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ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1420505-82.2013.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Maria de Fátima Lúcia Ramalho.
ADVOGADO: Jocélio Jairo Vieira. 
IMPETRADO: Relator do Processo Administrativo Disciplinar n.° 0034638-85.2011.815.0000, Des. 
Joás de Brito Pereira Filho.

EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR DEFLAGRADO  CONTRA MAGISTRADA.  INDEFERIMENTO 
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS INDICADAS PELA INDICIADA, FUNDADO 
EM  VISLUMBRADA  IMPERTINÊNCIA.  DETERMINAÇÃO  DE  OITIVA DE 
TESTEMUNHAS POR ELA REPUTADAS SUSPEITAS.  SILÊNCIO QUANTO 
AO  REQUERIMENTO  DE  OUTRAS  DILIGÊNCIAS.  INTERLOCUTÓRIA 
RECORRÍVEL  MEDIANTE  AGRAVO  INTERNO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
UTILIZAÇÃO  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COMO  SUCEDÂNEO 
RECURSAL.  SÚMULA  N.°  267  DO  STF.  INADEQUAÇÃO  DO  WRIT. 
ARGUIÇÕES  APRECIADAS  COMO  PRELIMINARES  NO  JULGAMENTO 
FINAL  DO  PAD.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE-UTILIDADE. 
SEGURANÇA DENEGADA COM BASE NO ART. 6°, §5°, DA LEI FEDERAL 
N.° 12.016/09, C/C O ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O mandado de segurança somente pode ser utilizado como sucedâneo recursal 
quando  presentes  dois  requisitos  cumulativos:  irrecorribilidade  da  Decisão 
combatida  (Súmula  n.°  267  do  STF)  e  existência  de  manifesta  ilegalidade  ou 
teratologia no ato judicial combatido.

2.  As  decisões  interlocutórias  prolatadas  por  relator  de  processo  administrativo 
disciplinar  são  recorríveis  mediante  agravo  interno,  nos  termos  do  art.  284  do 
Regimento  Interno  deste  Tribunal,  o  que  impede  a  utilização  indiscriminada  de 
mandado  de  segurança  como  sucedâneo  recursal,  manejado,  na  espécie,  com  o 
intuito de induzir a desconsideração da preclusão operada.

3.  Abstraída,  hipoteticamente,  a  referida  inadequação,  o  mandado  de  segurança 
impetrado contra interlocutória que, em tese, cerceou a ampla defesa da impetrante 
em processo administrativo disciplinar perde o interesse-utilidade quando sobrevém 
julgamento  final  de  mérito  pelo  Pleno,  ocasião  em  que  a  mesma  arguição  foi 
enfrentada como preliminar e rejeitada.

4.  Não  há  utilidade  prática  em se  determinar  a  anulação  ou  a  reforma  de  uma 
interlocutória na hipótese em que a substância combatida adquire nova fonte formal 
superveniente e autônoma, no caso, de natureza colegiada e recorrível por meios 
processuais próprios.



VISTO, examinado, relatado e discutido o presente Mandado de Segurança, 
processo n.° 1420505-82.2013.815.0000, em que figuram como Impetrante Maria de 
Fátima  Lúcia  Ramalho e  Impetrado  o  Relator  do  Processo  Administrativo 
Disciplinar n.° 0034638-85.2011.815.0000, Exm.° Des. Joás de Brito Pereira Filho.

ACORDAM os Membros do egrégio Tribunal Pleno,  seguindo o voto do 
Relator,  à  unanimidade,  em  denegar a segurança,  extinguindo  o processo sem 
resolução de mérito.

VOTO.

Maria  de  Fátima  Lúcia  Ramalho impetrou o  presente  Mandado  de 
Segurança contra  Interlocutória  prolatada pelo Relator  do  Processo 
Administrativo Disciplinar n.° 0034638-85.2011.815.0000, Exm.° Des.  Joás de 
Brito Pereira Filho, f. 1.137/1.141 (numeração destes autos), que indeferiu a oitiva 
de testemunhas arroladas pela Defesa, omitiu-se, em tese, quanto a requerimento de 
expedição de ofícios  a  vários  órgãos  e  entidades  e  determinou o depoimento  de 
testemunhas por ela tidas como suspeitas.

O  writ foi originalmente impetrado contra ato imputado, genericamente, a 
este Tribunal de Justiça, tendo sido apresentada emenda da Inicial para especificação 
da Autoridade Coatora, f. 1.165.

Alegou  que  a  Interlocutória  violou  seu  direito  à  ampla  defesa  e  ao 
contraditório, contrariando o art. 18 da Resolução CNJ n.° 135/2011, que faculta a 
oitiva  de  até  oito  testemunhas  indicadas  pela  defesa,  tachando  o  ato  judicial  de 
parcial.

Sustentou que a Autoridade dita coatora, ilegalmente, determinou a oitiva de 
testemunhas suspeitas, a saber, o Sr. Tadeu Lima Silvino, Procurador do Estado da 
Paraíba  e  subscritor  de  Representação  contra  sua  pessoa,  o  Sr.  Carlos  Eugênio 
Barreto Alves Rocha, Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da 
Receita, e o Exm.° Des. José Ricardo Porto, que teria movido duas Representações 
em seu desfavor.

Afirmou,  ainda,  que o Relator  silenciou,  inadvertidamente,  a  respeito  das 
demais  diligências  por  ela  requeridas  nas  Razões  de  Defesa,  f.  1.042/1.044 
(numeração destes autos), quais sejam,  a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e 
telefônico; a expedição de ofícios ao Banco Unicred, ao Banco do Brasil, à Caixa 
Econômica Federal, ao Banco Itaú e aos Cartórios de Registro Imobiliário de João 
Pessoa e de São José de Piranhas para que informassem a respeito de eventuais bens 
e  valores  de sua titularidade;  a  expedição de ofício ao Conselho de Controle  de 
Atividades Financeiras-COAF para que informasse se existiu o que denominou de 
“movimentação atípica” nos últimos cinco anos; e, por fim, a expedição de ofício ao 
Setor  de  Gestão  de  Pessoas  deste  Tribunal  para  que  expedisse  certidão 
circunstanciada a respeito do seu histórico funcional.

Alegou que a Monocrática foi prolatada com abuso de poder e desvio de 
finalidade e que violou os arts. 166, IV, e 104, III, do Código Civil, que tratam da 



validade do negócio jurídico.

Requereu  a  concessão  de  liminar,  sem êxito,  f.  1.167/1.169,  para  que  o 
Impetrado  fosse  compelido  a,  de  imediato,  deferir  a  produção  das  provas 
retromencionadas  e,  no  mérito,  pugnou  por  sua  ratificação  e  pela  anulação  do 
Processo Administrativo Disciplinar a partir da Interlocutória combatida.

Contra o indeferimento da Liminar, a Impetrante interpôs Agravo Interno, f. 
1.1.171/1.189, desprovido por este Colegiado, f. 1.199/1.209. 

Averbaram suspeição o Exm.° Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, f. 
1.024, o Exm.° Des. José Ricardo Porto, f. 1.031, e o Exm.° Juiz Convocado João 
Batista Barbosa, após o que recaiu sobre mim a relatoria do feito.

Em suas Informações, f. 1.049/1.056, o Impetrado afirmou que a Decisão se 
baseou na impertinência dos testemunhos pretendidos, em virtude da falta de relação 
direta entre as pessoas arroladas e os fatos apurados,  amparando-se no art. 130 do 
CPC,  no  art.  18,  §3°,  da  Resolução  CNJ  n.°  135/2011  e  no  princípio  do  livre 
convencimento motivado.

O Relator informou, ainda, que, após ser intimada, de modo específico, para 
justificar a pertinência das provas cuja produção era desejada, a Impetrante limitou-
se a afirmar, laconicamente, que elas seriam de “imperiosa necessidade”, pugnando, 
ao final, pela denegação da segurança.

O Estado da Paraíba ingressou no feito, f. 1.061, limitando-se a requerer sua 
intimação de todos os atos processuais. 

A Procuradoria-Geral  de  Justiça,  f.  1.063/1.070,  opinou  pela  concessão 
parcial da segurança para que o Processo Disciplinar seja declarado nulo a partir da 
Interlocutória  combatida,  ao  fundamento  de  que  o  Relator  não  se  manifestou  a 
respeito do requerimento de expedição de ofícios aos órgãos e entidades indicados 
nas Razões de Defesa.

É o Relatório. 

Nas Razões de Defesa apresentadas no Processo Administrativo Disciplinar 
em comento, a Magistrada requereu a oitiva de oito testemunhas, sem especificar sua 
relação com os fatos apurados, a saber: Osvaldo Duda Ferreira, qualificado como 
Juiz de Direito aposentado; Valciano Sérgio Fernandes e Silva,  qualificado como 
“bacharel  em  Direito”  e  domiciliado  em  São  Paulo/SP;  Ivon  Vieira  Lopes, 
qualificado como Juiz de Direito titular da 4ª Vara Criminal de Recife; Josivaldo 
Felix  de  Oliveira,  Juiz  da  1ª  Vara  Cível  desta  Capital;  Inácio  Jairo  Queiroz  de 
Albuquerque, Juiz da 2ª Vara Cível desta Capital; Agamenilde Dias de Arruda V. 
Dantas, Juíza titular da 5ª Vara de Família desta Capital; Cícero de Lucena Filho, à 
época Senador; e José Wilson Santiago Filho, à época Deputado Federal.

Na mesma Peça, a Magistrada requereu a expedição de ofícios para vários 
órgãos e entidades, com vistas à exposição de sua situação patrimonial e funcional.



Ao  apreciar  tais  Requerimentos,  o  Relator  determinou  a  intimação  da 
Magistrada para que justificasse a pertinência dos testemunhos desejados, f. 1.129, 
sob pena de indeferimento.

Em resposta  à intimação,  a Magistrada,  após ratificar  todos os termos da 
Defesa anteriormente apresentada, limitou-se a consignar que os depoimentos “são 
de imperiosa necessidade para a formação da convicção (…) já que são testemunhas 
que  têm  conhecimento  dos  fatos  em  profundidade”,  tecendo,  em  seguida, 
considerações teóricas a respeito do princípio do devido processo legal.

Na Decisão de f. 1.137/1.141 (f. 1.036/1.040 dos autos de origem), o Exm.° 
Des. Joás de Brito Pereira Filho indeferiu a produção da prova testemunhal com base 
nos seguintes fundamentos, in verbis:

“(...) não se me afigura justificativa razoável e suficiente a simples menção de que 
teriam conhecimento  profundo dos  fatos  sem que haja  qualquer  relação  aparente 
entre as testemunhas e os fatos apurados neste processo. Registre-se, desde logo, que 
não se está a discutir a conduta social ou a idoneidade moral da magistrada, mas se 
pretende tão somente encontrar a verdade real, com a elucidação dos fatos.

Com efeito, o procedimento administrativo refere-se a fatos ocorridos em dias 
úteis,  no  interior  e  durante  o  trabalho  cotidiano  da  Vara  da  Fazenda  da  qual  a  
investigada  era  Titular,  enquanto  esta  exercia  suas  funções.  Ao  passo  que  as 
testemunhas por ela indicadas tratam-se de um Juiz aposentado, três Juízes de Direito 
deste  Tribunal,  um Juiz  de  Direito  da  cidade  de  Recife,  um bacharel  em direito 
domiciliado em São Paulo, um Senador da República e um Deputado Federal – sendo 
que nenhum deles foi mencionado em momento algum das investigações levadas a 
efeito pela Corregedoria-Geral de Justiça.

E,  nesta  oportunidade,  a  indiciada  não  indicou  sequer  minimamente  como 
qualquer dessas  pessoas poderia ter  conhecimento dos fatos,  já  que elas  não têm 
relação  com  as  partes  do  processo  judicial  a  que  se  referem  os  fatos  apurados, 
tampouco  se  encontravam  presentes  no(s)  local(is)  em  que  estes  ocorreram. 
Destaque-se não ser aceitável  aqui o conhecimento indireto ou reflexo, através de 
'ouvir dizer' pela própria indiciada ou por terceiros – espécie de conhecimento que, 
ressalte-se,  sequer  foi  ventilado  pela  indiciada  ao  ser  intimada  para  justificar  a 
pertinência da prova requerida.

[…]
Diante  desse  contexto,  convém  recordar  o  §3°  do  art.  18  da  Resolução  n° 

135/2011  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  o  qual  determina:  'Na  instrução  do 
processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de acusação e, até oito de 
defesa, por requerido, que justificadamente tenham ou possam ter conhecimento dos 
fatos imputados  ' ”  . 

Após indeferir  tais  depoimentos,  ainda na mesma Decisão,  o  Exm.° Des. 
Joás  de  Brito  Pereira  Filho  determinou  a  oitiva  dos  seguintes  agentes  públicos: 
Felipe Tadeu Lima Silvino,  Procurador do Estado; Carlos Eugênio Barreto Alves 
Rocha,  à  época  Coordenador  da  Assessoria  Jurídica  da  Secretaria  de  Estado  da 
Receita; Alexandre Lemos Dutra de Andrade, então Analista Judiciário da 5ª Vara da 
Fazenda Pública desta Capital; e o Exm.° Des. José Ricardo Porto.

É contra essa Decisão que foi impetrado o presente Mandado de Segurança.



Nos termos do art. 284 do Regimento Interno deste Sodalício, as Decisões 
proferidas monocraticamente pelo Relator são recorríveis mediante Agravo Interno.

O  Mandado  de  Segurança  somente  pode  ser  utilizado  como  sucedâneo 
recursal quando presentes dois requisitos cumulativos: irrecorribilidade da Decisão 
combatida  (Súmula  n.°  267  do  STF1)  e  existência  de  manifesta  ilegalidade  ou 
teratologia no ato judicial combatido2.

Na espécie, por se tratar de uma interlocutória monocrática, a Decisão era 
plenamente recorrível mediante Agravo Interno, o que impõe o reconhecimento da 
manifesta inadequação deste writ.

Vale ressaltar, ademais, que, em 04 de fevereiro do corrente ano, ocorreu o 
julgamento de mérito do Processo Administrativo Disciplinar em comento.

No Acórdão lavrado pelo Exm.° Des. Joás de Brito Pereira Filho, consta a 
informação de que, naqueles autos, a ora Impetrante havia interposto Agravo Interno 
contra a Interlocutória objeto do presente Mandado de Segurança,  conhecido em 
parte e, nessa extensão, desprovido.

Para um melhor esclarecimento, colaciono excerto do referido Acórdão:

“Em 29/10/2013 (fls. 1169/1177), a indiciada interpôs Agravo Interno (nos termos 
do art. 284 do RITJPB), pedindo a reconsideração ou a reforma pelo Plenário das 
decisões de fls.  1036/1040, 1129/1130 e 1151, todas  retro transcritas. Determinei a 
oitiva da Procuradoria de Justiça (parecer às fls. 1243/1247) e coloquei o feito em 
mesa  para  julgamento,  tendo  sido  conhecido  em  parte  e,  na  parte  conhecida, 
improvido  o  recurso  pelo  Plenário  da  Corte,  em  05/03/2014  (acórdão  às  fls. 
1250/1256)” - sem grifo no original.

Observa-se, portanto, que a Magistrada pretendeu se utilizar de duas vias de 
impugnação  contra  a  mesma  Decisão,  medida  que  não  encontra  lastro  no 
ordenamento jurídico, em total descompasso com o princípio da unirrecorribilidade.

Saliente-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em 05 de setembro 
de 2013, f. 02, enquanto que o Agravo Interno, segundo as informações constantes 
no referido Acórdão, foi interposto em 29 de outubro de 2013.

Consta  do  Acórdão  retromencionado  que  a  Magistrada  foi  intimada  da 
Decisão de f. 1.036/1.040 (1.137/1.141 destes autos) em 23 de agosto de 2013, “não 
havendo registro de interposição tempestiva do recurso cabível”.

1 Súmula n.°  267/STF.  Não cabe mandado de segurança contra ato judicial  passível  de recurso ou 
correição. 

2 MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPUGNAÇÃO  DE  DECISÃO  JUDICIAL.  REQUISITOS: 
INEXISTÊNCIA  DE  RECURSO  JUDICIAL  CABÍVEL  E  ILEGALIDADE  PATENTE  OU 
TERATOLOGIA. […] 1.- Para que seja admissível mandado de segurança contra ato judicial, exige-se,  
além de inexistência de recurso apto a combatê-lo (Súmula 267/STF), que o decisum impugnado seja 
manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes.[...] 5.- Denegada a ordem (STJ, MS 18.514/DF, Rel.  
Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 05/06/2013, DJe 25/06/2013).



Conclui-se,  portanto,  que  a  Magistrada  perdeu  o  prazo  para  interpor  o 
recurso  cabível,  impetrou  o  presente  Mandado  de  Segurança  como forma de  se 
esquivar da preclusão e, em seguida, quando já escoado o lapso recursal, finalmente 
manejou agravo interno, desta vez aglutinando irresignação contra três decisões que 
se seguiram no tempo, recurso este que, na extensão referente às teses defendidas 
neste writ, não foi conhecido.

Por todo o exposto, o remédio constitucional carece de interesse processual, 
encarado sob o prisma da adequação.

Em  paralelo,  quando  do  julgamento  final  de  mérito  do  Processo 
Administrativo Disciplinar, esta mesma arguição de cerceamento de defesa, agitada 
como preliminar, foi unanimemente rejeitada por este egrégio Tribunal Pleno, com 
base nas seguintes considerações do Relator, in verbis:

“Às fls. 1475/1501, a indiciada apresentou suas razões finais, arguindo prejudicial 
de  nulidade  processual  por  cerceamento  de  defesa,  bem como por  suspeição  do 
Desembargador-Relator.  No  mérito,  teceu  considerações  rebatendo  os  pontos 
destacados na Portaria inaugural deste Processo Administrativo.
[…]

Pugnou, enfim, pelo acolhimento da preliminar suscitada, para  anular o PAD a 
partir das fls. 1036, deixando-o suspenso até que a segunda exceção de suspeição 
seja definitivamente julgada, remetendo-se, então, os autos ao substituto legal.
[…]

A alegação  de  cerceamento  de  defesa  pelo  suposto  indeferimento  de  provas 
(testemunhal e documental), trata-se de matéria preclusa, por já ter sido decidida 
pelo Plenário desta Corte, o qual negou conhecimento ao agravo interno interposto 
pela  indiciada,  em  razão  de  sua  manifesta  intempestividade  (Acórdão  às  fls. 
1250/1256, com respectivo embargo de declaração rejeitado às fls. 1326/1329).
[…]

Diante disso, rejeito também a preliminar de nulidade processual por cerceamento 
de defesa” - sem grifo no original. 

Abstraída, hipoteticamente, a referida inadequação, o presente Mandado de 
Segurança,  de toda forma,  perdeu o objeto,  ou,  em termos mais  técnicos,  houve 
supressão do interesse-utilidade, porquanto o teórico cerceamento de defesa, antes 
materializado  em  Interlocutória  Monocrática  de  natureza  precária,  passou  a  se 
amparar em outro ato judicial superveniente, substitutivo da deliberação anterior, de 
natureza exauriente, colegiada e recorrível por meios processuais próprios.

Em outras palavras, não há utilidade prática em se determinar a anulação ou 
a reforma de uma Interlocutória na hipótese em que a substância combatida adquire 
nova fonte formal superveniente e autônoma.

Ilustrando o raciocínio jurídico, embora se referindo a realidades processuais 
um tanto distintas, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
-  DECISÃO  JUDICIAL  -  DEPÓSITO  -  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA   - 



INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROCEDÊNCIA - VIA 
MANDAMENTAL PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - 
PERDA DE OBJETO.
1 - Sendo julgado improcedente o agravo de instrumento interposto contra decisão 
interlocutória que determinou o depósito de quantia em dinheiro, sob pena de multa, 
perde o objeto o mandado de segurança impetrado com a finalidade de conferir-lhe 
efeito suspensivo. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão.
2 - Precedentes  (RMS nº 7684/SP e RMS nº 8224/MS).
3 - Prejudicado o recurso ordinário interposto, em razão da perda de objeto da via  
mandamental  (STJ,  RMS 7.088/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, 
julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 323).

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  SERVIÇOS  NOTARIAL  E 
REGISTRAL.  DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR 
ANTERIORMENTE  DEFERIDA.  DATA  LIMITE  PARA  AQUISIÇÃO  DOS 
TÍTULOS.  PERDA  DE  OBJETO.  DESCONSIDERAÇÃO  DE  TÍTULOS 
APRESENTADOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  RECURSO 
DESPROVIDO.
1. O superveniente julgamento do feito, com a conseqüente análise de seu mérito, 
encerra os efeitos de anterior decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar,  
tendo em vista que o decisum, o qual foi proferido depois de cognição exauriente, 
revoga, expressa ou implicitamente, a decisão liminar. Aplicável, in casu, o disposto 
na  Súmula  405/STF:  "Denegado  o  mandado  de  segurança  pela  sentença,  ou  no 
julgamento  do  agravo,  dela  interposto,  fica  sem  efeito  a  liminar  concedida, 
retroagindo os efeitos da decisão contrária."
[...]
4. Recurso ordinário desprovido (STJ, RMS 20.924/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, 
Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJ 02/08/2007, p. 328).

TRIBUTÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PIS.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  RECURSO ESPECIAL.  SUPERVENIÊNCIA DE  SENTENÇA 
NA AÇÃO. PERDA DE OBJETO.
1.  A superveniência  de  sentença  concessiva  da  segurança,  ratificando  a  liminar 
anteriormente concedida, torna prejudicados os recursos interpostos em face dessa 
decisão interlocutória.
2.  Recurso  especial  não  conhecido  (STJ,  REsp  720.519/CE,  Rel.  Ministro  Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 239).

Não esposo a tese construída pela Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou 
pela  declaração de  nulidade  do  Processo  a  partir  da  Interlocutória  combatida  ao 
fundamento de que o Relator não teria se manifestado a respeito do requerimento de 
expedição de ofícios aos órgãos e entidades indicados nas Razões de Defesa.

Em  primeiro  lugar,  incide,  também  em  relação  à  prova  documental 
pretendida,  o  já  declinado  raciocínio  segundo  o  qual  a  Magistrada  deveria  ter 
oportunamente  interposto  Embargos  de  Declaração  ou  Agravo  Interno  contra  a 
Interlocutória que não se manifestou expressamente a respeito de tal requerimento, 
ou que o indeferiu tacitamente, como se queira.

Em segundo lugar, a arguição preliminar de nulidade processual, rejeitada 
quando do julgamento final de mérito do PAD, abarcou tanto o requerimento de 
produção de prova testemunhal quanto documental,  de sorte que houve perda do 



interesse-utilidade  também  nessa  extensão,  com  base  no  raciocínio  explicitado 
anteriormente.

Em terceiro lugar, o requerimento de produção de provas documentais foi 
especificamente  apreciado  pelo  Desembargador  Impetrado  em  Interlocutória 
subsequente  (f.  1.129/1.130  do  PAD),  de  modo  que  cabia  à  ora  Impetrante  a 
interposição  oportuna  de  Agravo Interno contra  tal  Decisão,  sendo inadequada a 
irresignação por mandado de segurança, repita-se, por conta da recorribilidade do 
decisum.

 Eis o teor da Interlocutória subsequente que, de modo específico e expresso, 
indeferiu as diligências requeridas nas Razões de Defesa:

“Em sua defesa, às fls. 954/956, a indiciada apresentou extenso requerimento de 
produção de provas documentais, o qual passo a analisar nos termos do art. 18 da 
Resolução CNJ n° 135/2011.

Indefiro o pleito de quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal, bem como os 
pedidos  de  envio  de  ofícios  ao  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras 
(COAF),  aos  Cartórios  de  Registro  de  Imóveis  de  João  Pessoa  e  São  José  de 
Piranhas,  à  Caixa  Econômica  Federal  e  ao  Banco do  Brasil.  Isto  porque não  há 
qualquer acusação neste processo, nem está sendo nele investigada ou questionada a 
ocorrência  ou  não  de  enriquecimento  ilícito  da  magistrada  indiciada,  mas  sim  a 
possível impropriedade de sua conduta no exercício da função judicante e de seus 
deveres.

Registre-se ser ônus da parte indiciada juntar aos autos as provas documentais que 
entender relevantes e necessárias à sua defesa, o que não foi efetuado em conjunto 
com a apresentação da defesa escrita nem até o presente momento. Ademais, todos os 
documentos  acima referidos poderiam ter  sido  providenciados  pela  própria  parte, 
somente cabendo ao Judiciário interferir na produção de tal prova se demonstrada a 
negativa injustificada de algum daqueles órgãos e entidades.

Por outro lado, defiro o requerimento no sentido de ser solicitado ao setor de 
recursos humanos deste Tribunal a juntada da ficha individual da indiciada (...)”. 

Portanto, ainda que se admita, hipoteticamente, a existência de omissão na 
Decisão combatida pelo presente writ quanto às diligências requeridas, tal lacuna foi 
colmatada pela Monocrática que a seguiu, não havendo nulidade a ser declarada pelo 
motivo vislumbrado pelo Parquet.

Em arremate, pretendendo censurar o indeferimento das provas documentais, 
objeto de Decisão específica e superveniente, deveria a Magistrada ter interposto o 
recurso  cabível  contra  esta  subsequente  Interlocutória  individualizada,  e  não 
apresentar irresignação inoportuna contra a Monocrática anterior, muito menos por 
meio de mandado de segurança.

Por fim, as conclusões referentes à inadequação do writ se aplicam à oitiva 
de  testemunhas  qualificadas  como  suspeitas  pela  Magistrada,  porquanto  a 
determinação para que tais provas fossem produzidas foi exteriorizada na mesma 
Decisão  de  f.  1.036/1.040  (1.137/1.141  destes  autos),  ou  seja,  tal  providência 



também  deveria  ter  sido  impugnada  por  Agravo  Interno,  não  manejado 
oportunamente.

Antecipando-me  a  eventuais  Embargos  de  Declaração,  afirmo  que  as 
alegações meritórias referentes aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal (art. 5°, XXXV e LV, da Constituição Federal), bem como aos 
arts. 104 e 166 do Código Civil e ao art. 18 da Resolução CNJ n.° 135/2011, não 
serão enfrentadas, obviamente, em virtude do juízo negativo de admissibilidade do 
Mandado de Segurança. 

Posto isso, considerando a inadequação do  writ e a supressão do interesse-
utilidade decorrente da superveniência do julgamento final de mérito do PAD, com 
espeque no art. 6°, §5°, da Lei Federal n.° 12.016/09, c/c o art. 267, VI, do CPC, 
denego a segurança, extinguindo este processo sem resolução de mérito. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária do dia 08 de abril de 
2015, o Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 
Decano, em face do impedimento do Excelentíssimo senhor Desembargador José 
Ricardo Porto, Presidente em exercício, e dele participaram, além de mim, Relator, 
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho, Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, o Dr. Ricardo Vital 
de Almeida (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti),  Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça),  João 
Benedito  da  Silva,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Joás  de  Brito  Pereira  Filho. 
Impedido  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Saulo  Henrique  de  Sá  e 
Benevides. Averbaram suspeição os Excelentíssimos Senhores Doutores João Batista 
Barbosa (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de 
Araújo Duda Ferreira) e Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir 
o  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos).  Ausentes,  justificadamente,  os 
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva,  a  Dra.  Vanda  Elizabeth 
Marinho (Juíza convocada para substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto – Vice-
Presidente),  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz e  Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Raimundo de Lima, Subprocurador 
Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


