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DECISÃO

Cuida-se de reclamação ajuizada por CARLOS ALBERTO SOUZA DE 
ALMEIDA FILHO contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas, Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, em que alega suposta 
usurpação de competência do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para o exame de 
pedido de suspensão de liminar e de sentença.

Na origem, o reclamante, vice-governador do Estado do Amazonas, impetrou 
o Mandado de Segurança n. 4006025-75.2020.8.04.0000 contra Wilson Miranda Lima, 
governador do mesmo ente estadual, aduzindo, em síntese, que este editou atos que 
incorreram na indevida supressão da estrutura da vice-governadoria, causando-lhe 
violação de direito líquido e certo.

Ao analisar a liminar requerida no citado mandamus, o relator, Desembargador 
Cláudio Cesar Ramalheira Roessin, a deferiu, pois (fls. 130-131):

 
Ao analisar os decretos mencionados na inicial, verifico que a 
autoridade apontada como coatora não remanejou servidores, mas sim 
os cargos. Além disso, muito embora tais decretos tenham utilizado o 
termo "remanejar", vê-se que o deslocamento de cargos de um órgão 
para outro se traduz em verdadeira criação e extinção de cargos 
públicos, o que de fato compete apenas à Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas, haja vista o que dispõe o art. 27, V, da 
Constituição Estadual.
Diante de tais circunstâncias, entendo que resta configurada a 
probabilidade do direito do Impetrante, ante a possível afronta aos 
dispositivos legais mencionados. Quanto ao perigo da demora, entendo 
que a não concessão da tutela de urgência pode acarretar danos às 
atividades da alçada da Vice-Governadoria, que atualmente está com 
déficit de pessoal. Ademais, entendo ser necessário manter o status quo 
da situação fática, motivo pelo qual entendo que os efeitos dos decretos 
devem ficar suspensos até o julgamento da presente ação mandamental.
Pelo exposto, defiro a liminar requerida e determino a suspensão dos 
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efeitos dos Decretos Estaduais nº 42.606/2020 e nº 42.691/2020, de 
modo a restituir o cargo de Secretário Geral da Vice Governadoria e 
demais cargos de assessoria à Vice-Governadoria, até o julgamento do 
presente mandado de segurança pelo órgão colegiado.

Seguiu-se, então, com o manejo da Suspensão de Liminar e de Sentença n. 
4006119-23.2020.8.04.0000 pelo Estado do Amazonas, visando à manutenção da 
restruturação feita pelo governador (fls. 20-38), a qual foi deferida pelo Desembargador 
Domingos Jorge Chalub Pereira "para suspender a decisão liminar proferida nos autos 
dos Mandado de Segurança n. 4006025-75.2020.8.04.0000, que determinou a suspensão 
dos Decretos Estaduais n. 42.606/2020 e n. 42.691/2020, até o trânsito em julgado, nos 
termos do art. 4º, caput, e § 9º, da Lei n. 8.437/1992" (fl. 44).

Ato contínuo, o reclamante cuidou de impetrar novo mandado de segurança 
(4006236-14.2020.8.04.0000), o qual, durante o plantão judicial, foi analisado pelo 
Desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa e, novamente, foi deferida a liminar, 
porquanto "perceptível, de plano, a vulneração à garantia do livre exercício do mandato, 
prejudicando diretamente a independência funcional e a livre atuação da Vice-
Governadoria, violando, assim, os termos do art. 2º da Constituição da República em sua 
aplicabilidade interna" (fl. 74).

E acresce (fl. 75):
 
Além dos mais, a extinção operada pelo art. 6º I, da Lei 5.243/2020 
evidentemente viola o disposto no art. 2º, II, "a", da Lei Delegada nº. 
122/2019 e no art. 34 da Lei Delegada nº. 123/2019. Este último 
dispositivo, inclusive, é extremamente explicito ao determinar que "a 
Secretaria Geral da Vice-Governadoria, órgão da Administração Direta 
do Poder Executivo, integrante da Vice-Governadoria, tem como 
finalidade a assistência imediata e direta ao Vice-Governador do 
Estado", não sendo factível o seu remanejamento e posterior extinção 
para atendimento a órgão ou cargo diverso.

Por conseguinte, o Estado do Amazonas entrou com requerimento para 
estender os efeitos da SLS n. 4006119-23.2020.8.04.0000 ao decidido no segundo 
mandado de segurança, no que foi deferido o pedido (fls. 77-84).

Na presente reclamação, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho alega que o 
Presidente do Tribunal de Justiça, ao deferir o pedido de suspensão lá articulado e 
suspender os efeitos da liminar proferida, principalmente, no Mandado de Segurança n. 
4006025-75.2020.8.04.0000, usurpa a competência do Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, ao qual, à luz do disposto no art. 4º da Lei n. 8.437, de 1992, caberia o exame da 
medida de contracautela.

A propósito, consigna (fl. 10):
 
Excelência, a discussão jurídica a qual a presente Reclamação 
Constitucional traz é simples e direta, ou seja há uma violação clara ao 
direito líquido e certo do Impetrante ao devido processo legal.
Em relação a competência dos Tribunais, somente há a possibilidade de 
revogação ou suspensão de uma decisão proferida por um 
Desembargador quando há a interposição de recurso para o Tribunal ad 
quem, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a suspensão 
por meio de um Magistrado cuja competência é horizontal ao que 
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proferiu a decisão.
No presente caso, como já devidamente explicado no tópico anterior, o 
Presidente do TJAM proferiu decisão suspendendo liminar concedida 
em Mandado de Segurança pelo Desembargador Relator do processo.
Ou seja, Excelência, trata-se de uma decisão teratológica proferida pelo 
Desembargador Presidente, de modo que, há uma necessidade clara de 
que este Tribunal corrija tal erro com o objetivo de garantir a 
competência e a jurisdição definida em lei ao Superior Tribunal de 
Justiça, bem como ao demais Desembargadores desta Corte Estadual.
Desta forma houve evidente violação ao determinado pelo artigo 25, da 
Lei nº 8.038/90, na medida em que esta estipula que compete ao STJ a 
suspensão de execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado 
de segurança, proferida, em única ou última instância, pelo Tribunal de 
Justiça Estadual.

Por fim, requereu o reclamante o deferimento da medida liminar para 
suspender os efeitos da decisão ora impugnada e, ao final, a cassação do decisum.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 226-229, sendo 
requisitadas informações da parte reclamada.

Foi interposto agravo interno do indeferimento da liminar (fls. 231-243).

Manifestação do reclamado, por meio do Desembargador Domingos Jorge 
Chalub Pereira, Presidente do TJAM, juntada às fls. 251-259, onde aduz que "deve a 
presente reclamação constitucional ser julgada improcedente" (fl. 258).

Parecer do parquet "pelo desprovimento do agravo interno e pela 
improcedência da reclamação" (fl. 266).

O Estado do Amazonas, por meio de sua Procuradoria-Geral, também 
impugna o agravo interno e a própria reclamação (fls. 270-279).

É, no essencial, o relatório. Decido.

De início, entendo como impertinente a alegação suscitada nas informações do 
reclamado de que houve perda de objeto com relação ao Mandado de Segurança n. 
4006236-14.2020.8.04.0000, visto que, embora referido writ tenha sido extinto sem 
julgamento de mérito, o objeto da presente reclamação é ato diverso, qual seja, a 
manifestação do Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira nos autos da Suspensão 
de Liminar e de Sentença n. 4006119-23.2020.8.04.0000 e que teria concedido suspensão 
à liminar dada nos autos do Mandado de Segurança n. 4006025-75.2020.8.04.0000.

Quanto ao próprio mérito da reclamação, após as devidas manifestações, 
entendo que não ficou configurada a alegada usurpação.

A reclamação prevista no art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal 
é garantia constitucional destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de 
Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões em caso de descumprimento ou de 
cumprimento em desacordo com os limites do julgado proferido nesta Corte.

Relevante destacar que as manifestações contidas nos referidos mandados de 
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segurança limitaram-se a pronunciamentos perfunctórios para concessão da liminar, sem 
análise efetiva de mérito, o que não obsta que a suspensão seja requerida à presidência 
daquele tribunal.

Hipótese diversa que legitimaria o manejo da suspensão no STJ ocorreria caso 
o mérito do mandumus já tivesse sido julgado, pois, nesse caso, o entendimento do relator 
não poderia ser reprimido por manifestação de outro magistrado desprovido de 
superposição hierárquica.

Ainda que o mérito do recurso instrumental ocorresse de forma monocrática, 
não haveria óbice ao manejo da suspensão no STJ, pois, consoante já consagrado na 
jurisprudência, "não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que se 
possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992" (AgInt na SLS n. 
2.702/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 27/8/2020).

A título de reforço, cite-se precedente:
 
1. É do Presidente do Superior Tribunal de Justiça a competência para o 
exame da medida de contracautela manejada contra decisão 
monocrática de Relator no agravo de instrumento no âmbito de tribunal 
de segundo grau, sendo dispensável o exaurimento da via recursal. 
Precedentes do STJ e do STF. (Rcl n. 31.503/AM, relatora Ministra 
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 15/12/2016.)

Ademais, tanto as liminares quanto a suspensão de liminar foram concedidas à 
luz de interpretação de legislação local, sendo que a jurisprudência do STJ afirma 
inexistir competência para analisar suspensão de segurança ou liminar que tenha por 
fundamento normativo local, o que, por lógica processual, não conduziria à alegada 
usurpação de sua competência.

A propósito, cito julgados:
 
1. A competência da Presidência do STJ para julgar pedido de 
contracautela está vinculada à fundamentação de natureza 
infraconstitucional, com conteúdo materialmente federal, da causa de 
pedir indicada no feito principal. Inteligência do art. 25 da Lei n.º 
8.038/90.
2. O julgamento de pretensão suspensiva à luz de direito local é 
estranho às atribuições jurisdicionais das Presidências do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (precedentes do STF 
e desta Corte). Dessa forma, não há como aferir a possibilidade ou não 
da participação de servidor público em curso de formação com 
parâmetro em critérios de edital formalizado por órgão da 
Administração Pública estadual. (AgInt na SS n. 2.897/BA, relatora 
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 29/11/2017.)
 
I - O exame de pedido de suspensão de segurança pelo Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça supõe que a causa esteja fundada em 
direito federal infraconstitucional, o que não ocorre no caso dos autos, 
pois o thema decidendum gravita, exclusivamente, em torno de direito 
local.
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II - Mandado de segurança originário lastreado na violação, pela 
Resolução n.º 12/2014 do TJSC, de dispositivos da Lei Estadual n.º 
13.344/2005 e da Lei Complementar Estadual n.º 606/2013, e acórdão 
impugnado que, ao examinar o writ, concedeu a ordem exatamente por 
reconhecer ofensa da aludida resolução às leis estaduais.
III - Exame da causa que demandaria prévia interpretação de normas de 
direito local aplicáveis à espécie. Circunstância que, por si só, já 
afastaria a competência para a análise da medida de contracautela, já 
que o conhecimento do pedido por este Tribunal, na linha dos 
precedentes da Corte Especial, guarda nexo de subordinação com a sua 
competência recursal. (AgRg na SS n. 2.790/SC, relator Ministro 
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 19/10/2015.)

Nesse contexto, não se infere a alegada usurpação de competência suscitada 
pelo reclamante.

Quanto ao agravo interno manejado contra o indeferimento da liminar, mutatis 
mutandis: "A superveniência da sentença de mérito enseja a perda de objeto do recurso 
interposto contra o acórdão que julgou agravo de instrumento tirado de decisão 
interlocutória que deferiu ou indeferiu medida liminar" (AgInt no AgInt no AREsp n. 
1.598.301/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 14/8/2020).

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação e, consequentemente, julgo 
prejudicado o agravo interno de fls. 231-243.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de março de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente
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