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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8026340-97.2018.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA
Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO (OAB:1837000A/BA)
IMPETRADO: DESEMBARGADOR OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM e outros (7)
Advogado(s):  

 

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança de competência originária do Tribunal Pleno, desta Egrégia Corte de
Justiça, que fora impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DA BAHIA - SINPOJUD  em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de,
Segurança nº 8025995-34.2018.8.05.0000, pelo Eminente Desembargador Osvaldo Almeida Bomfim, nos
seguintes termos:

 

“(...) Com base nos elementos carreados aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, e, presentes
os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, CONCEDO O PEDIDO DE LIMINAR, no sentido de que
sejam suspensos os efeitos da decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº
8024151-49.2018.8.05.0000, pela eminente Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, e
daquela prolatada no Agravo Interno nº. 8024151-49.2018.8.05.0000.1.Ag, até ulterior decisão judicial,
na forma do art. 7º, § 3º da Lei nº 12.016/2009 (Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou
cassada, persistirão até a prolação da sentença), motivos pelos quais ressurge em sua eficácia a decisão
a quo.(...)"

 

Frise-se que a sobredita manifestação suspendeu os efeitos de decisão monocrática proferida em sede de
Agravo de Instrumento nº 8024151-49.2018.8.05.0000  exarada pela Eminente Desembargadora Maria do,
Socorro Barreto Santiago, a qual, por sua vez, sobrestou os efeitos da ordem proferida pelo MM Juiz da 7ª
Vara Cível e Comercial, em lide tombada sob o nº 0563360-04.2018.8.05.0001, que versa sobre a
elegibilidade da Chapa 2, em eleição sindical.
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Irresignado, o Sindicato impetrou o presente writ, sustentando, em síntese, que o decisum proferido pelo
Desembargador Osvaldo Almeida Bomfim no MS nº 8025995-34.2018.8.05.0000, ostenta teratologia
passível de correção por este órgão, haja vista que faz uso da via mandamental como sucedâneo recursal
de espécie de recurso com previsão legal, com potencial efeito suspensivo que foi analisado pela
autoridade competente, que foi manejado e ainda está em tramitação, violando os Princípios do devido
Processo Legal e da Legalidade, merecendo imediata reprimenda.

 

Afirma, ainda, que o ato impetrado, que concedeu liminar para suspender os efeitos da deliberação
prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 8024151-49.2018.8.05.0000, pela eminente
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, e daquela prolatada no Agravo Interno nº.
8024151-49.2018.8.05.0000.1.Ag desconsiderou o fato de que os litisconsortes, antes de impetrarem o
mandado de segurança que ensejou este outro, já haviam manejado o recurso cabível, ainda em
tramitação, ou seja, reconhecendo que há via recursal cabível, que deve ser exaurida até para
preservação da competência da autoridade judiciária e do devido processo legal, não tendo conseguido o
efeito suspensivo após análise de sua aplicação pela relatora.

 

Aduz, também, que o ato impetrado viola o juiz natural, na medida em que suprime a instância
competente para apreciação da matéria em nível de Agravos de instrumento e interno, bem como infringe
o devido processo legal.

 

Defende o cabimento do presente , devido a construção jurisprudencial, do STJ e STF, quemandamus
excepciona a regra da Súmula 267, do STF, pois, mesmo existindo recurso próprio, capaz de reformar a
decisão descrita como ilegal, a pertinência se revela na sua teratologia e do dano que pode causar. 

 

Pugna como medida liminar, a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Desembargador Osvaldo
Alemida Bonfim curso do Mandado de Segurança nº 8025995-34.2018.8.05.0000 em trâmite perante as
Seções Cíveis Reunidas, até o julgamento definitivo do presente mandamus.

 

É o relatório.

 

 

 Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, acerca do cabimento do presente  tendo em vista que1. writ,
trata-se de remédio constitucional próprio 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  

 

 o  fora proposto contra ato judicial da lavra do Eminente Desembargador Osvaldo deIn casu, mandamus
Almeida Bomfim que nos autos do mandado de segurança nº 8025995-34.2018.8.05.0000, impetrado
pelos componentes da pretensa Chapa 2, do certame sindical, determinou a suspensão da decisão
deliberada no Agravo de Instrumento nº 8024151-49.2018.8.05.0000, proferida pela Desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago.
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A possibilidade de manejo do mandado de segurança para combater atos jurisdicionais foi consagrada no
Direito Brasileiro pela jurisprudência. Malgrado a existência da Súmula 267, do STF (Não cabe mandado

 a própria Corte Suprema e o Superiorde segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição),
Tribunal de Justiça firmaram seus entendimentos no sentido de que cabe mandado de segurança contra
ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, ou
que tais atos comportem recurso destituído de eficácia suspensiva, de modo que possa causar dano
irreparável ou de difícil reparação.

 

Vejamos alguns arestos que comprovam este entendimento:

 

O exame do remédio constitucional do mandado de segurança tem levado a doutrina e a jurisprudência
dos Tribunais em geral, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, a admitirem a possibilidade de
impetração mandamental contra atos de conteúdo jurisdicional, sempre que, presente situação de dano
efetivo ou potencial, tais atos comportarem recurso destituído de eficácia suspensiva, como sucede, p.
ex., com o recurso extraordinário, que possui efeito meramente devolutivo. É por isso que esta Suprema
Corte, ao destacar a cognoscibilidade da ação de mandado de segurança ajuizada contra decisões
judiciais, tem reconhecido, de longa data, que o 'writ' constitucional terá inteira admissibilidade, ainda
que excepcionalmente, desde que, caracterizada situação de dano irreparável (ou de difícil reparação), o
recurso delas cabível não tenha efeito suspensivo: (...) Esse entendimento, no sentido da excepcional
admissibilidade de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso
desprovido de efeito suspensivo, sempre teve, como ora referido, o beneplácito da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (RTJ 36/651 - RTJ 42/714 - RTJ 47/716 - RTJ 70/516 - RTJ 71/876 - RTJ
136/287, v.g.), mesmo nos casos em que cabível, tão somente, o recurso extraordinário (RMS 2.417/SP,
Rel. Min. AFRÂNIO COSTA, "in" RT 243/576): (...) Tal orientação jurisprudencial, por sua vez, veio a
ser formalmente positivada em texto normativo hoje inscrito no art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009.

[RMS 26265 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 16-9-2014, DJE de 13-10-2014.]

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE
CONVERTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. ATO JUDICIAL CONTRA O QUAL NÃO

 CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUECABE RECURSO. CABIMENTO DO WRIT.
INVIABILIZAM FUTURA APELAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, A RATIFICAÇÃO DO AGRAVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão
judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c)
para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por

 2. A situação desenhada no presente writ ilustra um caso típicoterceiro prejudicado por decisão judicial.
de  , infelizmente manifesta ilegalidade chancelada por sucessivas decisões judiciais que culminaram por
construir em torno da pretensão dos impetrantes um cenário obscuro, com intransponíveis obstáculos

3. Assim, deve ser abrandado o rigor técnico no exame do cabimentopelas vias recursais regulares. 
desta impetração, uma vez que a situação inusitada com a qual se defrontam os impetrantes é de tal
anomalia e atecnia que realmente dificulta a correta manifestação da parte prejudicada. Não pode o
Judiciário esquivar-se de corrigir seus erros, exigindo esmero técnico do jurisdicionado prejudicado
justamente por situação de manifesta ilegalidade, violadora do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV),
criada por decisão judicial. 4. É remansosa a jurisprudência desta eg. Corte quanto ao cabimento de writ
contra a decisão que converte o agravo de instrumento em retido, uma vez que se trata de decisão
judicial contra a qual não cabe recurso. Precedentes. 5. No presente mandamus, é forçoso reconhecer a
ilegalidade da decisão que converteu o agravo de instrumento em retido e das que se lhe sucederam, em
sede de pedido de reconsideração e de correição parcial, na medida em que inviabilizam a possível
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apelação a ser interposta contra parte da sentença objeto dos embargos de declaração. Por
consequência, os recorrentes jamais poderão ratificar o agravo retido, consoante dispõe o art. 523,
caput, do CPC. 6. Recurso ordinário parcialmente provido, concedendo-se a segurança para afastar o
ato judicial que converteu o agravo de instrumento em retido e os que se lhe sucederam, em sede de
pedido de reconsideração e de correição parcial.

(STJ, 4ª Turma, ROMS (RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA) 201101565149,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Data da decisão 04/02/2014, Publicação DJE: 17/02/2014)

 

A presente análise conduz a conclusão de que o SINPOJUD poderia interpor, face a decisão objeto deste
feito, agravo interno, previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil e artigo 319, do Regimento
Interno desta Corte de Justiça, porém o referido instrumento recursal não é provido de efeito suspensivo,
por vedação expressa do artigo 320, do sobredito regimento (Art. 320 – O agravo interno não terá efeito

).suspensivo

 

Neste sentido, mostra-se a viabilidade da impetração sob enfoque, lastreado nas exceções
jurisprudenciais, contudo, o fundamento precípuo deste remédio constitucional, reside na suposta
teratologia da decisão em análise.

 

Desta forma, cabe neste primeiro momento a análise do , a fim de aferir a existência ou não dedecisum
teratologia, como fundamento da presente ação mandamental.

 

Tem-se que teratologia, em seu conceito jurídico, significa decisão absurda, que contraria a lógica, o bom
senso e cujas premissas não se harmonizam no contexto apresentado. Assim, a decisão impugnada ao
analisar todos os pontos que lhe foram postos, não padece deste vício, por inexistir indícios de má
construção.

 

Com efeito, ainda, que a parte não concorde com as razões de decidir, não pode ser imputada teratologia
ao pronunciamento judicial, pelo simples fato de haver irresignação quanto ao decidido.

 

Sem adentrar a legalidade acerca do objeto desta lide e, portando, sem vincular o entendimento final desta
Relatora, percebe-se que a discussão ora travada, restringe-se ao direito da Chapa 2 em participar do
certame eleitoral e todas as decisões proferidas, seja na ação de primeiro grau ou as que sucederam em
segundo grau, estão fundamentadas em permitir ou não a referida participação, não existindo
contrariedade entre premissas conclusivas ou julgamento desconexo com a realidade dos fatos que
pudessem ensejar a caracterização da nulidade teratológica.

 

Assim, vislumbra-se que, quanto a este aspecto, não merecem prosperar as arguições do presente 
 Necessário, entretanto, se faz outra análise acerca do cabimento, vez que a decisão hostilizadamandamus.

fora alvo de recurso, pelas vias ordinárias.
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Consultando o Agravo de Instrumento, verificamos a interposição de agravo interno, pelas mesmas partes
que impetraram a ação mandamental, a qual originou a monocrática que se analisa neste momento. Sendo
assim, tem-se, atualmente, dois instrumentos processuais contendo o mesmo objeto de discussão e que
podem ser decididos de forma independentes, causando insegurança jurídica, quais sejam: a) Agravo
interno - relatoria da Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago (interposto no Agravo de Instrumento nº
8024151-49.2018.8.05.0000) e b) Mandado de Segurança - relatoria Des. Osvaldo de Almeida Bomfim
(8025995-34.2018.8.05.0000).

 

Como dissemos, o mandado de segurança pode ser manejado contra decisões judiciais, desde que: a)
decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba
recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado
por terceiro prejudicado por decisão judicial.

 

Assim sendo, em uma análise sumária, típico das tutelas provisórias e repito, sem que esta decisão vincule
o entendimento desta Relatora acerca do mérito mandamental, e não sendo descartada a possibilidade de
se chegar a conclusão diversa, percebo que não há possibilidade de prosseguimento do Mandado de
Segurança sob a Relatoria do Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, por não se encontrarem nenhuma das
exceções jurisprudenciais, vejamos:

 

- a decisão da Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, não está eivada de teratologia ou flagrante
ilegalidade;

 

- cabe recurso, da sobredita decisão, inclusive já fora interposto agravo interno;

 

- o pleito mandamental não se refere exclusivamente a efeito suspensivo, visto que adentra no mérito
atacado via agravo regimental; e

 

- não foi impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

 

Conclui-se que a bem da segurança jurídica, objetivando a harmonização das tutelas judiciais é pertinente
o pleito liminar, no sentido de suspender a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
8025995-34.2018.8.05.0000, da lavra do Desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim.

 

Sobre segurança jurídica, vale dizer que se trata de obrigação que o Estado possui com o cidadão, tendo
em vista a necessidade de demonstrar que apesar do poder maior do Ente Estatal, garantido na
Constituição, existe uma dosagem e um controle da utilização deste poder.

 

Posto isso, serve o suprareferido princípio para garantir aos cidadãos os seus direitos naturais. Nesta
senda, explica Canotilho:
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 “A durabilidade e permanência da própria ordem jurídica, da paz jurídico social e das situações
jurídicas" (...) “garantística jurídico-subjectiva dos cidadãos legitima a confiança na permanência das
respectivas situações jurídicas.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 374

 

Nessa linha de compreensão, não se admite que na mesma Corte de Justiça possam tramitar ações
diversas cujos resultados podem ser conflitantes entre si.

 

Outrossim, resta claro que o MS nº 8025995-34.2018.8.05.0000 fora utilizado como sucedâneo recursal,
vez que visa a desconstituição de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº
8024151-49.2018.8.05.0000, violando, por analogia, a regra da unirrecorribilidade, tendo em vista a
interposição, também, do agravo interno, como sobredito.

 

Ante o exposto, com supedâneo no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, defiro a medida liminar pleiteada, para
suspender os efeitos da decisão proferida pelo Eminente Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, nos autos do
processo n. 8025995-34.2018.8.05.0000, bem como o curso da própria ação mandamental, até final
decisão do presente, devendo ter curso regular o Agravo de Instrumento nº 8024151-49.2018.8.05.0000.

 

Percebe-se, ainda, que o impetrante deixou de acostar aos autos os atos constitutivos que concedem
poderes ao diretor presidente do sindicato para assinar a procuração constante nos fólios, impossibilitando
a conferência da regularidade de representação, razão pela qual deve no prazo de 24h (vinte e quatro
horas) apresentar tais documentos, sob pena de revogação da medida ora deferida.

 

Encaminhe-se cópia do inteiro teor da presente decisão, ao Eminente Desembargador, a fim de que adote
as medidas cabíveis ao seu cumprimento, bem como para que apresente as informações que entender
pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 

Citem-se os litisconsortes, bem como o Estado da Bahia para, querendo, apresentarem contestação no
prazo de lei.

 

 

Publique-se.

Salvador/BA, 28 de novembro de 2018.

 Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar Tribunal Pleno 
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Relatora
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