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MANDADO DE SEGURANÇA N. 0757014-25.2020.8.18.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
IMPETRANTE: JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA
ADVOGADO: DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA
IMPETRADOS: DES. EDVALDO PEREIRA DE MOURA E OUTROS
RELATOR: DES. JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
 

EMENTA
 

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. VIA INADEQUADA. 1. No caso em
exame, não se constata, na decisão atacada, teratologia nem flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos
irreparáveis ou de difícil reparação, que pudesse justificar o uso do
Mandado de Segurança. Isso porque o ato impugnado foi proferido após
o relator impetrado analisar detidamente as razões lançadas no Agravo
de Instrumento em deslinde, explicitando, por conseguinte, os
elementos de convicção que embasaram o seu convencimento. 2. Ao
contrário do que pontua o impetrante, não há que se falar em
impossibilidade de reforma da decisão liminar, anteriormente deferida,
após pedido de reconsideração. 3. Sobre o tema, tem-se que, em
homenagem aos princípios da fungibi l idade e da economia
processual, admite-se o recebimento do pedido de reconsideração como
agravo interno, desde que apresentado tempestivamente, como no caso
concreto.

 
DECISÃO MONOCRÁTICA

 
Cuidam os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOAQUIM
ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA contra ato judicial reputado como ilegal proferido pelo
Exmo. Desembargador EDVALDO PEREIRA DE MOURA, relator do Agravo de Instrumento n°
0756733-69.2020.8.18.0000, em trâmite na 5ª Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça.
O impetrante assevera, em síntese, que ingressou com o supramencionado Agravo de
Instrumento a fim de ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de liminar vindicado na
origem, nos autos da ANULAÇÃO DE ATO LEGISLATIVO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta pelo ora impetrante em face da Câmara Municipal de
Currais-PI, “com vistas a decretar a nulidade dos atos do Poder Legislativo Municipal em
referência, para fins de desconstituí-los e torná-los, definitivamente, sem efeito, diante dos vícios
procedimentais insanáveis”.
Aduz que o retromencionado recurso fora distribuído em plantão judicial, tendo o desembargador
plantonista concedido “efeito de antecipação de tutela recursal para que fossem suspensos todos
os efeitos decorrentes das decisões da agravada, no que tange às prestações de contas dos
exercícios financeiros de 2009 a 2012, com a consequente exclusão da lista de inelegíveis
publicadas pelo Tribunal de Contas do Estado”.
Contudo, procedida a redistribuição do feito, e analisando o pedido de reconsideração da parte
agravada, o relator no referido Agravo de Instrumento, ora impetrado, entendeu, por certo, alterar,
integralmente, o teor da decisão de antecipação dos efeitos da tutela exarada pelo
Desembargador Plantonista, por entender “pela falta de probabilidade de provimento do recurso”.
Inconformado, o agravante, ora demandante, impetrou o presente writ, alegando a ilegalidade da
decisão monocrática proferida pelo magistrado impetrado, uma vez que “o juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
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ofício”. Ademais, aduz que o pedido de reconsideração, sob o qual se insurge a lide, não tem
eficácia para reformar decisões já exaradas nos autos.
Discorre, ainda, o impetrante acerca da ilegalidade do ato da Câmara Municipal de Currais - PI,
que, “NÃO SE PODERIA JULGAR AS CONTAS DE UM GESTOR MUNICIPAL SEM INDICAR
OS FUNDAMENTOS DAQUELA DECISÃO E SEM OBSERVAR MINIMANENTE A MOLDURA
DA LEGALIDADE”.
Ao final, requer, em sede de liminar, “A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL
EXARADA PELA AUTORIDADE COATORA IMPETRADA, restabelecendo, de outro lado, os
efeitos e comando do dispositivo da decisão judicial (id 2403784) indevidamente reconsiderada.
Os autos foram, inicialmente, distribuídos à 5ª Câmara de Direito Público, a minha relatoria, no
entanto, verificando a competência do Tribunal Pleno para apreciar a matéria, fora determinada a
redistribuição do feito, ocasião em que os autos foram novamente redistribuídos, por sorteio, a
esta relatoria.
 
RELATADOS, DECIDO.

 
A princípio, cumpre-me verificar, de ofício, a existência das condições da ação mandamental.
Consoante o art. 91, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Piauí, compete ao
relator, nos processos que lhe forem distribuídos, “arquivar ou negar seguimento a pedido ou a
recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a
jurisprudência predominante do Tribunal, ou for evidente a incompetência deste”, poderes
também identificados no art. 38, da Lei n.° 8.038/90, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, anoto que o processo e o procedimento do Mandado de Segurança rege-se, à
evidencia, pelas regras insculpidas na Lei nº 12.016/2009, e, supletivamente, no que couber, pelo
Código de Processo Civil.
Iniciando o juízo de admissibilidade do mandamus, cabe trazer a lume o art.10, da Lei n°
12.016/09, in verbis:
 
“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.”
 
Conforme relatado, o impetrante por meio deste remédio constitucional visa sustar os efeitos de
ato judicial monocrático, que o aduz ser lesivo à direito líquido e certo, proferido por um dos
membros do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, desafiador de recurso previsto no RITJPI,
porém, sem o necessário efeito suspensivo pretendido.
Nessa linha de raciocínio, constata-se que, apesar de haver o Agravo Interno previsto no art. 373,
do RITJPI, como recurso processual próprio para cassar a decisão acima citada, tal recurso não
se reveste de força suficiente para coibir a lesividade ao alegado direito líquido e certo do
impetrante, tendo em vista que não possui efeito suspensivo almejado.
Porém, além do requisito acima declinado, só se admite o mandamus contra ato judicial em
hipóteses excepcionais, quando caracterizado abuso de poder ou a teratologia manifesta da
decisão, sendo ainda inadmissível a impetração contra ato judicial passível de recurso ou
correição.
No caso em exame, não se constata, na decisão atacada, teratologia nem flagrante ilegalidade ou
abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, que
pudesse justificar o uso do Mandado de Segurança. Isso porque o ato impugnado foi proferido
após o relator impetrado analisar detidamente as razões lançadas no Agravo de Instrumento em
deslinde, explicitando, por conseguinte, os elementos de convicção que embasaram o seu
convencimento.
Ao contrário do que pontua o impetrante, não há que se falar em impossibilidade de reforma da
decisão liminar, anteriormente deferida, após pedido de reconsideração.
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Sobre o tema, tem-se que, em homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia
processual, admite-se o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde
que apresentado tempestivamente, como no caso concreto.
 
Nesse sentindo, é esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:
 

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. IRREGULARIDADE 
D A   R E P R E S E N T A Ç Ã O  P R O C E S S U A L .  I N T I M A Ç Ã O  D O
IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 76, § 1º, I, CC ART. 485, IV, DO CPC2015. PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E,
COMO TAL, IMPROVIDO. I. Pedido de Reconsideração de decisão
monocrática que, nos termos do art. 76, § 1º, I, cc art. 485, IV, do
CPC2015, extinguiu o Mandado de Segurança, sem julgamento de
mérito, porquanto, embora o impetrante tenha sido intimado para
regularizar a representação processual, deixou de fazê-lo, no prazo
fixado. II. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como
agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para
aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não
representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (STJ, RCD no ARE
no RE no AgRg no AREsp 729.803PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14102016). III. (...). VI. Pedido
de Reconsideração acolhido como Agravo interno, e, como
tal, improvido. (RCD no MS 23.832DF, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 1332019, DJe 1832019).

 
Por oportuno, tenho que a impugnação referente à suposta ilegalidade cometida pela Câmara
Municipal de Currais-PI, quando da reprovação das contas do demandante, tenho que tal
alegação é objeto do Agravo de Instrumento sob o qual se insurge o presente mandamus, não
cabendo, por essa via procedimental, a análise do referido mérito recursal.
Pelo que se denota, o impetrante se utiliza do mandado de segurança na tentativa de submeter a
decisão impetrada à revisão pelo Tribunal Pleno, como se a regra fosse o uso do mandado de
segurança como sucedâneo recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lastreada na súmula nº 267 do Supremo
Tribunal Federal, consigna que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não tendo
cabimento, portanto, em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto
a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de
decisão teratológica ou flagrantemente ilegal (AgRg no RMS 52.087/DF, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
 
No mesmo sentido, confira-se ainda os julgamentos adiante ementados:
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DA
TERCEIRA TURMA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
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MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC/2015. 1. "A
orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de
Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos
fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles
se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]". (AgRg no MS
21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 05/04/2017, DJe 19/04/2017). 2. A utilização do mandado
de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em
caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente
ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a
presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do
periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de
decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito
líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida
em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com
motivação clara e consistente, embora em dissonância com a
pretensão da ora impetrante. 4. Demais disso, a via mandamental
não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido
de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de
julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento
turmário. […] (STJ - AgInt no MS: 24304 RJ 2018/0112443-2, Relator:
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, CE -
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).
 
M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A .  A T O  J U D I C I A L .
EXCEPCIONALIDADE.  TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
ART. 10 DA LEI 12.016/2009. SEGURANÇA DENEGADA. (…) O
mandado de segurança contra ato judicial é admitido apenas em
hipóteses excepcionais, quando caracterizado abuso de poder ou a
teratologia manifesta da decisão, sendo ainda inadmissível a
impetração contra ato judicial passível de recurso ou correição. (…)
Decerto, o ato judicial impugnado não se trata de decisão
teratológica e nem de abuso de poder, de sorte que resta à parte
inconformada manejar os recursos cabíveis. Em virtude do
exposto ,  sendo o  caso de indefer imento da  pet ição
inicial, DENEGO monocraticamente a segurança, na forma dos
artigos 6º, § 5º e 10 da Lei 12016/2009. (TJ-PI – MS  Nº: 0756854-
97.2020.8.18.0000, Relator: DESEMBARGADOR ERIVAN JOSÉ DA
SILVA LOPES, TRIBUNAL PLENO, DECISÃO MONOCRÁTICA,
PUBLICADA EM 08/10/2020).
 

Ante o exposto, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, DENEGO monocraticamente a
segurança, na forma dos artigos 6º, § 5º e 10 da Lei 12016/2009.
Custas pelo impetrante.
Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Súmulas nº 512 do STF
e nº 105 do STJ).
Intimem-se as partes e cientifique-se o teor desta decisão ao Desembargador Relator do Agravo
de Instrumento nº 0756733- 69.2020.8.18.0000.
Publique-se.
Transcorrendo in albis o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os
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autos.
 
 

Des. José Francisco do Nascimento
- Relator - 
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