
HABEAS CORPUS 127.395 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) :NATALINO JOSE GUIMARAES 
IMPTE.(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA NETO E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO CC Nº 134702  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO  : 
Ementa: Habeas  corpus impetrado  contra 
decisão  monocrática  de  Ministro  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça. 
Descabimento. Transferência de preso para 
penitenciária  de  segurança  máxima. 
Inexistência  de  contrariedade  à 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal.  Habeas  corpus a  que  se  nega 
seguimento. 

1. Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  concessão  de 
liminar,  impetrado  contra  decisão  monocrática  do  Ministro  Rogerio 
Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de 
Competência nº 134.702/RJ.

2. Extrai-se  dos  autos  que,  em  06.11.2008,  o  paciente  foi 
transferido de estabelecimento prisional situado no Rio de Janeiro/RJ para 
a  Penitenciária  Federal  de  Campo  Grande/MS.  Após  sucessivas 
prorrogações da medida,  deu-se nova transferência do acusado para a 
Penitenciária Federal de Porto Velho/RO.

3. Em 26.08.2011, o Secretário de Estado de Segurança do Rio 
de Janeiro solicitou a prorrogação do prazo de permanência do paciente 
na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO. 

4. Deferido o pedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais 
do Rio de Janeiro,  o Juízo da 3ª  Vara Federal  Criminal e de Execução 
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Penal de Rondônia manifestou-se contrariamente à prorrogação do prazo 
de permanência, determinando o retorno do preso ao estado de origem.

5. Nessas condições, o Juízo da Vara de Execuções Penais do 
Rio  de  Janeiro  suscitou  conflito  de  competência  perante  o  Superior 
Tribunal de Justiça. O Relator do CC 134.702/RJ, Ministro Rogerio Schietti 
Cruz,  conheceu do conflito  e,  embora confirmando as  razões  do Juízo 
estadual quanto à necessidade da medida extrema, fixou a competência 
do “Juízo da 3ª Vara Federal Criminal e Execução Penal da Seção Judiciária de  
Rondônia,  ora  suscitado,  o  qual  deve  acompanhar  o  cumprimento  da  pena  
privativa de liberdade imposta ao apenado Natalino José Guimarães, custodiado  
na Penitenciária de Segurança Máxima Federal”.

6. Neste  habeas corpus,  a parte impetrante sustenta que não 
subsistem os fundamentos que justificaram a transferência do paciente 
para a penitenciária de segurança máxima. Alega que o reeducando não 
possui  condenação  por  crime  hediondo,  nunca  tentou  evadir-se  do 
estabelecimento prisional e possui “excelente” comportamento carcerário. 
Afirma, ainda, que os pedidos de prorrogação do prazo de permanência 
no estabelecimento federal teriam sido lastreados apenas em “relatórios de  
inteligência  das  agências  policiais”,  o  que  violaria  o  princípio  da  ampla 
defesa.

7. Por outro lado, a defesa argumenta que  “a manutenção do  
apenado em presídio localizado a milhares de quilômetros da unidade federativa  
em que residem seus familiares e amigos acaba gerando o seu total isolamento, e  
coloca em xeque o desiderato de reintegração do mesmo presente na condenação  
criminal”. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja assegurado 
ao paciente o direito de cumprir o remanescente da sua reprimenda no 
sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.

Decido.
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8. Do ponto  de  vista  processual,  o  caso  é  de  habeas  corpus 
substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, 
tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o 
processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da 
via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 

9. Com  efeito,  inexistindo  pronunciamento  colegiado  do 
Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal 
examinar a questão de direito implicada na impetração.  Nesse sentido 
foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; 
HC  117.502,  Redator  para  o  acórdão  Min.  Luís  Roberto  Barroso;  HC 
108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a 
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. 
PROCESSUAL  PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
VIOLAÇÃO  AO  ART.  422  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
PENAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  PROFERIDA  POR 
MINISTRO  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  POR 
MEIO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL.  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA.  PRECEDENTES.  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  AGRAVADA  NÃO  ATACADOS.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso 
sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida 
monocraticamente.  Desse  modo,  o  pleito  não  pode  ser 
conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de 
extravasamento dos limites de competência do STF descritos no 
art. 102 da Constituição Federal,  que pressupõe seja a coação 
praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante 
não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, 
por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III  – Agravo 
regimental a que se nega provimento.”

10. Não é  caso de concessão  da ordem de ofício,  tendo em 
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vista que as peças que instruem este processo não evidenciam teratologia, 
ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o deferimento do 
pedido.

11. Ademais, a decisão impugnada está em conformidade com 
as diretrizes traçadas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do HC 112.650, Rel. Min. Rosa Weber, assim ementado:

“[...]
1. Os presídios federais são destinados a isolar presos de 

elevada  periculosidade,  especialmente  aqueles  extremamente 
violentos  ou líderes  de  grupos  criminosos.  2.  Considerado  o 
contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com 
graves  indisciplinas,  fugas,  rebeliões  e  prática  de  crimes  por 
reclusos,  o  regime prisional  em vigor  nos  presídios  federais, 
embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e 
válido.  3.  Como a transferência e  a  permanência  no presídio 
federal envolvem a imposição ao preso de um regime prisional 
mais  gravoso,  pela  maior  restrição  da  liberdade,  são  elas 
excepcionais e transitórias. Em caso de necessidade, é possível, 
em princípio, que a permanência no presídio federal, embora 
excepcional,  se  prolongue  significativamente,  quer  por  fato 
novo  ou  pela  persistência  das  razões  ensejadoras  da 
transferência inicial. 4. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o 
preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a 
permanência  nos  presídios  federais,  em  controle 
compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo 
responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em 
lei  forma  hábil  para  a  solução  de  eventual  divergência,  o 
conflito  de  competência  (art.  9º  e  art.  10,  §  5º,  da  Lei  nº 
11.671/2008).  5.  Não  há  falar,  na  espécie,  em  obstáculo  ao 
exercício do poder jurisdicional conferido pela Lei  Federal nº 
11.671/2008  nem  em  supressão  da  competência  da  Justiça 
Federal,  da  mesma  forma  que  inocorrente  ofensa  ao 
contraditório  e  à  ampla  defesa.  Histórico  de  condenações  e 
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informações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública 
que revelam profundo envolvimento do paciente no mundo do 
crime e posição de liderança em grupo criminoso organizado, a 
justificar a transferência e a permanência em presídio federal de 
segurança máxima...”

12. No caso  de  que  se  trata,  o  Juízo  da  Vara  de  Execuções 
Penais  do  Rio  de  Janeiro  justificou  a  necessidade  de  prorrogação  da 
medida extrema com apoio em dados  concretos,  conforme revelam as 
seguintes passagens: 

“[...] O apenado foi transferido para o Presídio Federal de 
Campo  Grande/MS,  sob  o  fundamento  de  preservação  do 
interesse da segurança pública, em virtude de o penitente ser 
líder  de  organização  criminosa  conhecida  como  ‘Liga  da 
Justiça’, em atuação na zona oeste do Rio de Janeiro, grupo este 
que atuava à margem do Estado de Direito, sendo que, em um 
primeiro  momento  excluía  das  comunidades  fluminenses, 
daquela faixa territorial, traficantes de drogas e demais líderes 
criminosos  para,  em  um  segundo  instante,  implantar  um 
‘verdadeiro  regime  feudal’,  isto  é,  sob  o  argumento  de  que 
poderiam devolver a segurança social à localidade dominada, 
exploravam atividades lícitas e ilícitas em substituição à figura 
estatal...”

13. Diante do exposto, com base no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 
e no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2015.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
Documento assinado digitalmente
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