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DECISÃO LIMINAR

 

 

Trata-se de   Mandado de Segurança c/c Pedido Liminarimpetrado por DAVID SERRANO BLANCO, qualificadona
 inicial, contra ato dito abusivo e ilegal do PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOBIAS BARRETO.

 

O Impetrante é Optometrista e alega que em setembro de 2018 recebeu notificação do Dr. Paulo José Francisco

Alves Filho, Promotor da Comarca de Tobias Barreto, para comparecer a 2a. Promotoria de Justiça daquela Comarca
a fim de prestar informações referentes a denúncia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, que acusava-o de
exerceratividades exclusivas de médico oftalmologista na Ótica Visão.

 

Aduz que mesmo diante a apresentação de documentos (diploma universitário, termo de cooperação técnica entre o
CNJ e CBOO e com múltiplas decisões do STJ no sentido de que pode o optometrista prescrever óculos de grau), a
referida autoridade emitiu o expediente de nº05-2018, recomendando-o “Que se abstenha de exercer as atividades
exclusivas de médico oftalmologistas, tais como a prescrição de lentes de grau, realização de consultas, exames e

 diagnóstico, bem como prognóstico relativo ao diagnóstico nosólogico (...)” e que acatasse a recomendação ou
explanasse justificadamente o motivo de não fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.
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Informa que não acatou a recomendação e requereu o arquivamento do procedimento administrativo extrajudicial.
Isto não obstante, a autoridade indigitada coatora encaminhou a recomendação ao Delegado de Polícia local, Dr.
Fábio Alan Pinto Pimentel, através do Ofício nº07/2018/MP.

 

Relata que com receio de represálias se prontificou a ir até a Polícia Civil de Tobias Barreto para esclarecimentos de
forma antecipada e evitar o constrangimento de uma eventual persecução penal arbitrária.

 

Assevera que diante dos fatos narrados e da situação imposta pela Promotoria de Tobias Barreto, não lhe restou
outra opção senão impetrar o presente Writ para garantir o exercício da profissão de optometrista nos termos da
legislação vigente (Lei n º12.842/2013).

 

Pugna pelo deferimento da medida liminar initio litis, para sustar o ato apontado como ilegal e arbitrário,determinando
ao Promotor de Justiça da 2º Promotoria da Comarca de Tobias Barreto que se abstenha de“perseguir os
profissionais optometristas, tornando sem efeito a discriminatória recomendação 05-2018 da Promotoria e oficie a

 DEPOL e a Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe para conhecimento da decisão, visando afastar as diligências
arbitrárias cessando a perseguição profissional”.

 

Requer seja concedidaa Segurança, para que se torne sem efeito a referida recomendação 05-2018, garantido-lhe a
liberdade de exercer a sua profissão, confirmando a medida liminar requerida .

 

Com a inicial, vieram os documentos colacionados às fls.49/99 (processo materializado).

 

Após a emenda da exordial e o recolhimento das custas judiciais vieram-nos os autos à conclusão.

 

É o relatório. Decido.

 

Trata-se de Mandado de Segurança onde o Impetrante pleiteia liminarmente a concessão de cautela liminarvisando

afastar“diligências arbitrárias” determinadas pelo Promotor de Justiça da 2a. Promotoria da Comarca de Tobias
Barreto a partir da Recomendação nº05/2008, que entende estejam cerceando sua liberdade de exercício da
profissão de OPTOMETRISTA, de forma ilegal e arbitrária.

 

Ocorre que, perlustrando os autos e analisando-a, falece-me competência para processar e julgar o presente
mandado de segurança.

 

Explico:
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Ensina a melhor doutrina que a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança é sempre absoluta e
improrrogável (funcional e territorial). Neste sentido:

 

“  (…) 14.7.4 Nota conclusiva sobre a competência para processar e
julgar mandado de segurança

Se a autoridade coatora desempenha função estadual ou municipal, e a
matéria envolvida não for trabalhista, nem eleitoral, a competência será da Justiça
Estadual. Caso a autoridade exerça função federal, e, de igual modo, não haja
matéria trabalhista ou eleitoral envolvida, a competência será da Justiça Federal.

A competência para processar e julgar o mandado de segurança é
funcional, valendo dizer que se define pela categoria da autoridade coatora. Em
qualquer situação a competência é absoluta, não devendo ser modificada e nem
prorrogada. No caso da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho a competência é
fixada pela matéria, e não pela categoria da autoridade.

Ao lado desse critério da função de autoridade, a competência para
processar e julgar o mandado de segurança também se define pelo território. Deve o
mandado de segurança ser impetrado no foro onde se situa a sede da autoridade
coatora. Incide, no particular, o art.53, I, a e b, do CPC. Não obstante seja territorial,
tal competência é absoluta, devendo o juiz ou tribunal remeter o processo ao juízo
competente.

Em suma, a competência para processar e julgar o mandado de
segurança é funcional e territorial,sendo material no caso da Justiça Eleitoral e da

 Trabalhista. Em qualquer situação, a competência é absoluta, não devendo ser
modificada nem prorrogada. O desrespeito às regras de competência do mandado
de segurança acarreta falta de pressuposto de validade, permitindo, até mesmo, o
manejo da ação rescisória (CPC, art.966, II).” (DA CUNHA, Leonardo Carneiro, A

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO, 15a. Edição Revista, Atualizada e Ampliada,
EDITORA FORENSE, 2018, pág.527).

 

A jurisprudência Pátria corrobora a posição do autor acima citado, senão vejamos:

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPETÊNCIA – FORO FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA – MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA – PROCESSO REMETIDO AO JUÍZO COMPETENTE.

- A fixação de competência no mandado de segurança é territorial,
tendo como foro competente aquele em que está localizada a sede funcional
da autoridade apontada como coatora.

- Tratando-se de competência absoluta, cabe ao Magistrado declará-la
mesmo sem provocação das partes.
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- Dessa forma, necessário se torna a remessa do processo originário
para este Tribunal de Justiça.” (TJ-MG – AI:1043312037483001 MG, Relatora: Hilda
Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis/2a. CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação 20/09/2013). (grifei)

 

“Mandado de Segurança. Competência absoluta do foro da sede
funcional da autoridade coatora. Nulidade reconhecida. Sentença anulada. Recurso
provido.”(TJ-SP – APL: 00316184020128260196 SP, Relator: Luis Fernando

Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 23/03/2015, 4a. Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 26/03/2015).

 

Na mesma esteira posiciona-se o Egrégio STJ:

 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A
SEDE FUNCIONAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REEXAME DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 7/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para

 processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede
funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional,
o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência,
bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio.(…) 4. Agravo Regimental
não provido.(AgRg no AREsp 721540/DF, relator o Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe 16/11/2015) (grifei)

 

Assim também o posicionamento do Egrégio STF:

 

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA
 REPÚBLICA, EMBORA VERSANDO MATÉRIA TRABALHISTA. A COMPETÊNCIA

ORIGINARIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E DETERMINADA
SEGUNDO A HIERARQUIA DA AUTORIDADE COATORA E NÃO, SEGUNDO A
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALCANÇADA PELO ATO COATOR.(MS
21109, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em
08/05/1991, DJ 19-02-1993 PP-02033, EMENT VOL-01692-03 PP-00440 – grifos
acrescidos)

 

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2019002065441-97. fl: 4/7
em 15/08/2019 às 23:05:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Christina Machado de Sales e Silva, Juiz(a) de 18ª Vara Cível de Aracaju, 



Pois bem. A Constituição do Estado de Sergipe, ao estabelecer a competência originária do Tribunal (art.106, inciso I,
alíneas “d” e “e” da Constituição do Estado de Sergipe), não inclui o Promotor de Justiça entre as autoridades
submetidas a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça e tampouco o Código de Organização Judiciária de
Sergipe prevê privilégio de foro para o Promotor de Justiça, estando clara a competência do Juízo de 1º grau para
processar e julgar o mandado de segurança contra ato dessa autoridade. Neste sentido, a jurisprudência:

 

“DIREITO PROCESSUAL - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA.

1. Promotor de Justiça do Distrito Federal, quando sujeito passivo de
mandado de segurança, não possui prerrogativa de ter o writ processado
originariamente pelo Tribunal, porquanto a Lei de Organização Judiciária local
estabelece, em caráter "numerus clausus", as autoridades que gozam dessa
prerrogativa. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo
Superior Tribunal de Justiça.

2. Inviável a interpretação extensiva de preceito contido na Lei de
Organização Judiciária do Distrito Federal concernente às competências do Tribunal
de Justiça estabelecidas em função da natureza do cargo, sob pena de transformar o
julgador em legislador positivo.

3. Recurso conhecido e não provido, mantendo íntegra a decisão
monocrática que declinou da competência ao juízo de primeiro grau.”

(Acórdão n. 812004, 20140020168354MSG, Relator: HUMBERTO
ULHÔA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2014, Publicado no DJE:
20/08/2014. Pág.: 39)(grifei)

 

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - (...) 1. O
Promotor de Justiça não se encontra enquadrado dentre as autoridades que
têm a legalidade de seus atos administrativos apreciada, originariamente, pelo
segundo grau de jurisdição. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. (...)" (Acórdão
n.589105, 20090110064923APC, de minha Relatoria, 3ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 23/05/2012, Publicado no DJE: 11/06/2012. Pág.: 116)

 

 

"DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SEDE DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (precedentes
do STJ).

1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios nº
11.697/08 não prevê que os atos praticados por promotor de justiça sejam passíveis
de análise, originariamente, pelo segundo grau de jurisdição.
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2. De igual forma, observa-se que o Regimento Interno do TJDFT não
prevê tal competência às Câmaras Cíveis.

3. O juiz de primeira instância é o competente para o julgamento de
Mandado de Segurança contra ato de Promotor de Justiça, em que visa o
impetrante o acesso integral a procedimento administrativo, visando instruir
ação civil pública, afastando-se a competência originária do Tribunal de
Justiça. Precedentes STJ e TJDFT.

4. Preliminar acolhida. Competência declinada para uma das Varas
Cíveis de Brasília."(20080020174240MSG, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª
Câmara Cível, julgado em 11/05/2009, DJ 08/10/2009 p. 42)

 

Se não há dúvidas que a competência é do Juízo Singular, resta questionar se um mandado de segurança interposto

contra ato do Promotor de Justiça da 2a. Promotoria da Comarca de Tobias Barreto deve ser impetrado na Comarca
da Capital, em uma das Vara da Fazenda Pública, ou na Vara Cível da Comarca de Origem desse Promotor, uma
vez que como dito alhures, a competência para julgar o Mandado de Segurança é funcional e territorial. Onde é “a
sede funcional da autoridade impetrada”?

 

É sabido que a Procuradoria-Geral de Justiça, sediada em Aracaju,é a unidade administrativa central do Ministério
  Público do Estado de Sergipe. É a sede funcional do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério

  Público Estadual, do Colégio de Procuradores de Justiçae do Conselho Superior do Ministério Público. A sede do
Promotor de Justiça é a Comarca onde lotado, onde desempenha suas funções, notadamente para controle dos atos
administrativos praticados no desempenho dessas mesmas funções. É dizer-se: para controle jurisdicional dos atos

praticados pela 2a. Promotoria de Justiça da Comarca de Tobias Barreto é competente o Juízo da Vara Cível e
Criminal de Tobias Barreto a qual vinculado o Promotor em razão da matéria discutida (saúde/exercício profissional). .

 

Dessa maneira,  DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO FAZENDÁRIO para processar e julgar
o presente feito, devendo o mesmo ser remetido, com as cautelas de estilo, notadamente o decurso do prazo de
irresignação recursal, ao Juízo que é o competente para tanto – Comarca de Tobias Barreto/Se - , dando-se a

 necessária baixa na Distribuição, e, por consequência, DETERMINOsejam os autos encaminhados para o Setor de
  Distribuição para a Comarca de de Tobias Barreto/Se para a distribuição aquele juízo da referida Comarca que

for o competente.

 

Cumpra-se.

 

 

Aracaju (SE), 05 de agosto de 2019.

 

CHRISTINA MACHADO DE SALES E SILVA

Juíza de Direito
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Documento assinado eletronicamente por Christina Machado de Sales e Silva, Juiz(a)
, conforme art. 1º, III, "b", dade 18ª Vara Cível de Aracaju, em 15/08/2019, às 23:05:35

Lei 11.419/2006.

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante
preenchimento do número de consulta pública 2019002065441-97.
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