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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE GOIÁS, serviço público 

com personalidade jurídica autônoma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.656.759/0001-52, sediada 

na Rua 1.121, nº 200, Setor Marista, Goiânia/GO, através dos Procuradores de Prerrogativas 

regularmente constituídos (vide procuração anexa), vem à elevada presença de Vossa Excelência, 

com fulcro no artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) c/c o art. 300 do 

Código de Processo Civil (CPC), propor  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

Em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa localizada à Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 3 - St. Central, Goiânia - GO, 74003-

010, com o objetivo de impor obrigação de fazer, assim como impugnar a portaria nº 253 de 2018 

de autoria do DIRETOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE 

GOIÁS, cujo endereço funcional é localizado na Gerência da Secretaria-Geral, Av. T-7, nº 371, 

Setor Oeste, CEP nº 74.140-110, Goiânia (GO), 26º andar, Ed. Lourenço Office, pelos motivos de 

fato e de direito abaixo aduzidos. 
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I. DO ESCORÇO FÁTICO 

 

Excelência, o objetivo da presente ação civil pública é impugnar a orientação 

administrativa materializada na portaria nº 253 de 2018, de autoria do Diretor-Geral de 

Administração Penitenciária do Estado de Goiás, a qual tem ocasionado o retardamento 

injustificado do cumprimento dos alvarás de soltura. 

 

De início, destaca-se que a portaria em referência foi responsável pela instituição do 

“Manual de Regras e procedimentos para liberação de presos com alvará de soltura no âmbito das 

Unidades Prisionais da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP”. Com esse 

objetivo, o ato normativo se sustenta no art. 1º, inciso III da Lei estadual nº 19.962/181, que conferiu 

independência e autonomia à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária para execução das 

políticas públicas em matéria de execução penal. 

 

Digno de nota que a lei estadual mencionada é objeto de impugnação por ação direta de 

inconstitucionalidade, impetrada pela OAB/GO perante o Órgão Especial do Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, autuada sob o nº 5320687.81.2018.8.09.0000 e distribuída à relatoria do 

Des. Itamar de Lima. Nesta ação, ainda pendente de julgamento, é sustentada a 

inconstitucionalidade das práticas adotadas pela Administração Penitenciária, mormente no 

âmbito da execução penal, uma vez que, a partir da inovação jurídica advinda da lei estadual, vem 

ocorrendo abusos e usurpações de atribuições nas tarefas constitucionalmente outorgadas, com 

exclusividade, ao Poder Judiciário. 

                                            
1 Art. 1º Esta Lei fortalece o segmento prisional no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, conferindo-lhe formato 

organizacional diferenciado em relação aos demais segmentos dela integrantes, sem prejuízo da interação sistêmica 

existente entre eles, atendidos, ainda, os seguintes princípios: - Redação dada pela Lei nº 20.491, de 25-06-2019, art. 86, 

"II". III – autonomia e independência do órgão estadual de administração penitenciária para gestão de vagas, 

implantação e movimentação dos encarcerados; 
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A par dessas considerações, a portaria em análise, quando detalha o procedimento de 

cumprimento de alvarás de soltura, estabeleceu no seu art. 8º que os documentos que derem 

entrada na unidade prisional após às 18:00 horas só serão cumpridos às 08:00 horas do dia 

seguinte, devendo ser observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no 

caput do art. 1º da Resolução nº 108, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Pela relevância do dispositivo, transcreve-se: 

 

Art. 8º. Em virtude do alto risco imposto ao próprio preso, à segurança do 

estabelecimento prisional, e aos servidores, devido a sensibilidade da ação de 

retirada do preso de sua cela no período noturno, os alvarás que derem entrada na 

unidade prisional após as 18:00 horas, serão cumpridos às 08:00 horas do dia 

seguinte, devendo ser observado o prazo estabelecido no caput, do art. 1º, da 

Resolução 108, de 06 de abril de 2010, do CNJ. 

 

Ocorre que o dispositivo em análise é fruto de uma interpretação equivocada da 

Administração Penitenciária no tocante ao direcionamento da resolução do CNJ. Isso porque, a 

tolerância de 24 (vinte e quatro) horas para mandar expedir e cumprir o alvará de soltura, 

previsto no art. 1º, caput da Res. nº 108/10 do CNJ, é endereçado ao juízo competente, sendo 

tarefa da Unidade Prisional tão somente executar a determinação contida no alvará, colocando o 

preso em liberdade imediatamente. Oportunamente, assim dispõe o art. 1º, §§1º e 3º da Res. nº 

108/10 do CNJ: 

 

Art. 1º O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório 

ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do 

respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas. § 1º O 

Tribunal poderá delegar ao juízo de primeiro grau o cumprimento de decisão 

determinando a soltura, caso em que a comunicação será feita imediatamente após a 

decisão, a fim de possibilitar a observância do prazo previsto no caput. (...) § 3º O 

preso em favor do qual for expedido o alvará de soltura será colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso em flagrante por outro crime 

ou houver mandado de prisão expedido em seu desfavor, após consulta ao sistema 

de informação criminal do respectivo tribunal e ao sistema nacional. 
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Assim, em razão dessa interpretação equivocada, a Comissão de Direito Criminal da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás tem relatado diversos abusos praticados pela 

Administração Penitenciária, fundado na equivocada disposição prevista no art. 8º da portaria nº 

253/18 que, não raramente, retardam o cumprimento dos alvarás de soltura. Esses relatos 

enfrentados pelos advogados criminalistas desaguaram na propositura de pedido de 

judicialização da matéria, por meio da ação civil pública, ao Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil que, em sessão do dia 16.10.2019 aprovou o protocolo da presente medida 

(vide processo interno nº 201911347). 

 

Nessa perspectiva, o que se busca na presente ação é cumprir a missão institucional da 

OAB/GO de zelar e velar pelos direitos humanos, pelo Estado Democrático de Direito, assim 

como os direitos e garantias fundamentais asseguradas no corpo da Constituição Federal de 1988, 

com o fim de impor ao Estado de Goiás, através da sua Diretoria-Geral de Administração 

Penitenciária, a obrigação de conferir o imediato cumprimento dos alvarás de soltura expedidos 

pelos órgãos do Poder Judiciário. 

 

É o que se passa a articuladamente a demonstrar.  

 

II. DO PREÂMBULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

II.1 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

De saída, destaca-se que o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a 

presente ação civil pública é a própria Justiça Federal. 

 

Como é cediço, o artigo 109, inciso I da Constituição Federal de 1988 prevê a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que figurem como 

Num. 176174856 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - 14/02/2020 14:12:28
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021414122791500000172944020
Número do documento: 20021414122791500000172944020



 

 

 

 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás 

“Casa do Advogado Jorge Jungmann” 
 

Rua 1.121, nº 200, Setor Marista - Goiânia/GO - CEP: 74.175-120 - Caixa Postal 15 
Fone: (62) 3238-2000 - Fax: (62) 3238-2053 - www.oabgo.org.br - E-mail: prerrogativas@oabgo.org.br 

_____________________________________________________________________________________ 

Página 5 de 20 
 

interessada, ou parte, a União, suas autarquias e empresas públicas. Trata-se de critério de 

definição de competência em razão da pessoa, pois é assegurado o foro federal levando-se em 

conta as peculiaridades do sujeito processual envolvido. Nesse sentido, assim dispõe o artigo 109 

da Carta Magna: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 

In casu, a parte autora atraiu a competência para processar e julgar a causa para a 

Justiça Federal, em razão da qualidade de autarquia sui generis que ostenta enquanto serviço 

público essencial e entidade de classe, ainda que a matéria discutida na contenda passe pela 

proteção de direitos de índole difusa e coletiva. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) e 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim já se pronunciaram: 

 

COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. 

Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a 

teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar 

ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, quer seccional. (RE 595332, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-

2017) 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DE 

TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA PROPOSTA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. As ações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, autarquia de 

natureza de serviço público federal, devem ser dirimidas no âmbito da Justiça 

Federal. 2. Ostentando a OAB - Seccional de Santa Catarina a qualidade de litigar na 

Justiça Federal, cabe a esse juízo a prerrogativa de reconhecer, ou não, a 

legitimidade de a autarquia federal integrar a lide. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo federal da Seção Judiciária do Estado 
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de Santa Catarina. (CC 45.410/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/09/2005, DJ 12/12/2005, p. 251) 

 

Além disso, cabe destacar a competência territorial (ratione loci) para definição do foro 

competente para processar e julgar a ação civil pública é, precisamente, a Seção Judiciária da 

capital goiana, dado o caráter regional dos danos provocados pelo ato normativo de titularidade 

do Diretor-Geral de Administração Penitenciária. Com efeito, o artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 

7.347/85 prevê a competência territorial para processar e julgar a ação civil pública: 

 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o 

dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 

Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

Em complemento, dispõe o art. 93, inciso II do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 

justiça local: I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 

âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os 

danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 

Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

Portanto, o foro indicado para processar e julgar a presente ação é a Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos moldes do que determinam o artigo 109, inciso I da 

Constituição Federal, o artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 7.437/85 e o art. 93, inciso II do Código 

de Defesa do Consumidor. 
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II.2 DO CABIMENTO 

 

A ação civil pública é prevista na Lei nº 7.437/85 como um legítimo instrumento de 

tutela coletiva, cujo cabimento é visualizado quando presente o dano que lesa direitos ou 

interesses difusos ou coletivos. Nesses termos, dispõe o artigo 1º, inciso IV da mencionada lei: 

 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 

de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela 

Lei nº 12.529, de 2011). (…) IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 

 

Em complemento, prevê o artigo 3º que a ação civil pública pode veicular pretensão 

inibitória ou cominatória: 

 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

 

Conforme o que se demonstrará mais adiante, o ato normativo de autoria do Diretor-

Geral de Administração Penitenciária fere de morte os direitos difusos da comunidade carcerária 

do Estado de Goiás, pois impôs burocracia incompatível com a legislação brasileira, além de 

retardar, sem fundamentação plausível, o cumprimento dos alvarás de soltura expedidos pelo 

Poder Judiciário. Neste compasso, o cabimento da ação coletiva é evidente, uma vez que o que se 

objetiva é garantir e salvaguardar os direitos dos reeducandos – coletividade indeterminada de 

indivíduos – que são afetados rotineiramente pelo ato administrativo alvejado. 

 

Oportunamente, o artigo 81, parágrafo único, inciso I do Código de Defesa do 

Consumidor assim define o interesse difuso: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 
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coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, 

de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

Para arrematar essa linha argumentativa, destaca-se que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é cabível a ação civil pública quando a pretensão 

veiculada é a anulação de atos administrativos por força do princípio do diálogo das fontes em 

sede de tutela coletiva. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. (...) 9. A doutrina do tema referenda o entendimento de que "A 

ação civil pública é o instrumento processual adequado conferido ao Ministério 

Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, 

exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio por ato de 

improbidade quanto à aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da Constituição 

Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua conduta irregular. (...) 

Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de aplicação das sanções 

previstas para ato de improbidade à ação civil pública, que se constitui nada mais 

do que uma mera denominação de ações coletivas, às quais por igual tendem à 

defesa de interesses meta-individuais. Assim, não se pode negar que a Ação Civil 

Pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio público, 

dos princípios constitucionais da administração pública e para a repressão de atos 

de improbidade administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais, 

conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, 

da Constituição Federal e art. 3º da Lei n.º 7.347/85)" (Alexandre de Moraes in 

"Direito Constitucional", 9ª ed. , p. 333-334) 10. Recurso especial desprovido. (REsp 

510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, 

DJ 29/03/2004, p. 173) 

 

Na esteira desse raciocínio, vislumbra-se que a propositura da ação civil pública é a via 

mais adequada para remediar o ilício praticado pelo Diretor-Geral de Administração 

Penitenciária, conforme o que preveem os artigos 1º, inciso IV da Lei nº 7.437/85 e 81, parágrafo 

único, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. 
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II.3 DA LEGITIMIDADE 

 

Demonstrada a competência territorial da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado 

de Goiás e o cabimento da ação civil pública para a reparação do dano discutido nestes autos, 

resta esclarecer a respeito da legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás 

para propor a presente ação de tutela coletiva. 

 

Em se tratando de pretensão coletiva a ser alcançada por meio da ação civil pública, é 

cediço que a Lei nº 7.437/85 enumerou um rol taxativo de legitimação autônoma, disjuntiva e 

concorrente. O artigo 5º da mencionada lei assim dispõe: 

 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação 

dada pela Lei nº 11.448, de 2007) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (...) IV - a 

autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído 

pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

Paralela a legitimidade prevista na Lei de Ação Civil Pública, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia) atribuiu à OAB ampla legitimidade para agir 

judicialmente e extrajudicialmente com a finalidade de defender não só os seus interesses 

institucionais – como os direitos e prerrogativas da advocacia –, mas também a Constituição 

Federal e o Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, os artigos 44 e 49 do mencionado 

Estatuto assim preveem: 

 

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de 

personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I - defender a 

Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 

humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 

administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 

jurídicas; II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a 

disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. 
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Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade 

para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as 

disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no 

caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, 

nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os 

inscritos na OAB.  

 

Além disso, o Estatuto, ao dar cumprimento à missão institucional da OAB de defender 

o Estado Democrático de Direito, atribuiu legitimidade ativa expressa para que o Conselho 

Federal possa ajuizar a ação civil pública em defesa dos interesses ou direitos transindividuais. 

Nesse sentido, assim prevê o seu artigo 54, incisos II, III e XIV: 

 

Art. 54. Compete ao Conselho Federal: (…) II - representar, em juízo ou fora dele, 

os interesses coletivos ou individuais dos advogados; III - velar pela dignidade, 

independência, prerrogativas e valorização da advocacia; (…) XIV - ajuizar ação 

direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil 

pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja 

legitimação lhe seja outorgada por lei; 

 

Diante do plexo normativo acima exposto, vislumbra-se do cotejo das normas 

supratranscritas que a ação civil pública pode ser proposta pela Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, uma vez que está dentro das suas funções institucionais a defesa Estado 

Democrático de Direito, principalmente, os interesses e direitos de índole transindividual de 

titularidade da categoria da advocacia.  

 

Além do mais, é possível fazer a subsunção da legitimidade da OAB a hipótese prevista 

no artigo 5º, inciso IV da Lei nº 7.347/85, uma vez que a entidade autora ostenta a natureza jurídica 

de autarquia sui generis qualificada como serviço público especial, tal como decidiu o Supremo 

Tribunal Federal na ocasião da ADI 3.026/DF. 
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Por fim, cabe destacar que a OAB não está limitada a defesa dos interesses e direitos da 

advocacia. Conforme o que se extrai do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a Ordem dos Advogados do Brasil ostenta papel de suma relevância na defesa do Estado 

Democrático de Direito o que lhe permite o manejo das ações de tutela coletiva para salvaguardar 

todo e qualquer direito de natureza supraindividual. Oportunamente, colaciona-se os seguintes 

precedentes: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA OAB PARA A 

PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS CONSUMIDORES 

A TÍTULO COLETIVO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Conforme decidido em sede de 

repercussão geral pelo STF, "ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, 

cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da 

República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional" (RE 595332, 

Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2016, Dje 23/6/2017) 4. A 

Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos conselhos 

seccionais, possui legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública para a defesa 

dos consumidores a título coletivo. 5. Em razão de sua finalidade constitucional 

específica, da relevância dos bens jurídicos tutelados e do manifesto viés protetivo 

de interesse social, a legitimidade ativa da OAB não está sujeita à exigência da 

pertinência temática no tocante à jurisdição coletiva, devendo lhe ser reconhecida 

aptidão genérica para atuar em prol desses interesses supraindividuais. 6. No 

entanto, "os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil podem ajuizar 

as ações previstas - inclusive as ações civis públicas - no art. 54, XIV, em relação aos 

temas que afetem a sua esfera local, restringidos territorialmente pelo art. 45, § 2º, 

da Lei n.8.906/84" (REsp 1351760/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 9/12/2013). 7. No presente caso, como o recurso 

de apelação da OAB não foi conhecido, os autos devem retornar ao Tribunal de 

origem para a reapreciação da causa, dando-se por superada a tese da ilegitimidade 

do autor. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1423825/CE, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

18/12/2017) 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONSELHO SECCIONAL. PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO URBANÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO. LIMITAÇÃO POR 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCABÍVEL. LEITURA SISTEMÁTICA DO ART. 54, 

XIV, COM O ART. 44, I, DA LEI 8.906/94. DEFESA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
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DO ESTADO DE DIREITO E DA JUSTIÇA SOCIAL. (...) 3. A legitimidade ativa - 

fixada no art. 54, XIV, da Lei n. 8.906/94 - para propositura de ações civis públicas 

por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos 

conselhos seccionais, deve ser lida de forma abrangente, em razão das finalidades 

outorgadas pelo legislador à entidade - que possui caráter peculiar no mundo 

jurídico - por meio do art. 44, I, da mesma norma; não é possível limitar a atuação 

da OAB em razão de pertinência temática, uma vez que a ela corresponde a 

defesa, inclusive judicial, da Constituição Federal, do Estado de Direito e da 

justiça social, o que, inexoravelmente, inclui todos os direitos coletivos e difusos. 

Recurso especial provido. (REsp 1351760/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013) 

 

Portanto, em vista do exposto, é possível concluir que a OAB/GO detém a legitimidade 

ativa para propor a presente ação civil pública nos moldes do artigo 5º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 

e art. 44 c/c o art. 49 da Lei nº 8.906/94. 

 

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

III.1 DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO 

 

Em proêmio, a entidade autora esclarece que não desconhece o cabimento restrito do 

controle jurisdicional dos atos administrativos. Sabe-se que, a rigor, não cabe ao Poder Judiciário 

interferir no mérito dos atos praticados pela Administração Pública, por força do princípio pétreo 

da separação dos poderes (art. 2º da CF2), competindo aos juízes e aos Tribunais tão somente o 

exame da legalidade desses atos, assim como a fiscalização da conformação com a Constituição 

Federal de 1988. 

 

Pela relevância do tema, assim tem se posicionado a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 

SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. 

                                            
2 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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APURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 

2º, 5º, II, 37, I E II, E 61, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. ILEGALIDADE 

APONTADA NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO 

CERTAME. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS 

VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. 

AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos 

termos já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não 

há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo 

Tribunal de origem a cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro 

fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, 

insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 

Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa 

jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da legalidade dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de 

Poderes. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não 

provido.(ARE 1138454 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 

julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 

PUBLIC 25-09-2019) 

 

Nessa perspectiva, destaca-se que a causa de pedir remota apresentada na exordial 

evidencia que a irresignação da entidade demandante paira sobre o objeto da portaria nº 253/18, a 

qual passou a admitir que a Administração Penitenciária possa retardar, de forma injustificada, o 

cumprimento dos alvarás de soltura em flagrante contrariedade ao ordenamento 

infraconstitucional, à Constituição Federal e aos tratados internacionais de Direitos Humanos. 

Assim, fundada a pretensão em questionamento sobre requisito de validade do ato 

administrativo, que não admite convalidação, torna-se evidente o cabimento do controle 

jurisdicional no caso vertente. 

 

Com efeito, cabe destacar que a hipótese dos autos se amolda à previsão descrita no art. 

2º, alínea “c”, parágrafo único, alínea “c” da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) que prevê a 

nulidade dos atos lesivos cujos objetos são eivados de ilegalidade, o que sói ocorrer quando o 
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resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Pela clareza 

do verbete legal, transcreve-se: 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: (...) c) ilegalidade do objeto;(...) Parágrafo único. Para 

a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (...) c) a 

ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo; 

 

No que se refere a essa hipótese de nulidade, preleciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2014, p. 253) que é possível identificar o vício de validade a partir de uma interpretação extensiva 

do verbete acima transcrito, em especial nos casos em que o ato objeto de controle enuncia prática 

vedada por lei; diverso do previsto em lei; quando for impossível, porque os efeitos pretendidos 

são irrealizáveis; imoral ou incerto em relação aos destinatários. Oportunamente, colaciona-se 

trecho da doutrina: 

 

Segundo o artigo 2º, parágrafo único, c, da Lei nº 4.717/65, a ‘a ilegalidade do objeto 

ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro 

ato normativo’. 

No entanto, o conceito não abrange todas as hipóteses possíveis; o objeto deve ser 

lícito, possível (de fato e de direito), moral e determinado. Assim, haverá vício em 

relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado, o que 

ocorrerá quando for: 

1. proibido pela lei; por exemplo: um Município que desaproprie bem imóvel da 

União; 

2. diverso do previsto na lei para o caso sobre o qual incide; por exemplo: a 

autoridade aplica a pena de suspensão, quando cabível a de repreensão; 

3. impossível, porque os efeitos são irrealizáveis, de fato ou de direito; por exemplo: 

a nomeação para um cargo inexistente;  

4. imoral; por exemplo: parecer emitido sob encomenda, apesar de contrário ao 

entendimento de quem o profere; 

5. incerto em relação aos destinatários, às coisas, ao tempo, ao lugar, por exemplo: 

desapropriação de bem não definido com precisão. (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. 27ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 253-254). 
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Baseando-se nessas ponderações, destaca-se que o vício do objeto flagrado na portaria 

nº 253/18 repousa, inicialmente, na afronta à legalidade administrativa, uma vez que a matéria 

regulada no ato da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária não está em conformidade com 

o art. 1º, caput e §3º da resolução nº 08 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Conforme o que já 

foi destacado, a orientação do CNJ é no sentido de que o cumprimento do alvará de soltura pela 

Unidade Prisional deverá ser feito de imediato, sendo que a tolerância de vinte e quatro horas, 

prevista no art. 1º da resolução, é endereçada ao juízo para que ele adote as medidas pertinentes 

com vistas a expedir o alvará e fazê-lo cumprir. 

 

Nessa esteira, não há que se cogitar que o prazo para o cumprimento dos alvarás “(...) 

que derem entrada na unidade prisional após as 18:00 horas, serão cumpridos às 08:00 horas do dia seguinte 

”, uma vez que a chegada do documento no estabelecimento penitenciário impõe à autoridade 

local o seu cumprimento imediato, sob pena de prolongar injustificadamente o encarceramento 

do reeducando. Além do mais, a jurisprudência do CNJ é firme no sentido de que o cumprimento 

do alvará de soltura não está condicionado ao cumpra-se de qualquer outro juiz, sendo ordem 

dirigida especificamente ao responsável pelo estabelecimento penitenciário, o qual deve conferir 

imediato cumprimento. Nesses termos, colaciona-se a seguinte ementa: 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL. 

COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. I. O fato 

do encarceramento ser efetivado em instituição da administração judiciária estadual 

não cria qualquer condição para cumprimento de medidas determinadas no âmbito 

jurisdicional federal, sobretudo quando a adoção de rotinas outras venham 

importar em violação de garantia, ou em restrição ilegal. II. Não se trata de situação 

de execução provisória da pena, a qual é submetida ao Juízo competente para 

execução da pena (Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça). IV. Em se tratando 

de preso provisório da Justiça Federal, que recebeu o benefício de responder o 

processo em liberdade com respectiva expedição de alvará de soltura, deve ser 

considerado o comando decisório como único e exclusivamente do Juiz Federal, não 

podendo sua ordem ser obstada ou retardada por decisão de outro juízo de igual 

hierarquia, no caso, o Juiz Estadual. V. Não se trata, aqui, de ato de colaboração 

judicial, mas sim de respeito a decisões exaradas do Poder Judiciário. Pensar o 
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contrário é criar para outros juízos, que não o Corregedor do Presídio, uma 

imprevista subordinação hierárquica dos demais Juízes, sejam Estaduais, 

Trabalhistas, Militares ou Federais, com o Juiz Corregedor dos Presídios, atrasando, 

de maneira injustificável, o cumprimento das decisões judiciais, ainda mais em 

matéria tão sensível como a que diz respeito à prisão e liberdade das pessoas. VI. O 

cumprimento de alvará de soltura de preso provisório não depende do “cumpra-

se” de qualquer magistrado, sendo ordem dirigida ao responsável do 

estabelecimento em que recolhido o preso. VII. Compete ao estabelecimento 

prisional verificar se há óbice ao cumprimento do alvará de soltura. VIII. Pedido 

deferido. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000495-

59.2009.2.00.0000 - Rel. JORGE ANTONIO MAURIQUE - 86ª Sessão - j. 09/06/2009 ). 

 

Além disso, sob o ângulo dos direitos fundamentais, percebe-se que a portaria alvejada 

confronta a ordem constitucional brasileira e os direitos oriundos das convenções internacionais 

nas quais o Estado Brasileiro figura como parte signatária. Isso porque, a demora no cumprimento 

dos alvarás de soltura em virtude de rotinas e práticas administrativas, sonega a eficácia plena das 

garantias constitucionais inscritas no art. 5º, incisos III, XLIX e LXXV da Constituição Federal3 que 

estabelecem um verdadeiro estatuto de proteção mínima dos direitos individuais da pessoa presa. 

 

Fora isso, há que se considerar que a prática adotada no ato administrativo questionado 

evidencia flagrante inconvencionalidade, ante o latente contraste com as disposições de direito 

internacional público estatuídas no Pacto de São José da Costa Rica. Pelo texto da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, denota-se no seu art. 7º, item “3”4, que nenhuma pessoa 

poderá se submeter a detenção ou encarceramento arbitrário o que é, justamente, o que vem 

ocorrendo nas unidades prisionais do Estado de Goiás por força da portaria nº 253/18 da DGAP. 

 

                                            
3 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: (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; (...) XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...) LXXV - o Estado 

indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; 
4 Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal (...) 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 

arbitrários. 
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Nessa perspectiva, por entender que o objeto do ato impugnado é de acentuada 

ilegalidade – pois não atende à diretriz fixada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça na 

resolução nº 108/10 -, além de exibir flagrante inconstitucionalidade e inconvencionalidade por 

mitigar a eficácia plena de direitos e garantias individuais, pugna a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seção de Goiás pela procedência da presente ação civil pública, com o fim de declarar a 

nulidade absoluta da portaria nº 253/18 da DGAP e impor ao Estado de Goiás a obrigação de 

fazer, consistente no adequado cumprimento dos alvarás de soltura. 

 

VI. DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

Da redação do artigo 12 da Lei nº 7.347/85, em conjunto com o art. 300 do Código de 

Processo Civil, depreende-se que o julgador poderá conceder o mandado liminar em ação civil 

pública por meio da ponderação dos requisitos próprios das tutelas provisórias de urgência, quais 

sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.  

 

Assim, no caso em apreço é fácil verificar, ainda que em uma análise perfunctória e 

superficial, que ambos os requisitos foram preenchidos para a concessão da medida antecipatória, 

senão vejamos. 

 

O primeiro requisito autorizador para a concessão da tutela antecipada, a probabilidade 

do direito, evidencia-se diante da manifesta ilegalidade do ato combatido, já que o art. 8º da 

Portaria nº 253/18 transgrediu expressamente a previsão descrita no art. 1º da Resolução nº 108/10 

do Conselho Nacional de Justiça, assim como os direitos e garantias individuais da pessoa presa 

estatuídos no texto da Carta Magna e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

 

Conforme o que já foi amplamente demonstrado, o ato vergastado impõe o 

retardamento injustificado do cumprimento dos alvarás de soltura sob o pretexto de atender à 
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determinação do Conselho Nacional de Justiça quando, na verdade, o descumpre flagrantemente. 

Tal como já foi reiteradamente destacado, a orientação da Casa Censora é que o cumprimento dos 

alvarás de soltura seja feito imediatamente, sendo o prazo de 24 horas para execução da medida 

direcionado ao Juiz responsável pela sua expedição e não à autoridade penitenciária.  

 

Assim, uma vez entregue o alvará de soltura torna-se dever do estabelecimento 

penitenciário lhe conferir imediato cumprimento, colocando a pessoa presa em liberdade, sob 

pena de sonegar a eficácia plena das garantias fundamentais previstas no art. 5º, incisos III, XLIX e 

LXXV da Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica. 

 

No tocante ao segundo e último requisito, o perigo de dano irreparável, também se 

configurou nesta ação civil pública. 

 

Ora Excelência, a suspensão dos efeitos do ato impugnado é medida que se impõe, pois 

a Administração Penitenciária não pode prolongar o tempo de permanência do encarcerado no 

estabelecimento penitenciário com base na portaria nº 253/18 da DGAP, uma vez que o 

cumprimento dos alvarás de soltura deve ser feito de imediato. Enquanto perdurar esse quadro 

de supressão de garantias individuais, todo um interesse difuso permanecerá prejudicado e à 

mercê de práticas arbitrárias protagonizadas por autoridades do Poder Público. 

 

Diante de todo o exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/GO) pugna pela 

concessão da medida liminar, ante a presença dos requisitos autorizadores fumus boni iuris e do 

periculum in mora, a fim de suspender a eficácia do art. 8º da Portaria nº 253/18 da DGAP, assim 

como impor tutela cominatória ao Estado, para viabilizar de imediato o cumprimento dos alvarás 

de soltura em tempo hábil. 

 

 

Num. 176174856 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - 14/02/2020 14:12:28
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021414122791500000172944020
Número do documento: 20021414122791500000172944020



 

 

 

 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás 

“Casa do Advogado Jorge Jungmann” 
 

Rua 1.121, nº 200, Setor Marista - Goiânia/GO - CEP: 74.175-120 - Caixa Postal 15 
Fone: (62) 3238-2000 - Fax: (62) 3238-2053 - www.oabgo.org.br - E-mail: prerrogativas@oabgo.org.br 

_____________________________________________________________________________________ 

Página 19 de 20 
 

 

VII. DOS PEDIDOS 

 

Face ao exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/GO) requer: 

 

1.: Concessão da medida liminar in limine litis, diante da presença dos requisitos 

autorizadores contidos no art. 300 do CPC c/c o 12 da Lei nº 7.437/85, quais sejam, fumus boni iuris 

e periculum in mora, para suspender a eficácia do art. 8º da Portaria nº 253/18 da DGAP, assim como 

impor tutela cominatória ao Estado de Goiás, com o fim de garantir o imediato cumprimento dos 

alvarás de soltura quando derem entrada na Unidade Prisional – independentemente de qualquer 

óbice administrativo ou de tolerância temporal fixada na resolução nº 108/10 do CNJ –, até o 

deslinde final da ação; 

 

1.1.: Em sequência, caso a parte ré não cumpra com a determinação emanada por V. 

Exa, que seja cominada multa diária ao Estado de Goiás, nos moldes do que preconiza o art. 11 da 

Lei nº 7.437/85; 

 

2.: Procedência da ação civil pública, confirmando os efeitos da medida liminar, a fim 

de garantir que os alvarás de soltura sejam cumpridos imediatamente por todos os 

estabelecimentos penitenciários do Estado de Goiás; 

 

3.: Citação do Estado de Goiás para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de 

revelia; 

 

4.: Intimação do Ministério Público Federal para intervir no feito, nos moldes do artigo 

5º, §1º da Lei nº 7.437/85. 
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5.: Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente por meio de provas documentais, as quais já se faz juntada. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 14 de fevereiro de 2020. 

 

Lúcio Flávio Siqueira de Paiva 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás 

OAB/GO nº 20.517 

 

 

             Márcia Fabiana Lemes Póvoa                                                        José Carlos Ribeiro Issy 

Procuradora Estadual de Prerrogativas da OAB/GO                           Procurador-Geral da OAB/GO 

                 OAB/GO nº 35.424                                                                              OAB/GO nº 18.799 

 

 

Augusto de Paiva Siqueira 

Procurador de Prerrogativas 

OAB/GO nº 51.990 

 

Num. 176174856 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - 14/02/2020 14:12:28
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021414122791500000172944020
Número do documento: 20021414122791500000172944020


	Cabeçalho
	Índice
	Petição inicial | NUM: 176174852 | 14/02/2020 14:06
	Inicial | NUM: 176174856 | 14/02/2020 14:06

