cargo. Artigo 5º, incisos 
II e III,  da Lei nº 12.016/2009, que afasta a possibilidade de 
impetração de mandamus contra decisão judicial passível de 
recurso ou que já  tenha transitado em julgado.  Ausência do 
alegado direito líquido e certo.  Segurança denegada.  (TJSP; 
MS 0219741-28.2012.8.26.0000; Ac. 6653936; Santa Branca; 
Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aroldo 
Viotti; Julg. 09/04/2013; DJESP 08/05/2013)

Por fim, resta totalmente afastado o abuso de poder,  posto que a 

conduta do magistrado não foi eivada de ilegalidade, não afrontou interesse público 

nem se revela omissa, requisitos estes necessários para se vislumbrar o abuso de 

poder.

Portanto, a análise do mérito do Mandado de Segurança só poderá 

ocorrer se observado o cabimento do remédio constitucional, o que não ocorre no 

caso em tela. 

Na verdade, e como dito alhures, deveria o Impetrante ter interposto 

Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou o bloqueio em sua conta 

bancária, pois ela é passível de recurso.

Cito  alguns  exemplos  de  Agravos  de  Instrumento,  objetivando  a 

suspensão da decisão que determinou o bloqueio de bens em ação de improbidade. 
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Vejamos:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA.  ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INDISPONIBILIDADE  DE  VALORES  EM  CONTAS-
CORRENTES E BENS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM 
IN  MORA.  PRESENÇA.  EXTENSÃO  DA  MEDIDA. 
RAZOABILIDADE.  A)  RECURSO.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  B)  DECISÃO  DE  ORIGEM.  DEFERIDO 
PEDIDO PARA DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS 
BENS  DOS  REQUERIDOS.  1.  A  medida  acautelatória  de 
indisponibilidade de bens somente pode ser deferida quando 
verificada  a  existência  dos  pressupostos,  ou  seja,  quando 
caracterizada,  num  exame  perfunctório,  ato  de  improbidade 
(fumus boni iuris) e quando demonstrado o periculum in mora. 
2. O fumus boni iuris está presente. As provas trazidas com a 
inicial demonstram fortes indícios de ato de improbidade. 3 - 
Opericulum  in  mora  também,  em  virtude  do  risco  concreto, 
decorrente  da  lentidão  do  rito  processual  de  tramitação  das 
ações  de  improbidade,  de  que  não  se  encontrem  bens 
suficientes  ao  ressarcimento  do  dano  caso  saia  o  autor 
vitorioso em sua pretensão. Há que se considerar a realidade 
fática dessas ações que, por vezes, demoram anos para serem 
concluídas  e  também o  fato  de  que é  muito  difícil  ao  autor 
delas  fazer,  ao  longo  dos  anos,  minucioso  e  assíduo 
acompanhamento da vida financeira do réu a fim de verificar se 
este está ou não dilapidando seus bens. 4.  Todavia,  quando 
decretada  indisponibilidade  de  contas-correntes  e  ativos 
financeiros o gravame imposto ao réu, antes mesmo de uma 
condenação,  é  muito  grande,  visto  que  esse  precisaria  de 
autorização judicial  para simples atos cotidianos:  pagar suas 
contas,  aplicar  eventuais  sobras  financeiras  de  seu  salário, 
gerenciar  seus  investimentos...  De  se  observar,  portanto,  o 
princípio da razoabilidade, admitindo-se o bloqueio de valores 
em contas-correntes e ativos financeiros, pelo grande gravame 
que impõe,  somente  em situações excepcionais  como,  verbi 
gratia,  estar  o  réu  tentando  efetivamente  dilapidá-los, 
demonstração  essa  que  não  ocorre  no  caso.  5.  Agravo  de 
instrumento provido para excluir da decisão que determinou a 
indisponibilidade  dos  bens  do  agravante  conta  corrente 
bancária  de  sua  titularidade.  (TRF  1ª  R.;  AI  0058432-
90.2013.4.01.0000; AM; Terceira Turma; Rel.  Juiz Fed. Conv. 
Klaus Kuschel; Julg. 10/12/2013; DJF1 19/12/2013; Pág. 1081)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  DECRETAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DE RÉUS. REDUÇÃO PELA 
METADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXERCÍCIO DE 
MANDATO ELETIVO. SUBSÍDIOS DEPOSITADOS EM CONTA 
BANCÁRIA.  VALORES  BLOQUEADOS.  LIBERAÇÃO.  01.  In 
casu, reiteradamente e de modo quase indiscordante, têm os 
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nossos pretórios admitido, e até incentivado, a concessão de 
liminares indisponibilizando bens de agentes públicos e outros 
denunciados pela prática de atos de improbidade antes mesmo 
da notificação prévia. 02. A redução, pela metade, do bloqueio, 
ante  a  existência  da  duplicidade  de  réus,  desmerece 
acolhimento, uma vez que, em se tratando de procedimentos 
objetivando  apurar  a  prática  de  atos  de  improbidade 
administrativa,  a responsabilidade é  solidária  até a instrução 
final  do  feito,  quando  deverá  ser  definida  a  quota  de 
responsabilidade de cada um dos indiciados. 03. O pedido de 
desbloqueio  alusivo  à  decretação  de  indisponibilidade  de 
valores  depositados  em  conta  bancária,  referentes  aos 
subsídios  percebidos  em  razão  do  exercício  de  mandato 
eletivo, merece acolhida, devendo o recorrente comprovar essa 
condição nos autos da lide principal. 04. Agravo de Instrumento 
conhecido.  05.  Parcialmente  provido.  (TJCE;  AI  0003390-
53.2011.8.06.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 
Jose Martins Camara; DJCE 18/11/2013; Pág. 287)

Aplica-se, portanto, ao caso, a  Súmula nº 267 do STF, segundo o 

qual  “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso 

ou correição”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO 
CONTRA  ATO  JUDICIAL  PASSÍVEL  DE  RECURSO. 
DESCABIMENTO  DO  MANDAMUS.  ART.  5º,  II,  DA LEI  Nº 
12.016/2009.  HIPÓTESES  EXCEPCIONAIS  NÃO-
CONFIGURADAS. SÚMULA Nº 267/STF. PRECEDENTES DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso dos 
autos, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra 
decisão do juiz de direito da 18ª Vara Cível da capital do estado 
de Pernambuco, nos autos da ação de rescisão de cessão e de 
fiança, que liberou o registro do contrato de cessão de lavra de 
gipsita no dnmp. 2. Efetivamente, em face do art. 5º, II, da Lei 
nº  12.016/2009,  é  pacífico  o  entendimento  doutrinário  e 
jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de 
segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses 
excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de 
manifesta  ilegalidade  ou  abuso  de  poder,  e  capazes  de 
produzir  danos  irreparáveis  ou  de  difícil  reparação  à  parte 
impetrante. 3. Na hipótese examinada, não ficou configurada 
nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da 
ação mandamental, a qual foi interposta contra decisão judicial 
impugnável pela via recursal ordinária. Tal consideração atrai a 
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incidência  do  disposto  na  Súmula  nº  267/STF:  "não  cabe 
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso 
ou  correição.  "  4.  Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes 
desta  corte  superior:  RMS  13.097/go,  2ª  Turma,  Rel.  Min. 
Humberto Martins, dje de 5.5.2008; AGRG no RMS 24.520/SP, 
1ª Turma, Rel. Min. Francisco falcão, dje de 19.11.2007; RMS 
18.749/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de noronha, DJ de 
29.5.2006; RMS 20.467/RS, 3ª turma, Rel. Min. Castro filho, DJ 
de 7.11.2006; RMS 18.792/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz fux, DJ 
de 24.10.2005. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-
RMS 34.654; Proc. 2011/0104459-7; PE; Segunda Turma; Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques; DJE 04/09/2013; Pág. 362)”. 

Deste  modo,  não  sendo  cabível  o  remédio  constitucional, com 
fundamento no artigo 10, da Lei 12.016/2009, indefiro a inicial, extinguindo o 
feito sem resolução do mérito.

P.I.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos. 

João Pessoa, ____ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

9


	                                       TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	DECISÃO MONOCRÁTICA

