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Classe Ação Civil Pública/PROC
Autor Ministério Público Estadual e outro
Réu Estado do Rio Grande do Norte
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, proposta pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte e pela Defensoria Pública do Estado do Rio
Grande do Norte, em face do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objeto é ser
determinado ao réu que forneça a alimentação da Penitenciária Estadual do Seridó
Francisco Pereira da Nóbrega (Pereirão).
Em decisão de fls. 24/37, este juízo deferiu a tutela antecipada requerida,
nos seguintes termos:
14. Em face do exposto, DETERMINO, como medida
necessária, a ser cumprida imediatamente, o bloqueio de R$
336.929,46 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e
nove reais e quarenta e seis centavos) da conta única do Estado
do Rio Grande do Norte no Banco do Brasil, Conta nº 1.000-6,
Agência nº 3795, em Natal, para custear todas as despesas
relacionadas ao fornecimento da alimentação da Penitenciária
Estadual do Seridó pelo período de 3 (três) meses.
Determino a abertura de conta em favor deste juízo, com a
nomeação do Exmo. Secretário de Justiça e Cidadania, o Sr. Tiago
Cortez, para que movimente a referida conta, exclusivamente para o
cumprimento da medida em questão, ficando o mesmo obrigado,
posteriormente, à prestação de contas.
15. Determino, também, que o Estado do Rio Grande
do Norte adquira alimentação suficiente para os presos que
cumprem pena no regime semi-aberto com a finalidade de se
evitar a escandalosa situação atual;
16. Determino, igualmente, que o Estado do Rio
Grande do Norte proceda à imediata abertura do procedimento
licitatórios para fornecimento com regularidade da alimentação
da Penitenciária Estadual do Seridó, informando este juízo
acerca do cumprimento no prazo de quinze dias.
16. Determino, outrossim, que O Estado do Rio
Grande do Norte instaure o devido procedimento administrativo
para apurar a responsabilidade pela “violação inominável” a
qualquer ideia de dignidade humana, uma vez que o
estabelecimento prisional nessas condições aproxima

Não se pretendendo diminuir em nada a importância e a gravidade dos
defeitos encontrados na infra-estrutura do presídio, lembre-se, mais uma vez,
conforme já fora feito em decisão anterior que deferiu a tutela antecipada, o quão
imprescindível é o fornecimento regular da alimentação aos apenados:
Saliente-se que, não obstante todos os problemas do
sistema prisional brasileiro, o cidadão que está preso deve ser privado
apenas da sua liberdade, mas nunca de sua dignidade, não pode ser
privado de sua alimentação, algo tão essencial à vida de qualquer ser
humano. Tal privação pode ocasionar apenas uma coisa, que é a morte
do cidadão, seja pela fome, ou pelas rebeliões.
Dessa forma, tendo em vista a supremacia do direito à
vida, perceba-se o quanto é desumano e viola a integridade física e
moral dos seres humanos que cumprem suas penas na Penitenciária
Estadual do Seridó a privação dos mesmos à alimentação, condição
básica da existência de todos os seres vivos.



A situação absurda e excepcional retratada nos autos exige da magistratura
medida eficaz para cumprimento da obrigação de fazer de densa fundamentalidade.
Sendo assim, ante o fato absurdo de que, mais uma vez, os cidadãos que
cumprem suas penas na Penitenciária  Estadual  do Seridó estão na  iminência  de 
serem
privados da sua alimentação básica, defiro o pedido da Defensoria Pública e do
Ministério Público, petição de fls. 147/150, pelo que determino que a Direção da
Penitenciária elabore e apresente, no prazo de 24 horas, 3 (três) orçamentos junto
aos maiores Atacados da região, para a compra das mercadorias listadas pelos
autores na referida petição, o que garante alimentação para os apenados por mais
uma semana.
Com a apresentação dos orçamentos pela Direção do Presídio, tendo em
vista que já foi bloqueada a quantia de R$ 336,929,46 (trezentos e trinta e seis mil,
novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), determino ao Banco do
Brasil, agência depositária do referido valor, a transferência imediata do valor
necessário à compra dos alimentos para a conta do estabelecimento que tenha
fornecido o menor orçamento, autorizando, assim, a compra imediata dos produtos
alimentícios.
Deverá a Direção da Penitenciária, no prazo de 3 (três) dias, juntar aos
autos a nota fiscal e declaração atestando o recebimento das mercadorias.
Publique-se. Intime-se.
Caicó-RN, 26 de março de 2012.
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