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MANDADO  DE  SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL.  CABIMENTO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  DECISÃO  CONTRA  A  QUAL  A
PARTE  JÁ  SE  INSURGIRA  ATRAVÉS  DE
AGRAVO  RETIDO.  MALFERIMENTO  DO
PRINCÍPIO  DA  IRRECORRIBILIDADE.
INADIMISSIBILIDADE  DA UTILIZAÇÃO  DO
WRIT COMO  SUCEDÂNEO  RECURSAL.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  INICIAL
INDEFERIDA.  SEGURANÇA  DENEGADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

– Incabível  o  mandado  de  segurança  quando  se
tratar de decisão judicial da qual caiba recurso próprio
previsto em lei, a teor do disposto no art. 5º, II, da Lei
12.016/2009 e do enunciado da Súmula 267 do STF.

– O princípio da unirrecorribilidade estabelece que
cada  decisão  desafia  a  interposição  de  apenas  um
recurso,  restando  operada  a  preclusão  consumativa
quando  do  protocolo  do agravo  retido  contra  a
decisão vergastada.

– Constatada a utilização do remédio constitucional
como  sucedâneo  recursal,  resta  inviabilizado  o
reconhecimento  do  direito,  impondo-se  o
indeferimento  do  mandamus,  com  a  extinção  do
processo sem resolução do mérito.
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Vistos.

Trata-se de  Mandado de Segurança com pedido de liminar,
apresentado por José Livaldo de Carvalho contra ato atribuído ao MM. Juiz
de Direito da 3.ª Vara de Família da Comarca da Capital, nos autos da
“Ação  de  Divórcio  Litigioso  c/c  Partilha  de  Bens  e  Pensão  Alimentícia”
ajuizada pelo ora promovente em face de Jânua Coeli Chaves de Carvalho.

Ao elaborar os fundamentos do pedido principal, o impetrante
insurge-se  contra  decisão  judicial  emanada  pela  autoridade  impetrada,  que
determinou, in verbis:

“a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a
fim de  que  seja informada a  existência  de valores
depósitos/investidos,  em  nome  de  quaisquer  dos
cônjuges  em  tela,  conjunta  ou  individualmente,  e
conta-corrente,  poupança,  fundos de  investimentos,
previdência privada ou quaisquer ativos financeiros,
desde  janeiro  de  2013,  ordenando  a  remessa  dos
extratos  das referidas  movimentações  a este  Juízo,
demonstrando,  inclusive,  qual  correntista
movimentou as referidas contas” (fls. 67)

Sustenta o requerente que o ato judicial reveste-se de manifesta
invalidade, porquanto no bojo da demanda de origem houve decisão em que se
decretou o divórcio dos litigantes, fato este que determinou o exaurimento da
jurisdição do magistrado a quo.

Defende  que  havendo  a  prolação  sentença  dissolvendo  a
sociedade marital, eventual pedido de partilha deverá ser elaborado em ação
autônima,  motivo  pelo  qual  descabida  a  quebra  de  sigilo  bancário
determinada.

 Aduz  que  “não  existe  respaldo  legal  em  quebrar  o  sigilo
bancário anterior a data de distribuição da ação de divórcio que operou-se
em  06/02/2014  e  nem  posterior  a  27/08/2014,  quando  foi  decretado  o
divórcio” (fls. 04).

Consigna que em face da decisão opôs agravo na forma retida,
contudo, o magistrado a quo não exerceu o juízo de retratação.

Com base nessas premissas, pugnou pela concessão de medida
liminar, a fim de determinar que a autoridade apontada como coatora arquive o
processo  de  origem  ou,  caso  não  seja  este  o  entendimento,  para  que  a
determinação  acerca  da  quebra  de  sigilo  compreenda  apenas  o  interregno
compreendido entre o ajuizamento da ação de divórcio e a sua decretação,
excluído o pedido de  informações  à  previdência.  Alternativamente,  requer,
ainda, seja decretada a nulidade do processo.

Ao  final,  requer  a  confirmação  da  tutela  de  urgência,
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concedendo-se a ordem.

É o relatório.

DECIDO.

Como se infere do relatório, o postulante insurge-se, através do
presente mandamus, contra decisão lançada pelo Magistrado titular da 3ª Vara
de Família da Comarca da Capital  que,  nos autos de demanda de divórcio
litigioso c/c partilha de bens e pensão alimentícia,  determinou a quebra de
sigilo bancário do impetrante e de sua ex-esposa, desde janeiro de 2013.

Com efeito, o artigo 5º da Lei n.º  12.016/2009 traz, em seus
incisos, as hipóteses em que não se concederá mandado de segurança, a saber: 

"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."

A  partir  da  leitura  do  dispositivo  legal,  verifica-se  que  o
mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de irresignação
recursal.

A matéria encontra-se sumulada no Pretório Excelso, conforme
se  depreende  do  enunciado  da  Súmula  n.º  267  que  dispõe:  "Não  cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" .

Acerca  do  cabimento  do  mandado  de  segurança  contra  ato
judicial, ensina Hely Lopes Meirelles, verbis: 

"Fiéis a essa orientação, os tribunais têm decidido,
reiteradamente, que é cabível mandado de segurança
contra ato judicial de qualquer natureza e instância,
desde que ilegal e violador de direito líquido e certo
do impetrante e não haja possibilidade de coibição
eficaz e pronta pelos recursos comuns  . Realmente,
não  há  motivo  para  restrição  da  segurança  em
matéria  judicial,  uma  vez  que  a  Constituição  da
República  a  concede  amplamente  "para  proteger
direito  líquido  e  certo,  não  amparado  por  habeas
corpus ou habeas data,  quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou  agente  de  pessoa  jurídica,  no  exercício  de
atribuições  do  Poder  Público"  (art.  5º,  LXIX).
Provenha o ato ofensor do Executivo, do Legislativo
ou do Judiciário, o mandamus é o remédio heróico
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adequado,  desde  que  a  impetração  satisfaça  seus
pressupostos  processuais” (In  Mandado  de
Segurança,  ob.  cit.,  28ª  ed.,  São  Paulo:  Malheiros
Editores, 2005, p. 45) (grifei)

No caso dos autos, observa-se que a irresignação apresentada
no  presente  writ é  a  mesma  do  agravo  retido  interposto  também  pelo
impetrante, cujo pedido de reconsideração restou indeferido em primeiro grau
(fls. 68/73v). 

O que  se  percebe é  que  o requerente  pretende,  em verdade,
transformar o mandamus em alternativa recursal, discutindo a mesma matéria
em  dois  remédios  processuais  diferentes,  ferindo  o  princípio  da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal.

Sobre o referido preceito,  oportuno transcrever a doutrina  de
Nelson Nery Junior:

“No sistema do CPC brasileiro vige o princípio da
singularidade dos recursos, também denominado de
princípio  da  unirrecorribilidade,  ou  ainda  de
princípio da unicidade, segundo o qual,  para cada
ato judicial recorrível há um único recurso previsto
pelo  ordenamento,  sendo  vedada  a  interposição
simultânea ou cumulativa de mais outro visando a
impugnação do mesmo ato judicial. 
Previsto expressamente no código anterior (CPC/39
809 parte  final),  a  subsistência  desse  princípio  no
direito vigente decorre da interpretação sistemática
que se  faz  do CPC 496,  que  enumera os  recursos
admissíveis  pelo código,  e  da correlação que deve
existir entre o CPC 162 e o CPC 504, 513, e 522. De
sorte  que,  ao  definir  os  atos  decisórios  do  juiz,
estipulando  o  cabimento  de  determinado  recurso
para  cada  qual,  o  CPC  adotou  o  princípio  da
singularidade. 
(...)
O CPC pretende, com a adoção do princípio, evitar a
promiscuidade e a proliferação de mais de um tipo
de recurso contra determinado ato judicial. Fixada a
natureza  do  pronunciamento  judicial,  contra  este
admite-se  apenas  um  tipo  de  meio  impugnativo
dentro da mesma relação processual. (Nery Junior,
Nelson. Teoria  Geral  dos Recursos.  –  6 Ed. Atual.,
Ampl.  e  Reform. – São Paulo:  Editora Revista  dos
Tribunais,  2004. – (Recursos no Processo Civil;  1),
pp. 119 e 135). 

Pela  argumentação  acima  alinhavada,  resta  inconteste  que  o
impetrante,  inconformado  com  a  decisão,  pretende,  através  de  remédio
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impróprio, a reforma do julgado, o que não pode ser admitido.

Neste sentido é a jusrisprudência pacifica do Superior Tribunal
de Justiça:

“EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO  DE  MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA ATOS JUDICIAIS QUE
IMPEDEM  A  RETIRADA  DE  AUTOS  DA
SECRETARIA  DO  JUÍZO.  ATOS  JUDICIAIS
SUJEITOS A RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
267/STF E DO ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/2009.
1. Consoante decidiu a Primeira Turma desta Corte,
ao julgar o RMS 33.042/SP (Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 10.10.2011),  as decisões judiciais
sujeitas a recurso não são, em regra,  controláveis
por  via  de  mandado  de  segurança. Admitir  a
impetração  em  tais  situações  significaria
transformá-la  em  verdadeiro  recurso  com  prazo
ampliado de 120 dias. Daí a antiga Súmula 267 do
Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição".  Conforme  consignado  no  referido
julgamento da Primeira Turma, o art. 5º, II, da Lei
12.016/2009,  interpretado  a  contrario  sensu,  dá  a
entender  que  pode  se  dar  mandado  de  segurança
contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito
suspensivo.  Todavia,  subsistem,  no  regime  da  Lei
12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação
das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que,
mesmo  na  hipótese  de  decisão  judicial  sujeita  a
recurso  sem  efeito  suspensivo,  o  mandado  de
segurança  (a)  não  pode  ser  simplesmente
transformado em alternativa recursal (= substitutivo
do  recurso  próprio)  e  (b)  não  é  cabível  contra
decisão  judicial  revestida  de  preclusão  ou  com
trânsito  em  julgado.  Isso  significa  que,  mesmo
quando impetrado contra decisão judicial sujeita a
recurso  sem  efeito  suspensivo,  o  mandado  de
segurança  não  dispensa  a  parte  impetrante  de
interpor  o  recurso  próprio,  no  prazo  legal.
2. Nos presentes autos, por se tratar de mandado de
segurança que impugna atos judiciais que impedem
a retirada de  autos  da  secretaria  do  juízo,  tem-se
hipótese  de  atos  judiciais  atacáveis  via  recurso
adequado - agravo de instrumento -, o que afasta a
possibilidade  de  utilização  do  mandado  de
segurança (art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula
267/STF). Nesse sentido: RMS 18.692/SP, 1ª Turma,
Rel. Min. Luiz Fux,  DJ 14.11.2005; AgRg no RMS
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21.701/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 28.7.2007; RMS 23.211/RS, 2ª Turma, Rel. Min.
Mauro  Campbell  Marques,  DJe  de  25.11.2008.
3. Recurso ordinário não provido.”
(STJ.  RMS  39200  /  SP.  2ª  Turma.  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL MARQUES.  DJ  28/02/2013)
(grifei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE
SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  ATO
JUDICIAL.  PREVISÃO  DE RECURSO  PRÓPRIO,
DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
1.  Subsistem,  no  regime  da  Lei  12.016/2009,  os
óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e
268  do  STF,  no  sentido  de  que  o  mandado  de
segurança  contra  ato  judicial  (a)  não  pode  ser
simplesmente transformado em alternativa recursal
(= substitutivo do recurso próprio) e de que (b) não é
cabível  contra  decisão  judicial  revestida  de
preclusão ou com trânsito em julgado. Isso significa
que,  mesmo  quando  impetrado  contra  decisão
judicial  sujeita  a  recurso  sem efeito  suspensivo,  o
mandado  de  segurança  não  dispensa  a  parte
impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo
legal.
2. Recurso ordinário desprovido” 
(STJ.  RMS  33042  /  SP.  1ª  Turma.  Rel.  Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI. DJ 10/10/2011) (grifei)

Ademais, não vislumbro ilegalidade ou teratologia no decisum
impugnado  ao  decretar  a  quebra  de  sigilo  de  ambos  os  litigantes,  após
informado que  existiriam vários  saques  realizados nas  contas  conjuntas  do
casal em período de crise conjugal. Outrossim, o prosseguimento da ação no
tocante aos bens passíveis de partilha, mesmo após a decisão que declarou o
divórcio dos litigantes, foi determinada em sede de audiência (fls. 50), ocasião
em que o ora postulante quedou-se silente, não se insurgindo oportunamente
contra o referido entendimento.

Diante de tais considerações, patente a utilização do presente
remédio  constitucional  como  sucedâneo  recursal,  resta  inviabilizado  o
reconhecimento do direito, impondo-se o indeferimento do mandamus, com a
extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 5º, II,
da Lei 12.016/2009 e Súmula 267 do STF.

A Lei  nº  12.019/2009,  no §5º  do  art.  6º,  prescreve  que  será
denegada a segurança nos casos previstos pelo art. 267, do Código de Processo
Civil. Por seu turno, buscando otimizar o processo no âmbito deste Egrégio
Tribunal, o Regimento Interno, em seu art. 127, inciso X, estabelece que:
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“Art. 127 São Atribuições do Relator:
(…)
X – extinguir o processo de competência originária
do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e
nos  incisos  III  e  V  do  artigo  269  do  Código  de
Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja  solução
não  competir  ao  Tribunal,  por  algum  de  seus
órgãos.”

Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/09,
bem como artigos 267, VI e 295, III, do Código de Processo Civil, indefiro a
inicial e denego a segurança. 

Pelo  exposto,  por  ser  inadmissível  a  impetração,  bem como
sendo hipótese de aplicação do art. 267, inciso VI e 295, III, do Código de
Processo Civil, e fundamentado no art. 127, inciso X, do Regimento Interno,
INDEFIRO  A  INICIAL  E DENEGO  A  SEGURANÇA,  SEM
APRECIAÇÃO DE MÉRITO.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas judiciais.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ex vi do art. 25
da Lei nº 12.016/2009.

Após,  preclusas  as  vias  impugnativas,  arquivem-se  com  as
cautelas legais.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

             Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                    Desembargador Relator
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