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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

MANDADO DE SEGURANÇA nº 2005557-52.2014.815.0000
RELATOR  :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE  :D. A. G., assistida por sua genitora, Gizete de Melo Alves
ADVOGADO  :Renan Palmeira da Nóbrega
IMPETRADO    :Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital.

PROCESSUAL  CIVIL –  Mandado  de
segurança – Autorização judicial de visita
de  menor  a  companheiro  em
estabelecimento  prisional  –  Possibilidade
de  recurso  com  efeito  suspensivo  –
Indeferimento  da  inicial  –  Extinção  do
processo sem resolução de mérito.

− A  impetração  de  mandado  de
segurança contra  decisões judiciais  só é
adequada quando, inexistente recurso ao
qual  se  possa  atribuir  efeito  suspensivo,
padeça de teratologia, seja por manifesta
ilegalidade ou por abuso de poder.

Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por D. A. G., assistida por sua genitora, Gizete
de Melo Alves, em face de decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL que indeferiu o
pedido da menor para visitar Leandro Pereira de Sousa que se encontra no
Presídio  Flósculo  da  Nóbrega e com quem a  impetrante  afirma viver  em
união estável.

Relata  a  impetrante,  na  inicial  do
“mandamus”, que colacionou aos autos autorização dos seus genitores para
que visite o companheiro no presídio, bem como certidão de nascimento do
filho dos conviventes, documentos que, segundo afirma, são suficientes para
que seu pedido seja deferido.  
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Verbera que a decisão de primeiro grau foi
equivocada ao  ponderar  os  interesses  da  menor  e  o  direito  de  visita  do
preso, haja vista que os direitos dos conviventes são convergentes, além de
ter restado comprovado o vínculo afetivo entre a impetrante e o custodiado.  

Fulcrada  nessas  razões,  requer  a
concessão da medida liminar, para que seja garantido seu direito de visitar o
preso,  com a  consequente  determinação  de  emissão  da  sua  carteira  de
visitante do presídio.

À  inicial  foram juntados  documentos  (fls.
08/39).

Liminar indeferida às fls. 43/45.

Devidamente  notificada,  a  autoridade
apontada como coatora apresentou informações (fls. 50/51).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  concessão  da  segurança  (fls.
60/65).

 É o relatório. Decido.

A menor, representada por seus genitores,
ajuizou pedido de autorização judicial, sob o nº 0002002-69.2014.815.2002,
para visitar seu companheiro, custodiado pelo Estado no Presídio Flósculo
da Nóbrega, o qual, como visto alhures, fora indeferido (fls. 30/35).

Contra essa decisão impetrou a presente
ação mandamental.

Contudo, não se vislumbra a ocorrência de
ilegalidade ou abuso de poder nas decisões das autoridades coatoras que
indeferem pedidos de autorização judicial.

Na  dicção  do  artigo  1º,  da  Lei  nº
12.016/2009, o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido
e certo,  não amparado por  habeas corpus ou habeas data,  sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Acerca do cabimento da medida,  leciona
HUMBERTO THEODORO JUNIOR1:

“Mandado  de  segurança  é  o  remédio  processual
constitucional,  manejável  contra  qualquer  autoridade

1 In Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 37ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2006, p. 508.
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pública  ou  agente  de  pessoa  jurídica  que  exerça
atribuições do Poder Público, e que cometa ilegalidade
ou  abuso  de  poder,  tendo  como  objetivo  proteger  o
titular  de  direito  líquido  e  certo  não  amparado  por
habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º LXIX). (…)
Compreende todo e qualquer direito subjetivo que, não
alcançado pelos dois remédios já referidos, se enquadre
na configuração de direito líquido e certo.”

O  art.  10º  da  Lei  12.016,  por  sua  vez,
estabelece:

Art.  10º  –  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.

É o que se evidencia na espécie.

A hipótese descrita na inicial ensejaria, em
tese, a interposição de recurso apelatório,  e não mandado de segurança,
conforme dispõe o art. 5º, da Lei 12.016/09, “in verbis”:

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

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, independentemente de caução;

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

III - de decisão judicial transitada em julgado. 

Outrossim,  a  Súmula  267  do  Supremo
Tribunal Federal dispõe que: “não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição”.

A propósito, os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  DECISÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA
N.  267  DO  STF.  1.  A impetração  de  mandado  de
segurança  contra  decisões  judiciais  só  é  adequada
quando, inexistente recurso ao qual se possa atribuir
efeito  suspensivo,  padeça  de  teratologia,  seja  por
manifesta  ilegalidade  ou  por  abuso  de  poder.  A
respeito:  AgRg  no  RMS  45.841/RS,  Rel.  Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/02/2015;
AgRg  no  MS  21.368/MG,  Rel.  Ministro  Mauro
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Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014. 2.
No caso, a impetrante-recorrente é expressa quanto à
seu  objetivo  de  rescindir  o  acórdão  que  lhe  foi
contrário por meio do mandado de segurança, o que
não  é  possível,  mormente  se  considerando  que  há
recurso  pendente  de  análise  pelo  STJ  (AREsp
356.615/SP). O fato de não ter logrado êxito no 2º grau
de  jurisdição  não  permite  que  utilize  o  mandado  de
segurança  como  sucedâneo  de  recurso  ou  ação
rescisória, ao pretexto de que o acórdão é ilegal, muito
menos  em concomitância  com o  recurso  adequado à
pretensão  já  interposto.  3.  Agravo  regimental  não
provido.(AgRg no RMS 46513/SP,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/03/2015).

Outra:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO  JUDICIAL.  ANULAÇÃO  DE  ACÓRDÃO.  VIA
INADEQUADA.  SÚMULA  267/STF.  1.  A
jurisprudência é uníssona ao reconhecer que somente é
cabível  a  utilização  do  mandado  de  segurança  para
combater  ato  judicial  que  seja  evidentemente
teratológico  e  contra  o  qual  não  cabia  recurso  ou
correição,  nos  termos  do  art.  5º,  II,  da  Lei  n.
12.016/2009.  2.  Depreende-se  das  informações
processuais  que  o  processo  foi  remetido  ao  Supremo
Tribunal  Federal  e  é  possível  a  postulação de  efeito
suspensivo  no  Pretório  Excelso  por  meio  de  medida
cautelar,  sendo  assim  evidente  o  descabimento  do
presente  mandamus  por  força  da  Súmula  267/STF:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível  de recurso ou correição".  Agravo regimental
improvido.

Evidente,  pois,  na  esteira  da  orientação
pretoriana, o equívoco do manuseio do presente mandado de segurança.

Nestes termos, com fulcro no art. 5º, II, da
Lei 12.016/09, indefiro a inicial do “mandamus”, extinguindo o processo sem
resolução de mérito.

P.I

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

                  Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador
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