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PROCESSUAL PENAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL
DE  IMPUGNAÇÃO  POR  HABEAS  CORPUS.
INADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.  NÃO  CABIMENTO
DA AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA. INTENÇÃO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

-  Nos termos do art.  5º,  inciso  LXIX, da Carta  Magna,  só é
cabível mandado de segurança para proteger direito  líquido e
certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

- É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que
somente se admite o princípio da fungibilidade recursal quando
houver  dúvida objetiva  sobre  qual  o  recurso a  ser  interposto;
quando  o  dispositivo  legal  for  ambíguo  ou  quando  houver
divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação
do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo, o que não é o
caso dos  presentes autos.
 
-  Indeferimento  liminar  da  petição  inicial  do  mandamus,  na
forma do art. 10, caput da lei 12.016/09.

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado de Segurança  impetrado  por  Francia
Núbia Ribeiro Gonçalves, com pedido de concessão liminar, contra suposto ato judicial
do  juízo da Comarca de Pombal, visando  desconstituir a certidão de trânsito em
julgado nos autos da ação penal nº 030.2004.001917-3 (atual 00001917-94.2004.0301),
para reabertura de prazo recursal, haja vista a  ausência de devida intimação pessoal
para  se  manifestar  da  sentença  condenatória  proferida  em 05/09/2009  no  endereço
correto, garantindo a defesa do direito ao contraditório e ampla defesa.

Em suas razões, a impetrante alega que a magistrada de primeiro



grau ordenou a sua intimação pessoal da sentença condenatória,  porém, por erro do
judiciário,  não  foi  intimada  no  endereço  certo,  apesar  de  existente  nos  autos  as
informações  de  novo  endereço  desde  2006.  Aduz,  também,  que,  mesmo  havendo
advogado constituído nos autos, o defensor público foi intimado da sentença, porém este
não recorreu e nem informou à impetrante da decisão. 

Aduz, ainda, que, por fim, sem que fosse verificado o equívoco
quanto  ao  endereço  correto,  foi  determinada  a  sua  intimação  por  edital  como  se
estivesse em local incerto e não sabido. Por tais equívocos, apenas tomou conhecimento
da sentença condenatória em 27/09/2017, quando já havia transitado em julgado.

Ao final,  requer  o reconhecimento  de  direito  líquido e  certo,
concedendo-se-lhe a segurança para o prosseguimento da ação penal de modo que seja
dada a oportunidade de manifestação, revogando a certidão de trânsito em julgado e
determinada a sua intimação pessoal, tendo em vista que se encontra presa na Cadeia
Pública do Crato/CE por outro processo. Caso não seja esta a peça legal para declaração
da nulidade do processo, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade.

Informações  prestadas  pelo  Juiz  Substituto  Natan  Figueredo
Oliveira às fls. 239/240 e 246/247.

Os autos, então, vieram-me conclusos para apreciação do pedido
liminar.

É o relatório. Decido.

Em suma, ante a alegação de ausência de intimação pessoal da
sentença  condenatória,  a  impetrante pretende o  reconhecimento  do direito  líquido e
certo para desconstituir o trânsito em julgado da sentença e  prosseguir com a ação
penal.

Pois  bem.  Ab  initio,  impende  ressaltar  que  a  doutrina  e  a
jurisprudência admitem, excepcionalmente, o uso do mandado de segurança contra ato
judicial, quando este é teratológico, manifestamente ilegal ou abusivo, em verdadeiro
aberratio juris. 

Especificamente com relação à  admissibilidade do mandado
de segurança em matéria criminal, Guilherme de Souza Nucci menciona, ainda, que
"Tem  sido  a  posição  dominante  nos  tribunais  pátrios  admitir-se  o  emprego  do
mandado de  segurança para assegurar direito  líquido e  certo  da acusação ou da
defesa, quando não é caso de impetração de habeas corpus" (Manual  de processo
penal e execução penal. – 3. ed.  rev. atual. e ampl. 2. tir.  – São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 912).

É  que,  consoante  determina  o  art.  5º,  inciso  LXIX,  da
Constituição Federal. Verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança 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;

Na  hipótese  dos  autos,  não  há  óbice  ao  manejo  de  habeas
corpus, não se demonstrando a subsidiariedade que permitiria a impetração do mandado
de segurança no caso.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Superior:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO  QUE  NÃO  EVIDENCIA  A  EXISTÊNCIA  DE
TERATOLOGIA  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  SUBSIDIARIEDADE  DA
UTILIZAÇÃO  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA  EM  MATÉRIA
CRIMINAL:  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  NÃO  CABÍVEL,  NA
HIPÓTESE,  HABEAS  CORPUS.  ART.  5.º,  INCISO  LXIX,  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DOS
REQUISITOS PARA QUE O  MANDANDO  DE SEGURANÇA POSSA
SER  UTILIZADO  COMO  VIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  ATO
JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 
1.  A utilização de mandado de segurança contra ato judicial  é  admitida,
excepcionalmente,  desde que o referido ato seja manifestamente ilegal ou
revestido de teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2.  A possibilidade da utilização do mandado de segurança para impugnar
atos  jurisdicionais  em  processos  criminais  é  subsidiária,  consoante  se
extrai da disposição expressa no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição
Federal.
3. O acórdão impugnado manteve a decisão do Juízo de primeira instância
de determinar que as informações fornecidas pelo Departamento de Justiça
dos Estados Unidos constantes como prova em outro procedimento criminal
fossem utilizadas para instruir o processo-crime originário, o que, segundo a
impetração,  desrespeitaria  o  MLAT  -  Mutual  Legal  Assistance  Treaty,
tratado de que o Brasil é signatário. Ocorre que a Corte a quo fundou-se no
fato de que tais documentos foram produzidos em autos desmembrados em
razão do grande número de investigados, tendo, portanto, origem na mesma
investigação criminal. Não há, portanto, teratologia no acórdão que não
reconheceu o direito líquido e certo do Recorrente,  assim como não há
óbice  ao  manejo  de  habeas  corpus  na  hipótese,  fatos  que,  por  si  sós,
impedem a impetração do mandado de segurança no caso.
4.  Recurso  desprovido. (RMS  21.300/SC,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 08/02/2010)

Por  outro  lado,  inviável  reconhecer,  inclusive  por expressa
disposição constitucional, a fungibilidade entre mandado de segurança e  habeas
corpus,  tendo em vista as  evidentes  distinções  existentes  entre os  dois  remédios
constitucionais. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  HABEAS
CORPUS.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  O  recurso  cabível  contra  acórdão  proferido  em única  instância  pelos
Tribunais  Superiores,  em  julgamento  de  habeas  corpus,  mandado  de
segurança, habeas data ou mandado de injunção, nos termos do art. 102,
inciso II, alínea a, da Constituição da República, é o recurso ordinário.
2.  A  Corte  Especial  do  STJ  firmou  entendimento,  no  sentido  de  que  "a
interposição de recurso extraordinário em detrimento do recurso ordinário é
erro grosseiro, não podendo incidir na espécie o princípio da fungibilidade -
aplicável, em regra, quando há dúvidas sobre o recurso adequado" (AgRg no



RE nos EDcl no MS 20.901/DF, Rel.
Ministra  LAURITA  VAZ,  Corte  Especial,  julgado  em  5/11/2014,  DJe
27/11/2014.).
3.  Somente admite o princípio da fungibilidade recursal, quando houver
dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto, quando o dispositivo
legal  for  ambíguo,  quando  houver  divergência  doutrinária  ou
jurisprudencial  quanto  à  classificação  do  ato  processual  recorrido  e  a
forma de atacá-lo, o que não é o caso dos presentes autos. Precedentes do
STF: Pet  5.128 AgR,  Relator Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado  em  4/2/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-074,  divulgado  em
14/4/2014,  publicado  em  15/4/2014;  RHC  120.363  AgR,  Relator  Min.
GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/2/2014,  acórdão
eletrônico,  DJe-054,  divulgado  em  18/3/2014,  publicado  em  19/3/2014.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 146.809/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe
18/10/2016)

Ademais, a decisão que determina o arquivamento dos autos
em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória não é suficiente para o
próprio cabimento do writ, uma vez que não se revela teratológica. 

Inclusive,  em  outra  oportunidade,  a  impetrante  impetrou  o
mandado de segurança nº 0001535-77.2017.815.0000, o qual foi indeferido pelo Juiz
convocado Tércio Chaves de Moura (fls. 229/231).

Nesse passo, a matéria em questão – ausência de intimação
pessoal – deveria ter sido ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que o tema
de fundo cuida de reabertura de prazo de sentença penal condenatória.

Ante  o  exposto,  RECONHECENDO  A INADEQUAÇÃO
PROCESSUAL  DA  VIA  ELEITA,  INDEFIRO  A  PETIÇÃO  INICIAL,  NOS
TERMOS DO ART. 10, CAPUT DA LEI Nº 12.016/09.

P. I.

João Pessoa, 22 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


