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MANDADO  DE  SEGURANÇA –  IMPETRAÇÃO  CONTRA
DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO DE
VISITA –  WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PROCESSUAL
ADEQUADO  –  NÃO  CABIMENTO  –  MANDAMUS  NÃO
CONHECIDO.

- Na hipótese,  a  impetração de mandado de segurança não se mostra
adequada  para  impugnar  decisão  que  indeferiu  o  pleito  de  visita  ao
apenado (matéria referente à execução penal), uma vez que há previsão
de recurso específico, qual seja, o agravo em execução (art. 197 LEP).

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Joelma Pereira de Farias, contra suposto ato praticado pelo juízo das execuções penais da
Capital,  que indeferiu o pleito de visita íntima ao seu companheiro,  José Carlos Pereira de
Lima, custodiado na Penitenciária Desembargador Sílvio Porto.

Em  síntese,  a impetrante  afirma  que o  direito  de  visitação  ao  seu
companheiro está sendo violado, pois sofreu restrição a sua entrada, sob o argumento de que a
mesma  responde a processo criminal por tráfico de entorpecentes (processo nº 0003051-
82.2013.815.2002).

Ao final, requer que a concessão definitiva do direito de visita de Ana
Paula  Medeiros  dos  Santos,  oficiando  ao  presídio  Desembargador  Sílvio  Porto,  para  que  a
receba e tome as providências de praxe, tudo isso com espeque no art. 41, inc. X, da Lei de
Execuções Penais.

É o relatório. Decido.

A jurisprudência  sufragada  pelos  tribunais  superiores  não  admite  a
impetração de mandado de segurança em substituição a recurso processual  adequado.
Noutras palavras: a impetrante não pode valer-se do remédio constitucional como sucedâneo
recursal,  uma  vez  que  o  mandamus  não  se  revela  instrumento  processual  apropriado  para
impugnar  decisões  judiciais  passíveis  de  recurso.  Nesse  sentido,  destaco  os  seguintes



precedentes:

EXECUÇÃO PENAL. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO  CABIMENTO.  AUTORIZAÇÃO  DE  VISITA  DE  CRIANÇA  EM
PRESÍDIO. DIREITO DO PRESO. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE  FÍSICA,  MORAL  E  PSICOLÓGICA  DOS  MENORES.  NÃO
CONHECIMENTO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão
legal  de  cabimento  de  recurso  ordinário  (v.g.:  HC  109.956/PR,  Rel.  Min.  Marco
Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014
e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram
a  Terceira  Seção  desta  Corte  alinharam-se  a  esta  dicção,  e,  desse  modo,  também
passaram a  repudiar  a  utilização  desmedida  do  writ  substitutivo  em detrimento  do
recurso  adequado  (...).  II  -  Portanto,  não  se  admite  mais,  perfilhando  esse
entendimento,  a  utilização  Do  presente  remédio  constitucional  substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da
impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar  constrangimento ilegal,  recomenda a jurisprudência a  concessão da ordem de
ofício. III - De acordo com o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui
direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias
determinados. IV - Embora seja assegurado expressamente pela Lei de Execução Penal,
o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização, não deve se sobrepor aos
direitos dos menores. Isto porque os estabelecimentos prisionais são, por sua própria
natureza,  ambientes  impróprios  à  formação  psíquica  e  moral  de  crianças  e
adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da
Constituição Federal. V - Dessarte, na linha de precedentes desta eg. Corte, o direito de
visita não é absoluto ou ilimitado, devendo ser sempre preponderante a preservação da
integridade física, moral e psicológica dos menores (precedentes). Não conhecimento.
(STJ - HC: 304325 DF 2014/0237455-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de
Julgamento: 02/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2015)

MANDAMUS.  TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS
DE  RECLUSÃO.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.  REGIME
INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se Do
referido  Writ substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.(...) 3.
Habeas corpus não conhecido. (HC 317.585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015).

In casu, o  indeferimento de  visita  íntima ao apenado se  trata  de
matéria  afeta  à  execução  penal,  havendo  previsão  legal  de  recurso  específico  para
combater a decisão de primeiro grau, qual seja, o agravo em execução (art. 197 da Lei de
Execução  Penal).  Portanto,  a  impetração  do  presente  mandado  de  segurança não  se
mostra adequada ao caso. É o que também se mostra inviável conforme a Súmula 266 do
STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Por outro lado, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
Todavia,  na  hipótese  dos  autos,  diante  da  análise  apurada  do  agravo  em  execução
(0000252-82.2018.815.0000) interposto pela ora impetrante tem-se que agiu acertadamente
o juízo das execuções penais sob o argumento de que  “tal conduta é incompatível com a
finalidade reparadora da sanção e com a ordem, segurança e disciplina inerente ao Sistema
de Execução Penal”, livrando de iminente risco a administração carcerária, bem como de toda
a coletividade ao assegurar a garantia da ordem, segurança e disciplina, como bem pontuado
pelo magistrado. 

Portanto, não vislumbro a alegada ilegalidade, eis que fundamenta a



razão do indeferimento da pretendida visita, diferentemente do que alega a impetrante.
Ademais,  o  mandado de segurança tem a função de  garantir o direito  líquido e certo
contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, o que não é o caso dos autos.

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DA  PRESENTE  AÇÃO
CONSTITUCIONAL.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


