
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001781-10.2016.815.0000
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado em substituição ao
Des. José Aurélio da Cruz
IMPETRANTES: Município de Alhandra e Marcelo Rodrigues da Costa
ADVOGADOS:  Rodrigo  Diniz  Cabral  –  OAB/PB nº  14.108  e  Sabrina
Pereira Mendes – OAB/PB nº 13.251
IMPETRADOS: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Capital (no exercício
do Juízo Plantonista) e Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da
Capital
PESSOA JURÍDICA INTERESSADA: Estado da Paraíba

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. MANDADO  DE
SEGURANÇA  IMPETRADO  EM  FACE  DE
DECISÕES  JUDICIAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
IMPETRANTES  QUE  NÃO  PREENCHEM  AS
CONDIÇÕES  DE  TERCEIROS
PREJUDICADOS.  INAPLICABILIDADE  DA
SÚMULA Nº 202 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PELOS
MESMOS  IMPETRANTES  COM  IDÊNTICO
OBJETO.  PROCESSO  EM  TRAMITAÇÃO
CONCOMITANTE.   APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº 267 DO STF. INCIDÊNCIA DO ART. 10 DA
LEI  Nº  12.016/2009.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.

1.  No  caso,  os  atos  judiciais  impugnados  no
presente mandamus coincidem com as decisões
questionadas  no  Agravo  de  Instrumento  nº
0804750-62.2016.815.0000,  interposto  pelo
primeiro  impetrante,  devidamente  representado
pelo  segundo.  Assim,  os  promoventes  não
preenchem  as  condições  de  terceiros
prejudicados,  essenciais à aplicação da Súmula
nº 202 do STJ.

2.  Desse  modo,  prevalece  o  impedimento  à
impetração de mandado de segurança em face
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de decisão judicial recorrível, conforme disposto
na Súmula nº 267 do STF.

3.  Não  sendo  o  caso  de  interposição  de
mandado  de  segurança,  a  petição  inicial  deve
ser  indeferida  desde  logo,  conforme
determinação  disposta  no  art.  10  da  Lei  nº
12.016/2009.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  de
liminar impetrado pelo MUNICÍPIO DE ALHANDRA e por seu prefeito
constitucional,  MARCELO  RODRIGUES  DA  COSTA,  contra  duas
decisões judiciais, sendo a primeira da lavra do Exmo. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Capital, no exercício do Juízo Plantonista, e a segunda
do Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Em  suas  razões  (fls.  02/16),  os  impetrantes  alegam  a
condição  de  terceiros  prejudicados  e,  por  conseguinte,  detentores  de
legitimidade ativa para a impetração do presente mandamus, nos termos
da Súmula nº 202 do STJ. No mérito, apontam supostas irregularidades
nas  decisões  retromencionadas,  pugnando,  liminarmente,  pela
suspensão dos seus efeitos. 

Acostaram documentos (fls. 17/112).

Inexistindo razões suficientes à análise da demanda pelo
juízo plantonista, o presente feito foi remetido ao gabinete deste Relator
originário.

Eis o breve relatório. 

DECIDO.

Extrai-se dos autos que o primeiro ato impugnado consiste
em decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
da Capital, no exercício do juízo plantonista, no dia 24 de setembro de
2016  (fls.  28/30),  a  qual  concedeu  liminar  em  favor  do  Sr.  Renato
Mendes  Leite,  ex-gestor  municipal  de  Alhandra,  determinando  a
suspensão dos efeitos de decisões do Tribunal de Costas do Estado da
Paraíba  (Processo  nº  11786/2013),  que  atestavam  irregularidades  na
prestação de contas do Convênio nº 20/2011, vigente à época em que o
Sr. Renato figurava como prefeito do referido Município. 

O segundo, da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara
da Fazenda Pública da Capital, refere-se à decisão que analisou petição
apresentada  pelos  impetrantes  no  processo  originário  nº  0847694-
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90.2016.815.2001, confirmando a liminar concedida pelo juiz plantonista
e reafirmando a presença do Município como assistente litisconsorcial,
pleito já deferido anteriormente.

Inconformado  ante  a  concessão  e  a  confirmação  da
liminar em primeira instância, o Município de Alhandra, representado pelo
segundo  impetrado,  interpôs  o  agravo  de  instrumento  nº  0804750-
62.2016.815.0000,  cujas decisões impugnadas coincidem com os atos
judiciais objetos do presente writ.

Diante  deste  cenário  processual,  conclui-se  que  os
impetrantes  não  se  adequam  à  figura  de  terceiros  prejudicados
como  alegam,  pois  já  integram  o  processo  originário  nº  0847694-
90.2016.815.2001, na condição de assistente litisconsorcial, bem como o
polo ativo do agravo de instrumento retromencionado.

Por  esta  razão,  inadequada  a  impetração  do  presente
mandamus com amparo  na  Súmula  nº  2021 do  STJ,  prevalecendo  o
impedimento  disposto na Súmula nº 2672 do STF, eis que as decisões
judiciais atacadas neste writ são passíveis de recurso, do contrário teria
sido  negado  conhecimento  ao  agravo  de  instrumento  nº  0804750-
62.2016.815.0000, por exemplo.

Ademais, importante fazer o registro que o Município de
Alhandra,  parte  integrante  no  processo  originário  na  condição  de
assistente litisconsorcial, teve indeferido o pedido de exclusão da lide na
decisão  juntada  pelos  impetrantes  às  fls.  31/34,  fortalecendo  o
entendimento de inaplicabilidade da Súmula nº 202, do STJ.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PASSÍVEL DE
RECURSO. SÚMULA 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança
impetrado  no  Tribunal  de  Justiça  de  Estado  do  Rio
Grande  do  Norte  contra  ato  praticado  pelo
Desembargador  Amaury  Moura  Sobrinho,  por  não  ter
conhecido do pedido de reconsideração da decisão que
converteu o Agravo de Instrumento em Agravo Retido 2.
O  Tribunal  a  quo  denegou  a  segurança  e  assim
consignou: "Concluo expondo que se o writ tivesse sido
impetrado  contra  a  decisão  da  conversão,  este  relator
daria seguimento ao feito, mas, como foi expressamente
impetrado  contra  decisão  passível  de  recurso  à
respectiva Câmara Cível,  o seguimento é inviável."  (fls.
514-515). 3. Verifica-se, portanto, que o writ foi impetrado
da  decisão  que  não  conheceu  o  pedido  de

1 Súmula nº 202 do STJ. A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona
à interposição de recurso. 

2 Súmula nº 267 do STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.
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reconsideração, e, como bem destacado pelo Relator do
V.  Acórdão  recorrido,  esta  decisão  era  passível  de
recurso.  4.  Assim,  incide  a  Súmula  267/STF:  "Não
cabe  mandado  de  segurança  contra  ato  judicial
passível  de  recurso  ou  correição". 5.  Agravo
Regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 37445 RN
2012/0061684-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data  de  Julgamento:  10/03/2015,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA  A  QUE  SE  NEGOU  SEGUIMENTO.
APREENSÃO  DE  VEÍCULO  DE  ALEGADA
PROPRIEDADE  DE  TERCEIRO.  PEDIDO  DE
RESTITUIÇÃO.  VIA INADEQUADA. SÚMULA 267/STF.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  1.  Contra  a  decisão  que  indefere
incidentalmente  o  pedido  de  restituição  de  bem
apreendido,  é  cabível  o  recurso  de  apelação,  sendo
impróprio  o  uso  da  ação  mandamental.  Aplicação  da
Súmula  267/STF.  2.  Hipótese  em  que  não  se  verifica
direito líquido e certo quanto à pertinência do pedido de
restituição, porquanto não houve comprovação da origem
lícita  do  veículo  apreendido.  3.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  RMS:  47034  CE
2014/0319460-6,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/03/2015, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

Ressalto,  ainda,  mesmo  que  fosse  o  caso  de
enfrentamento da matéria em destaque, ausente estaria o pressuposto
do  “fumus  boni  iuris”,  pois,  segundo  o  Supremo Tribunal  Federal,  ao
apreciar o tema (competência para julgar as contas dos prefeitos), fixou a
seguinte tese de repercussão geral, in verbis:

“Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da
Lei  Complementar  64/1990,  a  apreciação  das
contas de Prefeito, tanto as de governo quanto
as  de  gestão,  será  exercida  pelas  Câmaras
Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas
competentes,  cujo  parecer  prévio  somente
deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos vereadores.” (STF. Plenário. RE 848826/DF,
Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  julgado  em
10/08/2016)

Assim,  o  parecer  técnico  elaborado  pelo  Tribunal  de
Contas tem natureza meramente opinativa, inexistindo caráter decisório.
Logo,  enquanto  não  houver  o  julgamento  pela  Câmara  Municipal
rejeitando as contas do Prefeito, através de quórum qualificado, exigindo-
se  o  voto  de  2/3  dos  vereadores,  não  existe  nenhum  impedimento
eleitoral ao candidato.
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Não  sendo  o  caso  de  interposição  de  mandado  de
segurança,  a petição inicial  deve ser  indeferida  desde logo,  conforme
determinação disposta no art. 103 da Lei nº 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  INDEFIRO A INICIAL DO PRESENTE
MANDADO DE SEGURANÇA,  em atenção ao disposto na Súmula nº
267 do STF, o que faço com espeque no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Por  fim,  proceda-se  à  juntada  da  petição  nº
9992016P247378, anexada à contracapa processual, através da qual
os impetrantes apresentam o comprovante de recolhimento das custas
processuais.

P.I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2016. 

Juiz Ricardo Vital de Almeida

RELATOR

3 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. 

Mandado de Segurança nº 0001781-10.2016.815.0000 5


