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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCESSO
CRIMINAL.  DECISÃO  QUE  DENEGOU
RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CABÍVEL
CARTA TESTEMUNHÁVEL. VIA INADEQUADA.
INADMISSIBILIDADE  DO  MANDAMUS COMO
SUCEDÂNEO  RECURSAL.  INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 267  DO  STF.  EXTINÇÃO  DO  FEITO
SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  ORDEM
DENEGADA.

Só é cabível Mandado de Segurança de decisão
judicial  quando  houver  o  esgotamento  recursal
previsto para impugnar ato ilegal, nos termos do
inciso  II,  do  art.  5º,  da  Lei  n.  12.016/2009  e
Súmula 267 do STF.

Das decisões judiciais que denegam Recurso em
Sentido  Estrito,  cabe  a  interposição  de  Carta
Testemunhável,  de  forma  que  não  se  admite
Mandado de Segurança como sucedâneo deste.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS

DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com  pedido  de  liminar,

impetrado  por  Avaí  Pequeno  Tejo,  por  meio  de  procurador  legalmente

constituído, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 5ª Vara Criminal

da comarca de Campina Grande – PB.
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Em sua exordial  (fls. 02/08), elucida a Impetrante que ofereceu

queixa-crime  contra  os  querelados  Maria  de  Lourdes  Rodrigues  da  Silva,

Lincoln Alves Pequeno, José Barreto de Lima, Selma Maria Xavier, Eliane dos

Santos  Leite  e  Kênia  Fabíola  Gama de  Arruda  Pequeno,  onde  foi  baixada

Portaria para iniciar investigação e responsabilidade pelos fatos criminosos, até

ali chegados.

Suscita,  também,  que  em  decisão  proferida  nos  autos  da

investigação,  o  impetrado,  sem obedecer  aos ditames  legais,  determinou  o

arquivamento da queixa-crime, razão pela qual interpôs  recurso de apelação,

requerendo o  recebimento  dos autos  e  seu  respectivo  encaminhamento  ao

Tribunal de Justiça para posterior apresentação das razões recursais.

Ato contínuo,  relatou que no ato de recebimento do recurso,  o

Juízo Impetrado, o recebeu como recurso em sentido estrito, o que não era a

pretensão. Assim, interpôs agravo interno, pedindo reconsideração da decisão

de não recebimento da apelação.

Assevera,  ainda,  que  depois  da  decisão  agravada,

desconsiderando  todo  o  alegado,  o  Juízo  Impetrado,  repetiu  a  decisão  de

indeferimento, reconheceu o trânsito em julgado e determinou o arquivamento

dos autos.

Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que torne

sem efeito a decisão impetrada, oficiando o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal

da comarca de Campina Grande para reconsiderar  a decisão e remeter  os

autos com a respectiva petição de apelo ao Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba. Ademais, no mérito, que seja concedida definitivamente a segurança

pretendida e a justiça gratuita.

Instruiu o feito com documentos (fls. 09/13).

Ao  prestar  informações  (fls.  21/22),  a  autoridade  dita  coatora,

informou que os autos originários versam sobre um Inquérito Policial registrado
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sob  nº  0038668-23.2017.815.0011,  que  o  Ministério  Público  promoveu  seu

arquivamento  ao  verificar  se  tratar  de  litispendência,  uma  vez  que  tramita

perante  o  juízo  da  2ª  Vara  Criminal  processo  idêntico  (Proc.  n.º  0014165-

40.2014.815.0011) envolvendo as mesmas partes e os mesmos fatos.

Prosseguiu  informando  que,  às  fls.  301,  concordando  com  os

argumentos do parquet, determinou o arquivamento do feito, razão pela qual a

vítima  interpôs  recurso  em  sentido  estrito,  que  não  fora  recebido  ante  a

irrecorribilidade da decisão, vez que se trata de rol exaustivo e não prevê tal

hipótese.

Ato  contínuo,  determinou  o  arquivamento  dos  autos  após  o

trânsito em julgado da decisão guerreada.

Pedido de liminar indeferido às fls. 35/37.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  intermédio  de  seu

Procurador Álvaro Gadelha Campos, exarou parecer, às fls. 39/41, opinou pela

extinção do feito sem julgamento do mérito, denegando a ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme se relatou, cuida-se de  Mandado de Segurança, com

pedido de liminar, impetrado por Avaí Pequeno Tejo, por meio de procurador

legalmente constituído, apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito

da 5ª Vara Criminal de Campina Grande.

Como extraído do relatório, busca, a impetrante, a reconsideração

da decisão vergastada com a finalidade de que os autos sejam remetidos com

a respectiva petição de apelo ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,

além da concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Desembargador João Benedito da Silva
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Da análise  dos autos,  tenho que o  feito  deve  ser  extinto  sem

julgamento de mérito.

Em primeiro momento, é oportuno destacar que o  Mandado de

Segurança  é  ação  impugnativa  autônoma  que  se  presta,  por  força

constitucional, à proteção de 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 suas

atribuições.

A Lei 12.016/2009 prevê as hipóteses em que não será possível o

cabimento do Mandado de Segurança. 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.

Acrescente-se, ainda, que por meio do enunciado 267 da súmula

do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência é no sentido de que não caberá

Mandado  de  Segurança  contra  ato  judicial  que  for  passível  de  recurso  ou

correição, sendo necessário, portanto, o exaurimento recursal para que seja

cabível a ação mandamental. Vejamos:

Súmula 267, STF:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.

Assim, não obstante o que estabelece o inciso II, do art. 5º, da Lei

n. 12.016/2009, subsistem, no regime do mesmo diploma legal, os óbices que

sustentam a orientação da Súmula 267/STF, no sentido de que, mesmo na

hipótese de mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a recurso

sem efeito  suspensivo,  a  ação mandamental  não poderia  ser  simplesmente
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transformada em substitutivo  de recurso  próprio.  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.  É o que se extrai  do compêndio

“Direito  Sumular  -  STF”  da  autoria  de  Alice  Saldanha  Villar,  Editora  JH

MIZUNO.

Portanto, em regra, não será possível o cabimento do mandado

de  segurança  como  sucedâneo  de  recurso  no  caso  que  tais  meios  de

impugnação sejam dotados de efeito suspensivo, haja vista que falta interesse

de agir, na modalidade adequação, uma vez que seria adequado outro meio de

impugnação,  resultando,  então,  em  carência  da  ação  com  extinção  do

processo sem julgamento do mérito.

É válido ressaltar que da decisão que determinou o arquivamento

da queixa-crime, caberia o Recurso em Sentido Estrito. No entanto, tendo sido

ele denegado, isto é, não conhecido por falta de pressuposto recursal, caberia

interposição de Carta Testemunhável.

Dessa forma, é certo dizermos que, no presente caso, não houve

o esgotamento recursal, isto porque da decisão que não recebeu o Recurso em

Sentido Estrito (fl. 30) caberia Carta Testemunhável, conforme art. 639, inciso I

do Código de Processo Penal, que não fora interposta pelo ora Impetrante. In

verbis:

Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:

I - da decisão que denegar o recurso;

II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua
expedição e seguimento para o juízo ad quem.

Sabendo, então, que a decisão em apreço é passiva de recurso

próprio – carta testemunhável –, deverá o pleito ser extinto sem julgamento de

mérito, diante da falta de interesse de agir no mandado de segurança, ante seu

não cabimento como sucedâneo de recurso ainda que sem efeito suspensivo,

conforme vedação abstrata inserta na Súmula n. 267 do STF.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


