
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.316 - MG (2016/0204268-3)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator): 

O Estado de Minas Gerais impetrou mandado de segurança contra ato do Juiz 

de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Lourenço, consubstanciado na 

decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo n. 0637.14.007719-8 que, em 

síntese, culminou na interdição parcial do Presídio de São Lourenço.

A ordem foi concedida, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

tornando sem efeito o ato combatido, nos termos da seguinte ementa (fl. 299): 

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INTERDIÇÃO PARCIAL DE 
PRESÍDIO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA 
ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- A discricionariedade sobre a necessidade de transferência de presos para 
outros estabelecimentos penais compete à Superintendência de Organização 
Penitenciária Estadual, entidade da Administração Pública responsável pela 
administração do Sistema Penitenciário.

V.V.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – INTERDIÇÃO PARCIAL 

DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA 
COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA. Nos termos do art. 66, inciso VIII, 
da LEP, compete ao Juiz da Execução interditar, no todo ou em parte, 
estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 
infringência aos dispositivos da Lei de Execução Penal (fl. 299).

A Defensoria Pública Estadual interpõe o presente recurso especial, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, alegando, em síntese, 

violação dos arts. 1º e 155 do Código Penal, bem como do art. 66, VIII, da Lei de Execuções 

Penais, visto que o juiz da execução é legítimo para interditar estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da LEP. 

Alega que a interdição, devidamente prevista em lei, não afronta o princípio da 

separação de poderes, e teve como finalidade assegurar o princípio da dignidade da pessoa 
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humana, não podendo ser considerada, de per si, um ato ilegal ou produzido com abuso de 

poder. 

Apresentadas contrarrazões às fls. 364-369, nas quais se alega que o decisum 

pautou-se em dispositivo constitucional e a parte recorrente não interpôs recurso 

extraordinário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento 

do recurso especial, conforme se atesta da seguinte ementa (fl. 392):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE 
PRESÍDIO. DETERMINAÇÃO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL NO 
EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. I – O Juiz das Execuções Penais 
detém atribuição administrativa para determinar a interdição de presídio, quando 
constatada a ausência de condições sanitárias e de segurança para o seu 
funcionamento. II – Parecer pelo provimento do recurso especial 

A decisão monocrática tem o seguinte dispositivo:"Ante o exposto, com 

fundamento no art. 255, § 4º, III do RI/STJ, dou provimento ao recurso especial para denegar a 

ordem impetrada pelo Estado de Minas Gerais. ".

Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos 

fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravada foi intimada para apresentar impugnação ao recurso.

É relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.316 - MG (2016/0204268-3)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator): 

O recurso de agravo interno não merece provimento.

Nos termos do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do art. 

255, § 4º, inciso III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando 

houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, não há que se falar em ilegalidade relativamente a este ponto.

A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão 

recorrida.

Sem razão a parte agravante.

A controvérsia encontra-se estabelecida na competência do Juízo da execução 

em prolatar decisão de natureza administrativa, relativamente à interdição de presídios.

O acórdão recorrido considerou não competir ao Poder Judiciário decidir 

sobre questões relativa à administração do sistema penitenciário, entendendo, pois, ilegal o ato 

atacado, mas, no voto vencido, cuidou-se da temática à luz da legislação federal aqui 

invocada, exatamente para concluir pela denegação da ordem impetrada.

Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência absolutamente pacífica 

no sentido da competência do respectivo juízo para a prática de ato de interdição de presídios.

Confiram-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMITANDO A CAPACIDADE DE 
PRESÍDIO LOCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 66, VII E VIII, DA LEP. 
SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS.  OFENSA AO  
PRINCÍPIO  DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.   VIOLAÇÃO   AO  
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.  NÃO OCORRÊNCIA.

1.  Trata-se, na  origem,  de  Mandado  de Segurança impetrado pelo 
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Estado  de  Minas  Gerais  contra  decisão  judicial  que  limitou o acautelamento  de 
detentos no presídio local, sejam eles definitivos sejam  eles  provisórios,  e 
determinou que fossem transferidos para outros presídios do Estado.

2.  O  Tribunal  a quo afirmou que, "da análise minuciosa dos autos, 
verifica-se  a  situação  precária  do  presidio de Poços de Caldas, visto  que  o  local  
possui  capacidade para acautelar 126 (cento e vinte  e seis) presos, sendo que à 
época do ato exarado pelo d. juiz a  quo,  a  unidade  prisional contava com 293 
(duzentos e noventa e três)  detentos,  o que implica, inevitavelmente, situação de 
risco, propensa  à  atos de  indisciplina,  rebeliões  e  motins",  que  "no relatório  de  
inspeção  à  unidade prisional juntado às fls. 76/82, consta que um dos retratos da 
precariedade em face da superlotação é a cela  destinada  à  triagem,  que tem 
capacidade para 15 (quinze) detentos  e,  na  data da inspeção, comportava 58 
(cinqüenta e oito) presos,  com  leitos  insuficientes, má ventilação e iluminação, mau 
cheiro  e  umidade",  que  "como  se  não bastassem os vários outros absurdos   
informados   no   relatório,  tais  como  a  ausência  de ambulatório  e  de  médico  
no estabelecimento prisional, consta, às fls.  72,  oficio  do  Comandante  da  2ª CIA 
do Batalhão da Polícia Militar,  Capitão  Edirlei  Viana  da  Silva,  dando conta de que 
'a edificação  não  possui  o  Processo  de Segurança Contra Incêndio e Pânico  
(PSCIP),  bem como não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros    
(AVCB),   contrariando   a   Lei   Estadual   14.130/01 regulamentada  pelo  Decreto  
Estadual  44.746/08, que trata sobre a Segurança  Contra  Incêndio  e  Pânico  nas 
edificações do Estado de Minas  Gerais'. Ainda, que 'não dispõe dos dispositivos de 
combate a incêndio   adequados,   somado   a  dificuldade  de  desocupação  da 
edificação   para  os  pátios  externos,  pela  presença  de  grades existentes  nos 
corredores de acesso', informações essas confirmadas pelo  BO  de fls. 73/75" e que 
"às fls. 86/90, consta, ainda, ofício do  diretor  do  presídio  informando  que  nos  
últimos  anos,  são constantes   os   registros   de  tumultos  internos,  alguns  deles 
demandando,  inclusive, o acionamento do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), e 
que em setembro de 2013 houve o falecimento de uma detenta. Foi  informado,  
também, que são constantes os atos de disciplina em desfavor dos agentes 
penitenciários, os quais são insuficientes para as condições de superlotação do 
presidio" (fls. 191-193, e-STJ).

3.  Conforme  dispõe  o  art.  5º,  LXIX,  da CF/1988, é garantida a 
impetração  do 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".  Para  a demonstração do direito 
líquido e certo, é necessário  que,  no  momento  da  sua  impetração,  seja 
facilmente aferível  a  extensão  do  direito  alegado  e  que  este  possa ser 
prontamente exercido, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.  O entendimento do STJ se firmou no sentido de que o ato judicial de 
interdição de presídio está amparado pela legislação (art. 66, da LEP), não havendo 
falar em invasão de competência administrativa. Nesse  sentido,  os  seguintes  
julgados do STJ: RMS 44.537/PR, Rel. Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJe  
24.6.2014; AgRg no RMS 41.445/MS,   Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  
Turma,  DJe 24.6.2014,   além   das  decisões  monocráticas  proferidas  no  RMS 
23.181/ES,  Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  DJe8.4.2011  e no RMS 31.602/ES, 
Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 6.5.2010.

5. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 46.701/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 25/05/2016).
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EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE PRESÍDIOS. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, DA LEP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O ato de interdição de presídio promovido pelo Juízo da Execução está 
amparado na Lei de Execução Penal e não implica em incursão indevida na 
competência administrativa. Precedentes. Decisão que se mantém por seus próprios 
fundamentos.

2. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no RMS 27.858/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE PRESÍDIO ESTADUAL. DECISÃO DO 
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADA NULIDADE. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AVENTADA 
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. 
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 
INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACAR DECISÃO 
JUDICIAL. SÚMULA 267/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz das Execuções Penais é competente para analisar e julgar pedido 
de interdição de Presídio, no qual se constatou ausência de condições sanitárias e de 
segurança para o seu funcionamento, com superlotação carcerária e motins. 
Faculdade que lhe é conferida pelo art. 66 da Lei de Execuções Penais.

2. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de intimação do 
Advogado Geral da União, pois o pedido de interdição tramitou em estrita 
observância às disposições legais, com a intimação dos órgãos responsáveis, 
sobretudo, da Superintendência de Administração Prisional que, segundo o Tribunal 
de origem, quedou-se inerte. Ademais, no Processo Penal não se declara nulidade se 
não houver prejuízo, exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, em que o 
Estado irresignado com a decisão proferida no pedido de interdição, impetrou 
mandado de segurança, objetivando a defesa de alegado direito líquido e certo seu.

3. Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, não cabe mandado 
de segurança em face de decisão judicial, sobretudo quando referida decisão não 
apresenta ilegalidade, abuso de poder, nem tampouco se configura teratológica.

4. Decisão recorrida que não merece reparo, encontrando-se em 
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 48.673/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA 

RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 
julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015).

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego 

provimento ao agravo interno.

É o voto.
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