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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

MANDADO DE SEGURANÇA N. 2010985-15.2014.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Impetrante : Maria do Socorro Melo Freitas e outro
Advogado : José Ideltônio Moreira Júnior e outro 
Impetrado :  Juíza  de  Direito  da  8ª  Vara  da  Comarca  da  Capital,  Dra. 

Renata da Câmara Pires Belmont 

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE 
DETERMINA O BLOQUEIO DE VERBA VIA BACENJUD. 
ATO  ATACÁVEL  VIA  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
TERATOLOGIA  DA  DECISÃO  NÃO  VERIFICADA. 
UTILIZAÇÃO  DO  MANDAMUS COMO  SUCEDÂNEO 
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  INDEFERIMENTO  DA 
INICIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- A utilização do mandado de segurança como sucedâneo de 
recurso é incompatível com sua finalidade, que é a proteção 
de direito líquido e certo afrontado por ato de autoridade.

- Os atos judiciais não são passíveis de discussão por meio de 
mandado  de  segurança  exceto  quando  a  decisão  é 
teratológica,  afastando-se  das  linhas  de  entendimento 
possíveis de aplicação ao caso concreto.

Vistos etc.

Maria  do  Socorro  Melo  Freitas  e  Francisco  de  Oliveira 
Freitas impetraram Mandado de Segurança contra ato judicial da Juíza de Direito 
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da 8ª Vara da Comarca da Capital, que determinou o bloqueio on line nas contas 
bancárias dos impetrantes.

Alegaram que para fins de execução da sentença de mérito 
proferida nos autos do Proc. 200.2004.003.471-8, em desfavor dos ora impetrantes, 
a  magistrada  determinou  o  bloqueio  das  contas  onde  são  depositados  os 
benefícios de aposentadoria, ferindo regra legal e constitucional que dispõe acerca 
da impenhorabilidade de verba de caráter alimentar.

Pugna pela suspensão da decisão judicial, em sede de liminar 
e, no mérito, a concessão da segurança para fins de anulação do ato judicial.

É o relatório.

Decido

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – relatora. 

O  mandado  de  segurança  ataca  decisão  judicial  que 
determinou o bloqueio de verba via BACENJUD.

O ato judicial que se pretende atacar pela via mandamental, 
sobreveio  na  fase  executiva  da  ação  de  anulação  de  negócio  jurídico  c/c 
adjudicação  compulsória  e  indenização  por  danos  morais,  ajuizada  por  José 
Eduardo Teixeira da Nóbrega e outro, em face de Maria do Socorro Melo Freitas e 
outros.

Colhe-se  das  provas  juntas  à  inicial,  que  a  sentença 
determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dentro 
de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado (fls. 35).

A  decisão  que,  de  fato,  determinou  o  bloqueio  via 
BACENJUD, não foi anexada com a exordial,  entretanto, os documentos de fls. 
36/37,  não  deixam  dúvidas  de  que,  realmente,  houve  a  determinação  da 
constrição.

Entrementes,  o  ato  judicial  aqui  atacado,  seguiu  uma das 
linhas de entendimento dentre as possíveis existentes na lide executiva submetida 
à  apreciação  do  órgão  julgador,  inexistindo  a  configuração  de  qualquer 
deformidade jurídica passível de discussão por meio de mandado de segurança.

Demonstra-se verdadeiro recurso interposto contra a decisão 
atacada, o que não se coaduna com a finalidade do mandado de segurança, que é a 
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proteção de direito líquido e certo afrontado por ato de autoridade.

A decisão judicial somente é impugnável por Mandado de 
Segurança  quando,  além  de  irrecorrível,  mostrar-se  teratológica  ou 
manifestamente ilegal ou abusiva.

Nesse  sentido  colaciono  julgados  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO 
A DECISÃO  MONOCRÁTICA DO MINISTRO  PRESIDENTE  DO STJ. 
AUSÊNCIA DE  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  CABÍVEL.  SÚMULA 
267  DO  STF.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  DECISÃO  MANTIDA. 
AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  O  mandado  de  segurança  foi  impetrado 
contra  decisão  do  eminente  Ministro  Presidente  deste  Eg.  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  que  indeferiu  o  processamento  dos  embargos  de 
divergência  em  agravo  n.º  1.228.119/PR,  em  face  da  ausência  de 
recolhimento das custas. Não houve interposição de agravo regimental. 2. 
A teor do verbete sumular Súmula n.º 267 do STF, "Não cabe mandado de 
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. Se não 
bastasse, é torrencial a jurisprudência desta Corte no sentido de que não 
se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra 
ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, 
salvo  em  situações  absolutamente  excepcionais,  quando  há  ato 
teratológico ou de flagrante ilegalidade, insuscetível de, oportunamente, 
ser  remediado  pelas  vias  recursais  próprias,  situação  na  qual  não  se 
enquadra a hipótese em tela. 4. No caso, não há sombra de dúvida da 
necessidade do recolhimento das custas para o manejo dos embargos de 
divergência,  sendo  certo  que  o  comprovante  deve  ser  apresentado  no 
momento da interposição do recurso. Não comprovado o recolhimento 
em tempo oportuno, o recurso será considerado deserto, conforme o fez a 
decisão impetrada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg 
nos  EDcl  no  MS  17.895/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  CORTE 
ESPECIAL, julgado em 29/03/2012, DJe 12/04/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ 
QUE  MANTÉM  DECISÃO  SINGULAR  DO  VICE-PRESIDENTE  QUE 
NEGA  SEGUIMENTO  A  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  POR 
AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  INCIDÊNCIA  DE  ISSQN. 
REGISTRO PÚBLICOS,  CARTORÁRIOS E NOTARIAIS.  ADI  3.089/DF. 
POSSIBILIDADE.  BASE  DE  CÁLCULO  DO  ISSQN  DEVIDO  PELOS 
TABELIÃES. PREÇO FIXO OU PREÇO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.   A 
admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial requer situação 
absolutamente excepcional, quando evidenciada flagrante teratologia ou 
ilegalidade do ato, hipótese que não se faz presente no caso em apreço, 
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uma  vez  que  a  negativa  de  seguimento  do  Recurso  Extraordinário 
pautou-se em decisão do STF que não reconheceu a repercussão geral da 
questão  discutida  no  recurso.  2.    Já  decidiu  esta  Corte  que  aceitar  o 
cabimento de Mandado de Segurança com essa finalidade implicaria na 
criação de uma nova via para rediscussão da admissibilidade de Recurso 
Extraordinário, com uma segunda submissão à Corte Especial de matéria 
por ela já enfrentada, o que, à toda evidência, não se afigura razoável, 
exceto  se,  numa hipótese  muito  peculiar  e  excepcional,  de  flagrante  e 
notável  equívoco  ou  ilegalidade,  se  vislumbrar  a  necessidade  de 
reavaliação quanto à admissibilidade do recurso, na qual não se encaixa, 
entretanto,  a  hipótese  sob  análise  (MS  20.882/DF,  Rel.  Min.  NANCY 
ANDRIGHI, DJe 26.03.2014). 3.   Agravo Regimental desprovido. (AgRg 
no  MS  20.913/DF,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 06/08/2014, DJe 20/08/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA  CONTRA 
ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE 
OU  TERATOLOGIA  DO  ATO.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança 
contra decisão judicial da qual caiba recurso, a teor do contido no art. 5º, 
inciso  II,  da  Lei  nº  12.016/2009,  bem  como  do  enunciado  nº  267  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  salvo  se  houver  manifesta  ilegalidade  ou 
teratologia.  2.  No  caso,  a  decisão  está  devidamente  fundamentada  e 
amparada  em precedentes  desta  Corte,  não  se  mostrando  teratológica 
tampouco ilegal a justificar o manejo do mandamus, sendo certo, ainda, 
que há agravo interno pendente de julgamento tanto no recurso ordinário 
quanto  na  medida  cautelar.  3.  Decisum  mantido  por  seus  próprios 
fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 
MS  21.047/DF,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 05/08/2014).

Ademais,  a  Súmula  267  do  STF  dispõe  que  “Não   cabe 
mandado  de  segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Segue este  mesmo raciocínio,  o  art.  5º,  inciso  II,  da Lei  nº 
12.016/2009 – A Lei do Mandado de Segurança.

“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.”

No caso em análise, caberia aos impetrantes a interposição de 
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.
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Assim,  não  havendo,  como  demonstrado,  teratologia  na 
decisão objurgada a ser atacada pela via mandamental, a situação é de denegação 
da segurança.

Com essas considerações, e com suporte no art. 10 c/c o art. 
6.º, § 5.º, da Lei n.° 12.016/2009, indefiro a inicial da presente ação mandamental e,  
em consequência, DENEGO A SEGURANÇA.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 25 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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