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Decisão Interlocutória

1. Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objeto consiste na determinação para o réu proceda à reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica da Penitenciária Estadual do Seridó Franscisco Pereira da Nóbrega.

Alegou a parte autora, na exordial, que:

A) a Penitenciária Estadual do Seridó Francisco Pereira da Nóbrega vem passando por diversos problemas, como superlotação, infraestrutura precária, incluindo a rede elétrica, hidráulica e sistema de saneamento, todos de conhecimento da Secretaria de Justiça e Cidadania;

B) tais problemas não foram resolvidos administrativamente, sendo necessária a reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica e implementação de sistema de saneamento básico da Penitenciária Estadual do Seridó. 

Ao ensejo, juntou os documentos de fls. 16/124.

Intimado, o réu apresentou impugnação a tutela antecipada às fls. 129/136, sob o fundamento de que o deferimento do pedido de antecipação de tutela iria ferir os princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária.

Citado e intimado para comparecer a audiência de conciliação designada por este juízo, o réu apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da ação, sob o fundamento de que o pleito inicial ofenderia os princípios da legalidade orçamentária, reserva do possível e razoabilidade.

Realizada primeira audiência de conciliação, não foi possível obtê-la, tendo sido acordado na referida audiência que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o réu prepararia e entregaria cópia de projeto para atendimento do objeto da ação, pelo menos, com atendimento de todas as normas técnicas específicas. Além disso, ficou marcada nova data para continuação desta audiência, com a presença do Secretário de Justiça e da Secretária de Infraestrutura, ante a situação gravíssima do Estabelecimento Prisional.

Na segunda audiência de conciliação, restou consignado no termo que foi matido contato telefônico com o Coordenador do Sistema Penitenciário, o Sr. José Olimpio, tendo este confirmado ao Procurador do Estado presente, que esqueceu desta audiência e que o Secretário de Justiça também havia esquecido. A Secretaria de justiça também não enviou o projeto e o cronograma para realização da obra. Ao final, foi dito por este magistrado que "a conduta do Secretário de Justiça e do Coordenador do Sistema Penitenciário fala por si mesma, não merecendo, sequer, maiores digressões. Há pouco foi necessária decisão em outro feito para que o fornecimento de alimentação no presídio não fosse interrompido. Voltem-me os autos conclusos para decisão."

Foi juntado às fls. 199/205, laudo de vistoria realizado pelo engenheiro civil Elísio P. De Araújo Júnior, constatando a precariedade de todas as instalações da Penitenciária Estadual do Seridó.

Por meio da decisão de fls. 208/220, foi deferido o pedido de antecipação de tutela específica, para determinar que o réu procedesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da intimação desta decisão, à reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica da Penitenciária Estadual do Seridó Francisco Pereira da Nóbrega, atestada por profissional habilitado do CREA, devendo cumprir tal medida sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Estado do Rio Grande do Norte e de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Exmo. Secretário de Justiça e Cidadania do Estado e à Exma. Senhora Governadora do Estado.

Irresignado com a mencionada decisão, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs Agravo de Instrumento, ao qual, inicialmente, foi atribuído efeito suspensivo parcialmente, apenas para suspender a multa imposta ao Secretário Estadual de Justiça e Cidadania e à Governadora do Estado, bem como para limitar o valor da multa imposta ao ente público a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, foi dado parcial provimento apenas para excluir o Secretário Estadual de Justiça e Cidadania e a Governadora do Estado do pagamento da multa, por não terem eles figurado como partes no processo. Assevere-se, ainda, que o presente agravo já transitou em julgado.

Foi juntado aos autos pelo representante ministerial às fls. 269/302 relatório das condições que se encontra o Presídio Estadual do Seridó – Pereirão.

Anexou-se aos presentes autos ofício n° 781/2012 – SEJUC/RN, informando acerca de suposto Plano de Execução de Obras, no qual restou demonstrado que o processo licitatório para a contratação de construtora para realizar a reforma do presídio foi arquivado, em razão da inexistência de empresas interessadas habilitadas.
É o relatório. Decido.

2. De início, cumpre trazer à baila o inteiro teor da decisão de antecipação de tutela proferida por este juízo nestes autos, cuja fundamentação integro à presente decisão:

	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 promova a reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica da Penitenciária Estadual do Seridó Francisco Pereira da Nóbrega (Pereirão). A título de tutela de urgência, requereu providência idêntica à de mérito, sob pena de aplicação de multa diária ao réu e ao agente público responsável pelo descumprimento.

Alegou a parte autora, em síntese, que a Penitenciária Estadual do Seridó Francisco Pereira da Nóbrega vem passando por diversos problemas, como superlotação, infraestrutura precária, incluindo a rede elétrica, hidráulica e sistema de saneamento, todos de conhecimento da Secretaria de Justiça e Cidadania.

Aduziu que tais problemas não foram resolvidos administrativamente, sendo necessária a reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica e implementação de sistema de saneamento básico da Penitenciária Estadual do Seridó.

Juntou documentos de fls. 16/124.

A parte ré manifestou-se acerca do pedido de tutela antecipada, fls. 129/136.

Em audiência realizada em 28 de setembro de 2011, foi acordado o seguinte:

Em 28 de setembro de 2011, às 14:00h, na Sala de Audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Caicó, onde se encontrava o(a) Juiz de Direito André Melo Gomes Pereira,  foi realizado o pregão, observadas as formalidades legais, comparecendo a parte autora Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Rodrigo Lira, Dr. Manoel Sabino Pontes, e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,], Dr. Geraldo Rufino de Araújo Júnior, e a parte ré 'Estado do Rio Grande do Norte por meio da Coordenador do Sistema Penitenciário e do Procurador Estado Dr. José Duarte Santana. Presente o representante da Subseção de Caicó da OAB/RN Dr. Pedro Henrique Dantas da Rocha.
Aberta a audiência, feitas várias observações sobre a precariedade do sistema prisional, o Estado do Rio Grande do Norte se comprometeu a, no prazo de 60 dias, preparar e entregar cópia no juízo de projeto para atendimento do objeto da ação, pele menos, com atendimento de todas as normas técnicas específicas (Lei de execução criminal e Resolução n° 03 de setmbro de 2005 do Conselho Nacional de de política Criminal e Penitenciária ou mais atualizada.)
Ficou acordado o dia 30 de novembro de 2011, às 14h, para ter lugar a continuação desta audiência, com a presença do Secretário de Justiça e da Secretária de Infraestrutura, ante a situação gravíssima do estabelecimento prisional. Nessa oportunidade, será entregue a cópia do projeto e, se possível, cronograma para realização da obra.
O Procurador do Estado formulará o convite também à Secretária de Infraestrutura, devendo este juízo determinar, outrossim, a intimação por carta precatória.
Nada mais havendo, a audiência foi encerrada. E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo, que vai assinado pelo Juiz Presidente do ato e demais presentes. Eu, ___________, Tiago Dantas Queiroga, o digitei e subscrevo.

Foi realizada uma segunda audiência, em 30 de novembro de 2011, a pedido do Coordenador do Sistema Penitenciário e do Secretário de Justiça, os quais não compareceram à audiência, cujo teor é o seguinte:

Em 10 de agosto de 201110 de agosto de 201128 de setembro de 201130 de novembro de 2011, às 10:00h11:00h14:00h14:00h, na Sala de Audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Caicó, onde se encontrava o(a) Juiz de Direito André Melo Gomes Pereira, bem assim o(a) representante do Ministério Público, Promotores de Justiça Dr. Geraldo Rufino e Dra. Fladja Souza, e o Defensor Público do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Rodrigo Lira e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Dra. Fladja Souza. Presente também o Procurador do Estado Dr. José Duarte Santana e a Diretora do Presídio a Sra. Veruska Maria de Medeiros Saraiva Dantas. 
Aberta a  audiência, foi mantido contato telefônico com o Coordenador do Sistema Penitenciário o Sr. José Olimpio. Esse senhor disse, confirmando ao Procurador do Estado presente em audiência, que esqueceu desta audiência e que o Secretário de Justiça também esqueceu. A Secretaria de Justiça também não enviou o projeto e o cronograma para realização da obra. 
Esse mesmo senhor mandou dizer a este juízo em audiência que este juiz deveria tomar a decisão que quisesse, embora o magistrado não tenha com ele falado nem mantido qualquer contato ou feito qualquer indagação.
Foi concedida a palavra a parte autora:
"MM. Juiz, esta é a segunda audiência realizada nestes autos, visando a solução consensuada da reforma no Presídio de Caicó, haja vista que, na audiência anterior, foi fixado de forma acordada com o próprio Secretário de Justiça e Cidadania, a  apresentação do projeto, bem como do cronograma de execução da obra. Na presente audiência, o que se observa é o descaso por parte da SEJUC para com a situação da Penitenciária Estadual do Seridó. A necessidade da reforma desta Peninteciária era, portanto, de conhecimento, há tempos, por parte da SEJUC, e do próprio Governo deste Estado, sendo que a situação, nos últimos meses, se agravou a tal ponto de haver pane total do sistema elétrico, além de grande comprometimento do sistema hidráulico.  Não há mais condições de a situação permanecer no estado atual, e sem qualquer previsão de solução por parte do Estado do Rio Grande do Norte. Em verdade, há falta de planejamento para a manutenção do sistema, sendo que recentemente houve a falta de alimentação naquele presídio, com o encerramento do contrato, sem que sequer tivesse sido deflagrado processo licitatório. A situação evidencia total afronta  ao Princípio da Dignidade Humana, face às condições insalubres em que se encontram os apenados do Seridó, conforme pode-se observa nos relatórios e laudos técnicos constantes nestes autos. Desta feita, considerando, ainda, não haver mais possibilidade de acordo nestes autos, haja vista o ocorrido nesta audiência e a forma como o Estado demonstra tratar a situação, requer-se o deferimento da liminar, nos termos pleiteados, nos itens a e b da exordial. Outrossim, requer a vista dos autos, para fins de extração de cópias, visando o encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça para fins de apuração de responsabilidade."
Pelo Juiz foi dito:"A situação do estabelecimento prisional é gravíssima. Após a última audiência, houve um movimento que pode ser classificado como rebelião pela situação do presídio. O Promotor de Justiça e o MM Juiz de Direito compareceram ao local para ajudar no quadro de caos, em que nem energia elétrica havia. Esta audiência foi marcada para esta data em razão de pedido do Coordenador do Sistema Penitenciário e do Secretário de Justiça. Este magistrado interrompeu a Correição Ordinária desta 1ª Vara Cível, que conta com processos aos milhares, para realizar esta audiência que buscava um solução construída e consensual e que fora agendada em acordo com a Secretaria de Justiça. A conduta do Secretário de Justiça e do Coordenador do Sistema Penitenciário fala por sim mesma, não merecendo, sequer, maiores digressões. Há pouco foi necessária decisão em outro feito para que o fornecimento de alimentação no presídio não fosse interrompido. Voltem-me os autos conclusos para decisão. "
Nada mais havendo, a audiência foi encerrada. E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo, que vai assinado pelo Juiz Presidente do ato e demais presentes. Eu, ___________, Tiago Dantas Queiroga, o digitei e subscrevo.

Foram anexados aos autos os documentos de fls. 199/205.

Vieram-me os autos conclusos.

A tutela de urgência trabalha com a dimensão temporal e com a efetividade. É preciso observar que, na atualidade, a preocupação da doutrina processual no que se refere a essas duas dimensões não se restringe à mera tutela ao processo com único fim de se garantir a eficácia jurídico-formal da prestação jurisdicional final, ou seja, à utilidade do processo de conhecimento à cognição plena, mas à efetividade no plano dos fatos, e mais, dentro de um prazo razoável. Embora, como assinala Federico Carpi, de Bolonha, não seja nova a preocupação com a longevidade dos processos, o que é novo em nossa época é “a consciência nos ordenamentos modernos de que a tutela jurisdicional dos direitos e dos interesses legítimos não é efetiva se não é obtida rapidamente. Em outras palavras o fator tempo tornou-se um elemento determinante para garantir e realizar o acesso à justiça.”	 CARPI, Federico. La tutela d'urgenza fra cautela, sentenza antecipata e giudizio di merito. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, ottobre-dicembre, anno XL, nº 4, 1985, p. 682.(Tradução nossa).

Essa assertiva é de fácil constatação quando se observa a internacionalização da tutela sumária satisfativa. Federico Carpi, embora reconhecendo a necessidade de uma maior sistematização das modalidades de tutela, cita: référé-provision francês, que consiste em uma medida antecipatória que pode ser concedida a qualquer tempo no processo relativo ao direito civil, comercial e ao do trabalho o Einstweiligen Verfüngen alemão nos dois tipos previstos no ZPO § 935 e § 940, que possibilita a antecipação parcial da decisão definitiva para manter a paz jurídica e a interlocutory injuction dos países do Common Law.	 CARPI, Federico. La tutela d'urgenza fra cautela, sentenza antecipata e giudizio di merito. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, ottobre-dicembre, anno XL, nº 4, 1985, p. 683-685. Na Itália, a reforma implementada pela Lei nº 353 de 26 de novembro de 1990 procurou valorizar o juiz de primeiro grau, tornando regra a execução provisória da sentença e permitindo o deferimento de provimentos antecipatórios de condenação.	 COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Conrado  e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Mulino, 1995, p. 585. Foram introduzidos os arts. 186 bis e 186 ter, possibilitando a antecipação da condenação de quantia não contestada ou, quando da fase das conclusões, o requerimento de antecipação, cujos pressupostos são os mesmos necessários para emissão do decreto injuntivo no procedimento monitório.	 FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1996, p. 141-142. A tutela sumária satisfativa na Itália já era conhecida em procedimentos especiais como o do processo de trabalho no art. 423 do CPC Italiano e na utilização dos provimentos de urgência com fundamento no art. 700 do referido CPC.

No âmbito comunitário europeu, a Corte de Justiça de Luxemburgo tem reconhecido sistematicamente a necessidade de medidas urgentes, não só negativas (cautelares), mas também positivas (antecipatórias) para garantir a efetividade do processo e, em consequência, dos direitos que ele deve tornar efetivos. Como exemplo desse labor da Corte, cita-se não só a afirmação da possibilidade de ações cautelares contra a “Coroa,” alterando-se norma tradicional inglesa, como também a superação dos rígidos confins a que vários países europeus limitavam a tutela cautelar nos confrontos com a administração pública. Como bem assevera Nicolò Trocker:

(...) suas pronúncias (a da Corte) não atingem apenas a normativa inglesa que exclui totalmente a admissibilidade de ações cautelares nos litígios da Coroa. Vêm sendo superados os rígidos confins que, segundo um mero dado legislativo, em outros países europeus – da França à Espanha à Itália – limitam a tutela cautelar nos confrontos da administração pública apenas à suspensão do ato impugnado.	 TROCKER, Nicolò. La carta dei diritti fondamentali dell`Unione europea ed il processo civile. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, a: LVI, nº 4, dicembre, 2002, p. 1200-1201. (tradução nossa).

Trocker lembra, ainda, a exigência de uma tutela inibitória efetiva, inclusive de urgência, para proteção dos consumidores.	 TROCKER, Nicolò. La carta dei diritti fondamentali dell`Unione europea ed il processo civile. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, a: LVI, nº 4, dicembre, 2002, p. 1203.

No Brasil, a doutrina tem entendido que há um direito constitucional à tutela de urgência com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, direito este que não pode ser limitado por norma infraconstitucional, ou seja, o legislador não pode, a priori, dizer se neste ou naquele caso há periculum in mora.	 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 109/110. O inciso XXXV do art. 5º protege não só acesso à justiça quando há lesão a direito, mas também quando há ameaça a direito, o que exige do sistema jurídico meios adequados para garantir a efetividade processual, a qual só se obtém se a tutela for adequada e tempestiva.

A tutela de urgência, portanto, é um direito do cidadão, cabendo ao juiz apenas decidir se presentes os requisitos para o deferimento nos moldes requeridos, vez que é ponto pacífico no nosso ordenamento jurídico que: “não fica ao arbítrio do Juiz deixar de conceder liminar, se preenchidos os requisitos legais para esse fim”. (BOL AASP 1.027/157) - CPC - Theothonio Negrão, 26a ed. SARAIVA.

Em face de todas essas constatações, resta evidente que não se pode pensar em efetividade do processo na sociedade contemporânea sem que o sistema processual possibilite ao juiz a concessão da tutela de urgência, muitas vezes sem audiência da parte contrária.

Voltando-se à analise do pedido tutela de urgência específica, deve-se observar que, para a sua concessão, faz–se necessária a presença dos requisitos da prova inequívoca do direito alegado, da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No que diz respeito ao requisito da prova inequívoca do direito alegado, observe-se o documento de fls. 20/25, Relatório de Vistoria Técnica referente à inspeção realizada  em 7 de março de 2008, em que se percebem os problemas existentes há bastante tempo. Os documentos de fls. 45/70 são ofícios do Diretor da Penitenciária Estadual do Seridó, solicitando equipamentos e diligências necessárias a solucionar os problemas da penitenciária. Foram realizadas inspeções ministeriais, fls. 72/73. Foi juntado ainda documento de fls. 90/100, vistoria realizada pelo Juiz de Direito Luiz Cândido Villaça. O documento de fls. 109/105 refere-se a outra vistoria realizada pelo Serviço Técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros.

Em relação ao requisito da verossimilhança das alegações, a questão merece algumas observações mais detalhadas.

Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, a inviolabilidade do direito à vida, bem como, no inciso III do referido artigo, que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. No mesmo sentido, o inciso XLIX, do mesmo artigo, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

A Constituição Federal tem, ainda, como um de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, cabendo ao Estado Democrático de Direito possibilitar a vida digna nas sociedades humanas.

A relevância dos direitos fundamentais é incontestável.

A efetivação dos direitos fundamentais sociais é um dos temas mais difíceis do direito constitucional. Norberto Bobbio, depois de afirmar em sua obra “A era dos direitos” que os debates sobre os direitos e sua expansão mundial seriam um aspecto positivo dos dias atuais, indaga, mais à frente, na mesma obra, se seria realmente direito um direito cuja efetivação é adiada sine die. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 49 -78. Diferentemente dos direitos de defesa que são direcionados contra o Estado, exigindo-se dele uma atitude negativa, os direitos sociais são exercidos através do Estado, exigindo-se dele prestações materiais positivas.

Parcela considerável da doutrina estrangeira considera que a efetivação desses direitos estão sujeitos às eleições de índole legislativa e administrativa  a serem exercidas pelo Legislativo e Executivo, o que impediria a exigibilidade judicial desses direitos, ou seja, o que retiraria deles o caráter de direito público subjetivo.Robert Alexy, analisando o comportamento do tribunal Federal Constitucional Alemão, afirma: “En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, la diferencia expuesta encuentra su materialización en el hecho de que el Tribunal subraya, por una parte, que el Estado está obligado a la proteccíón pero, por otra, señala que la decisión, acerca de cómo há de cumplir esta obligación está “en primera linea”, “en gran medida” o “basicamente” librada al legislador.” Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudos Consatitucionales, 1993, p. 448. 

Ocorre, no entanto, que, além de os direitos sociais apresentarem eficácia jurídica diferenciada entre si, É difícil defender que um cidadão poderá provocar o Judiciário para que este obrigue o Estado conceder um emprego. Todavia, é extremamente defensável que o Judiciário determine a estruturação de transporte ou construção de escola para um grupo de 50 crianças em idade escolar que se encontram sem possibilidade de estudar, ou ainda, determine ao Estado que pague a realização de uma cirurgia em hospital privado, se impossível a realização na rede pública local e se impossível o deslocamento para outro centro em tempo hábil.  muitos deles já foram regulamentados pelo legislador, gerando indubitavelmente direito subjetivo exigível judicialmente na hipótese de violação. SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 278. Como exemplo desta última categoria, é possível a referência aos benefícios previdenciários e assistenciais, ao serviços públicos de saúde e à educação fundamental, todos direitos sociais já regulamentados, por exemplo, no Brasil. Ademais, uma norma infraconstitucional que viole um direito fundamental social é passível de controle de constitucionalidade, posição adotada até mesmo pela doutrina que nega eficácia jurídica aos direitos sociais. KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002, passim.

A própria existência de um direito ao mínimo existencial, a um direito fundamental a um mínimo vital tem sido reconhecido pelo Tribunal Federal Constitucional Alemão, país cuja Constituição não consagrou em catálogo os direitos sociais. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudos Consatitucionales, 1993, p. 422.

No Brasil, mesmo Ricardo Lobo Torres, que possui uma postura contrária à configuração dos direitos sociais como direitos subjetivos exigíveis judicialmente, reconhece a existência de um direito a um mínimo existencial que exige prestações estatais positivas e sem o qual “ desaparecem as condições iniciais da liberdade.” TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 60. Em verdade, negar qualquer possibilidade de garantia judicial dos direitos sociais significará em diversas oportunidades negar eficácia aos direitos de 1ª dimensão dificilmente exercitáveis sem um mínimo de direitos sociais garantido.

Esses novos direitos inerentes ao Estado de Bem-Estar, como a dignidade da pessoa humana, RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p. 48. exigem permanente empenho, pois se, apesar da crise do Welfare State, “consideramos irrenunciáveis essas conquistas do Welfare State que se resumem na fórmula dos ‘new rights’ (o direito à moradia, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente, etc.), o problema de tornar efetivos esses direitos através de sua tutela não pode ser evitado.” DENTI, Vittorio. Acesso alla giustizia e welfare State (a proposito del Florence Acess-to-Justice Project). Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè,  giugno, annoXXXVI, nº 2, 1982, p. 625. (Tradução nossa)

Discutir, portanto, a cidadania e os instrumentos de proteção do cidadão nas lides com o próprio Estado significa legitimar de forma justa a própria existência do Estado Democrático de Direito como ente que deve possibilitar a vida digna nas sociedades humanas. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 26.

Assim, em análise das provas trazidas aos autos, observe-se o relatório de vistoria técnica, do Corpo de Bombeiros Militar, relativo à inspeção realizada em 7 de março de 2008, em que se fez constar: irregularidades na distribuição de extintores de incêndio, sem respeitar o memorial descritivo de um projeto de combate a incêndio, inexistindo extintores nas áreas com risco em potencial, como o sistema de refrigeração da câmara fria, marcenaria, central de gás e gerador de energia; escadas de acesso às guaritas de observação sem guarda-corpo, com as bases de fixação desprendendo-se, fiação elétrica exposta, sem tampas de proteção no piso, com fissuras nas paredes, oscilação em razão do vento e descargas elétricas nos dias de chuva; instalações elétricas em vários compartimentos da penitenciária com "gambiarras" e sobre carga de fios; ausência de projeto e cálculo de dimensionamento do raio de proteção no sistema de pára-raios; válvulas dos hidrantes da rede fixa de proteção contra incêndio enferrujadas e emperradas e ausência de hidrantes, com mangueiras de incêndio e demais componentes; além da obstrução das rotas de circulação de veículos de emergência por duas caixas d'água.

Em 28 de janeiro de 2009, a Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Seridó/RN informou não ter conhecimento de nenhuma medida tomada pelo poder público estatal para sanar as irregularidades postas no laudo de vistoria.

À época, o Diretor da Penitenciária Estadual do Seridó se manifestou, em 16 de novembro de 2009, sobre o referido relatório, informando que seriam adotadas as providências necessárias.

Em maio e junho de 2010, foram realizadas visitas de inspeção ministerial, em que constatou-se, entre outras irregularidades, a ausência de energia elétrica, existência de uma fossa céptica aberta do lado de fora do pavilhão feminino, presença de dois apenados com hepatite C, sem tratamento ou internação e juntos dos outros apenados, impossibilidade de vistoria no pavilhão B, em razão da falta de segurança e hidrantes sem funcionar, sendo importante destacar que o problema da fossa existe desde a inauguração.

Atente-se que, para regularizar o fornecimento de água na penitenciária, foi preciso uma ação judicial e, se não faltou água, foi em razão da compreensão da CAERN e do exército.

Também foi necessária uma ação judicial para se evitar que faltasse alimentação no presídio, algo tão essencial à vida de qualquer ser humano. Porém, a liminar vem sendo descumprida, pois, até hoje, não está sendo fornecida a alimentação dos cidadãos que cumprem pena no regime semi-aberto, o que justifica saídas constantes do local de cumprimento de pena, desmoralizando a  atuação estatal. Nesse sentido, imagine-se uma pessoa de alguma cidade vizinha que cumpre pena no presídio em Caicó, mas não possui família ou conhecidos aqui, tendo que sair do estabelecimento prisional para realizar suas refeições, pelo menos três vezes ao dia, para não morrer de fome. Assim, no que diz respeito ao problema da falta de alimentação, não temos informação se foi feita licitação ou se o foi da forma correta, porém, o que se sabe é que os apenados do regime semi-aberto continuam passando fome.

Ao realizar vistoria no presídio, em 25 de abril de 2011, o Juiz de Direito Luiz Cândido Villaça constatou que o mesmo se encontrava sem fornecimento de energia elétrica regular, em razão de um curto circuito na instalação, e a energia elétrica que garante o funcionamento do presídio estava sendo provisoriamente fornecida por um gerador desde o dia 23 de abril. Após, determinou ao Corpo de Bombeiros Militar a elaboração de laudo técnico para atestar a situação física, elétrica e hidráulica da Penitenciária Estadual do Seridó,  momento em que foram encontrados os mesmos problemas atestados em laudos anteriores, além do fato de que o presídio não possui Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e não está em conformidade com o Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte.

Comprovando o fato de que os referidos defeitos existem e não foram sanados, principalmente em relação às instalações elétricas, atente-se, às fls. 116, a uma certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar, em que a Guarda do Presídio Estadual do Seridó solicita, em 23 de abril de 2011, uma equipe para combater um princípio de incêndio nas instalações elétricas do presídio, em que dois soldados alegam ter sofrido choques elétricos nas guaritas.

Especificamente quanto ao problema da rede elétrica, é de conhecimento geral que, nos sistemas prisionais brasileiros, os apenados utilizam fios desencapados para torturar os companheiros de cela.

O assessor de gabinete da SEJUC, em documento com data de 05 de julho de 2011, informa que o processo licitatório para reforma do presídio encontrava-se parado na Secretaria de Estado da Infraestrutura desde 10 de novembro de 2010, o que demonstra o abandono da Penitenciária Estadual do Seridó pelo poder público.

Cite-se, ainda, que, a pedido do Coordenador do Sistema Penitenciário e do Secretário de Justiça, na tentativa de solucionar o problema, realizou-se uma segunda audiência, interrompendo-se a correição ordinária desta 1ª Vara Cível. Na referida audiência o Coordenador do Sistema Penitenciário informou, por meio de contato telefônico, que havia esquecido da audiência, bem como o Secretário de Justiça também esquecera, além de a Secretaria de Justiça não ter enviado o projeto e cronograma de realização da obra, o que demonstra o desinteresse e o descaso dos mesmos para com o problema em questão.

Por fim, perceba-se que é incabida a alegação da parte ré da chamada reserva do possível para justificar a sua omissão em garantir direitos fundamentais previstos constitucionalmente e violados pela situação lamentável da Penitenciária Estadual do Seridó, ademais que, de acordo com notícia publicada no Jornal Tribuna do Norte, em 4 de dezembro de 2011:

O superávit financeiro que revelaram as contas do Governo do Estado no último relatório resumido de execução orçamentária, publicado no Diário Oficial (DOE) de 30 de novembro, é de R$ 563,3 milhões. Isso quer dizer que entre a receita apurada (R$ 6,3 bilhões) e a despesa liquidada (R$ 5,7 bilhões) restaram mais de meio bilhão que estão nos cofres do Executivo e que precisam ser explicados quanto a origem e o destino dos valores, sobretudo porque o Governo acumula dívidas não pagas com fornecedores, deve ao funcionalismo a implantação de reajustes salariais e se ressente de extrema dificuldade financeira. O secretário de Planejamento e das Finanças (Seplan), Obery Rodrigues, tem justificado o "resíduo positivo" acumulado pelo Estado salientando que os recursos têm fim específico e são indisponíveis.

No caso dos autos, portanto, verifica-se a omissão do Estado do Rio Grande do Norte, dentre outras coisas, na reforma da infraestrutura da Penitenciária Estadual do Seridó, que já é passível de ser levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de garantir aos apenados condições mínimas de existência com dignidade, segurança e saúde, o que gera uma sério risco de morte e de rebelião. Presente, portanto, o requisito da verossimilhança das alegações.

Analisando a existência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante dos diversos problemas e da situação caótica por que vem passando os apenados da Penitenciária Estadual do Seridó, no dia 11 de outubro de 2011, houve uma rebelião na referida penitenciária, motivada, dentre outras coisas, pela situação precária das instalações do presídio, o que implica, inevitavelmente, prejuízo, não só com relação à higiene e salubridade dos presos ali recolhidos, como nas condições desumanas e degradantes por eles vividas em tal ambiente. Frise-se que no dia da referida rebelião a penitenciária estava sem energia, sendo preciso recorrer ao Município para solucionar o problema.

Saliente-se que, não obstante todas as deficiências do sistema prisional brasileiro, o cidadão que está preso deve ser privado apenas da sua liberdade, mas nunca de sua  dignidade, de sua segurança ou de sua saúde, elementos essenciais à vida de qualquer ser humano. As fotografias por si só mostram a insalubridade do ambiente carcerário, palco perfeito para proliferação de diversas doenças.

 Observe-se que, não apenas os apenados, mas também os agentes penitenciários, os policiais e até mesmos os visitantes estão constantemente submetidos a graves riscos, seja em razão de todos os problemas já expostos, seja em razão do risco iminente e presente de rebeliões e tentativas de fuga.

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 e aos que lá trabalham a submissão a viverem em ambiente sem a estrutura mínima necessária ao seu regular funcionamento, em razão da precariedade do prédio, que apresenta condições cruéis e degradantes para a dignidade dos apenados.

Não se pode nunca olvidar, como nos ensina Remo Danovi, que já fora líder dos advogados Italianos, que o custo efetivo e imediato das disfunções da Justiça em relação ao tempo recaem sobre os sujeitos que participam do processo, principalmente os mais fragilizados.DANOVI, Remo. I tempi della giustizia e i costi umani. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, marzo, anno L, nº 1, 1996, p.289-290.


Observe-se que, no caso dos autos, o tempo no processo é mais que ouro, é justiça, como nos ensinou Couture. Aliás, é mais que justiça, pois pode significar a diferença entre a vida e a morte e rebeliões de consequências imprevisíveis.

O processo, enquanto realidade inserida em dimensão histórica e temporal, possui um custo humano, consubstanciado na ânsia, no sacrifício, na mortificação, na desilusão, na frustração, na contrariedade, no sofrimento e na desilusão das partes, principalmente quando não se observa que o tempo, enquanto instrumento, deve ser utilizado em função da justiça a que serve e não contra ela.DANOVI, Remo. I tempi della giustizia e i costi umani. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, marzo, anno L, nº 1, 1996, p.287-294. O que ocorreu nos autos foi a inércia do Poder Público diante de bens jurídicos essenciais, pois não tomou nenhuma atitude no sentido de promover a reforma da Penitenciária Estadual do Seridó.

Ressalte-se que o Estado Democrático de Direito e seus integrantes deveriam ser os primeiros a respeitar a cidadania, adimplindo as suas obrigações.

No caso em análise, infelizmente, o valor democrático vida está sendo seriamente desrespeitado pelo Estado Administração, em face da sua omissão, devendo o Estado Juiz assegurar as garantias democráticas iniciais, que são a vida e a dignidade da pessoa humana, juntamente com a liberdade.

A doutrina aceita, de forma majoritária, que a disciplina para a execução das obrigações de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública é a mesma utilizada contra os particulares.CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  A fazenda pública em juízo. São Paulo: Dialética, 2003, p. 192. Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da fazenda pública. São Paulo: Dialética, 2003, p. 249. DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Execuções contra a fazenda pública. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 32. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Breves considerações sobre as execuções contra a fazenda pública. Anuário dos Cursos de Pós-Gradução em Direito da UFPE. Recife: Editora Universitária, nº 9, 1998, p. 52.

Essa modalidade de execução de há muito vem sendo considerada problemática, uma vez que não se poderia obrigar o devedor, atingindo-o em sua liberdade, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Se a obrigação fosse fungível o credor poderia optar que ela fosse prestada por terceiro à conta do devedor. Em verdade, regra geral, o credor teria que arcar com as despesas e cobrá-las como quantia certa ao devedor. A outra alternativa seria resolver-se em perdas e danos, transformando-se aquela antiga obrigação  de fazer em obrigação de pagar.

Compreende-se, assim, porque, no passado, Liebman considerava que: “É muito maior a possibilidade de dar, por meio da execução, cumprimento às obrigações de dar que às obrigações de fazer ou não fazer,”LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1963, p. 157. asseverando que essas obrigações “apresentam ao processo de execução obstáculos especiais que se revelam em parte invencíveis.,” LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1963, p. 157. razão por que parece “que não existe a possibilidade prática de dar ao credor satisfação em forma específica pelos meios executivos.”LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1963, p. 157.

O mestre italiano, que tanto influenciou o processo civil brasileiro, na sua obra “Processo de Execução,” citaria o esforço na França para a aplicação das astreintes, concebida então como condenação pecuniária de tanto por dia de atraso,  do sistema inglês do Contempt of Court e do alemão de aplicação de multas, para concluir que o sistema brasileiro não conhecia nem albergava nenhuma dessas soluções o que o tornava extremamente ineficiente.LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1963, p. 159-160.

Felizmente, o quadro descrito por Liebman é datado, havendo sido o sistema brasileiro bastante alterado. Hoje, tem-se como a regra que a satisfação do credor deve se dar de forma específica, sendo a hipótese de conversão em perdas e danos a exceção. A necessidade de que toda tutela jurisdicional deve ser efetiva não poderia tolerar a passividade do ordenamento jurídico com o descumprimento das obrigações de fazer e de não fazer a permitir, muitas vezes, que o devedor pura e simplesmente descumpra uma obrigação, cujo adimplemento em nada prejudicaria o seu direito de liberdade.

Com a Leis Ordinárias nº 8.952/94 e nº 10.444/2002, o artigo 461 foi profundamente alterado, com a introdução de parágrafos voltados a dotar o processo civil brasileiro de todo um arsenal normativo para compelir o devedor a adimplir, de forma específica, as obrigações de fazer e de não fazer.

Vige, em razão da sistemática estabelecida no art. 461, §§4º e 5º do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos para realização da tutela específica dos deveres de fazer e não fazer e de entrega de coisa. O rol presente nos citados parágrafos não é taxativo, exigindo-se do juiz que efetive a tutela específica, explicitando as razões para utilização de um meio executivo não convencional, objetivando-se a realização prática de determinado direito.

Dessa forma, além da aplicação de multa pessoal, em caso de descumprimento, ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Exmo. Secretário de Justiça e Cidadania, entendo dever o Juiz se utilizar do arsenal normativo presente no art. 461 e seus parágrafos para efetivação do direito protegido por título judicial.

Ressalte-se ser a efetividade um dos maiores objetivos do processo na atualidade, para que a sua promessa, norma constitucional cogente, não seja teórica ou ilusória, como advertiu a Corte Européia de Direitos Humanos, mas efetiva e munida de instrumentos que tornem efetivos os direitos e real o próprio direito à ordem jurídica justa que em si é um direito fundamental.  Nesse sentido , é oportuno lembrar as lições do Professor Luigi Paolo Comoglio, em artigo sobre jurisdição e processo no quadro das garantias constitucionais, referindo-se à necessidade de o processo ser justo, eqüitativo e apto a produzir resultados tanto do ponto de vista da efetividade dos instrumentos postos à disposição do cidadão no curso da tramitação do processo como da efetividade e adequação da tutela obtida no final do processo.

O órgão jurisdicional deve buscar a máxima efetividade processual, sob pena de o processo servir como instrumento de injustiça ao invés de confirmação dos postulados constitucionais e internacionais que o orientam.

Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 120 dias, a contar da intimação desta decisão, proceda à reforma integral da estrutura física, elétrica e hidráulica da Penitenciária Estadual do Seridó Francisco Pereira da Nóbrega, atestada por profissional habilitado do CREA, observando, entre outros itens: o oferecimento de segurança à integridade física dos servidores públicos e dos apenados; a reforma das guaritas de observação; colocação de guarda-corpo nas suas escadarias e tampas de proteção de piso; implementação de sistema de saneamento básico adequado; colocação de extintores de incêndio; substituição de hidrantes desgastados, mediante a realização de projeto de combate a incêndio; estabelecimento de rota de circulação de veículos de emergência no interior do presídio; realização de projeto e cálculo de dimensionamento do raio de proteção para instalação de para-raios.

Deverá o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, apresentar todas as medidas tomadas e, se houver qualquer descumprimento, deverá ser enviada cópia para o Ministério Público local para efeito de análise da ocorrência de eventual ato ilícito, bem como ato de improbidade administrativa.

Ante a relevância do direito difuso em discussão, os prazos irão correr durante o período do recesso judiciário.

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-se da rotina de “campos de concentração de seres humanos”.

Observe-se, não basta a afirmação de o processo dever garantir os direitos, é preciso investigar tanto do ponto de vista dogmático como empírico se os meios, os remédios postos à disposição dos cidadãos são realmente acessíveis e aptos para fazer os direitos satisfeitos, efetivos. A primeira indagação a ser feita para se verificar se um processo é efetivo é se os remédios processuais são acessíveis a quem necessitar da atuação jurisdicional para proteção de direito, se são razoavelmente eficientes em termos de tempo, custo e, enfim, se garantem resultados concretos e adequados à natureza da situação concreta que necessita de tutela.COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Conrado e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Mulino, 1995, p. 30.

Na hipótese dos autos, faz-se necessário dotar de efetividade este provimento jurisdicional, principalmente considerando que eventual recurso será recebido, regra geral, no efeito só devolutivo.

Ademais, o cidadão, regra geral, vem a juízo pleiteando um bem da vida de valor individual ou coletivo e não um mero acertamento, uma mera declaração. Como bem anotou Nilcéa Maggi, em sua tese de doutorado:

Pode-se dizer que a atividade jurisdicional apresenta-se com duas faces: uma que declara o direito, outra que realiza o direito declarado. Conhecimento e julgamento da lide (cognição) e atuação da sanção (execução), uma completando a outra. São faces de uma mesma medalha.MAGGI, Nilcéa Maria Barbosa. Da execução da sentença como etapa do processo de conhecimento e da supressão dos embargos do devedor em execução de título judicial: forma de garantir o acesso à justiça. (tese de doutorado). Recife, 2001, p.36.

Moura Rocha bem colocaria a questão, em obra de referência, no sentido de que a jurisdição é mais do que “atividade de decisão” ou “atividade de cautela”, é também “atividade de execução”, ou seja, a prestação jurisdicional não se esgota com a prolatação da sentença.ROCHA, José de Moura. Sistemática do novo processo de execução: arts. 566 a 747 do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 1.

Considerando-se que a execução, processo autônomo ou fase de um procedimento unitário, é um dos momentos de maior importância na prestação jurisdicional, pois nele é que efetivará o direito já reconhecido na sentença, principalmente quando a executada é a Fazenda Pública contra a qual não poderia ser instaurada, ou pelo menos ultimada, a execução da obrigação de pagar antes do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, em face da ordem dos precatórios estabelecida no art. 100 da Constituição da República. É a execução que vai definir o prestígio da prestação jurisdicional.

Quer para prestigiar-se, quer para desmoralizar-se, é no cumprimento da sentença, na execução da sentença, que a justiça mais se aproxima do povo. É simplesmente uma questão de eficácia ou inoperância. A conclusão a que se chega, diante do conceito que se tem hoje de justiça, é a de uma justiça desacreditada, morosa, emperrada. Em muitos casos, antes de se fazer justiça, leva-se o jurisdicionado à frustração e ao desespero.MAGGI, Nilcéa Maria Barbosa. Da execução da sentença como etapa do processo de conhecimento e da supressão dos embargos do devedor em execução de título judicial: forma de garantir o acesso à justiça. (tese de doutorado). Recife, 2001, p. 69. (Grifo nosso)

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha, acompanhando Tereza Arruda Alvim Wambier, aponta como solução que a multa, tanto a do §4º do art. 461 como a do parágrafo único do art. 14, seja aplicada ao agente público responsável pelo descumprimento.CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  A fazenda pública em juízo. São Paulo: Dialética, 2003, p. 103.

Flávio Luiz Yarshell traz interessante posicionamento de Cândido Rangel Dinamarco favorável à possibilidade de o juiz, com fundamento no art. 461, § 5º do CPC, poder determinar a substituição do servidor público que personifica o descumprimento por parte da Fazenda Pública.YARSHELL, Flávio Luiz. A execução e a efetividade do processo em relação à fazenda pública. In SUNDFELD, Carlos Ari; BUENO, Cassio Scarpinella (org). Direito processual público: a fazenda pública em juízo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 221. Embora se concorde com essa posição, ela exige muita prudência e conhecimento razoável do juiz da estrutura da administração para cada ato relativo ao processo.

Desta forma, a multa será aplicada de forma pessoal ao agente público responsável pelo cumprimento da tutela de urgência, razão por que fixo, desde já, multa diária pessoal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Exmo Secretário de Justiça e Cidadania do Estado e à Exma Senhora Governadora do Estado, com termo inicial no dia da intimação desta decisão por fac-símile ou mandado. Fixo, ainda, multa diária para o Estado do Rio Grande do Norte, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a hipótese de descumprimento desta decisão.

Determino, se houver descumprimento, seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado para que apure a responsabilidade do agente público responsável, com a finalidade de ressarcimento ao Erário Público.

Intime-se a parte ré do inteiro teor desta decisão.

Publique-se. Intime-se.

Caicó-RN, 08 de dezembro de 2011.




André Melo Gomes Pereira
Juiz de Direito


3. Ademais, colaciono, ainda, ementa de acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça que manteve em parte a decisão acima transcrita, tendo sido provido parcial o agravo de instrumento interposto apenas para afastar a multa pessoal para os agentes públicos mencionados, e mantida a decisão de obrigação de fazer para que o Estado do Rio Grande do Norte providenciasse à reforma da Penitenciária Estadual do Seridó no prazo de 120 (cento e vinte dias). Reconheceu, ainda, o eminente Desembargador Relator não só que o prazo estipulado por este magistrado era plenamente razoável para a reforma do presídio, cujas condições precárias é de conhecimento público e, inclusive, do referido desembargador, como também cabe ao Poder Judiciário, em casos nos quais se evidencia a inércia pública ilegal a comprometer a eficácia e integridade de direitos individuais e coletivos de estatura constitucional, determinar a implantação de políticas públicas. Vejamos a ementa do referido acórdão:


EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE VEM SENDO HÁ TEMPO DENUNCIADA, SEM QUE O PODER PÚBLICO TENHA ADOTADO QUALQUER PROVIDÊNCIA NO SENTIDO DE RESOLVER O PROBLEMA. NÃO COMPROVAÇÃO, NO CASO, ATRAVÉS DA JUNTADA DO ORÇAMENTO, DA LIMITAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS PARA A SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA ÀS PESSOAS DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, POR NÃO TEREM ELAS FIGURADO COMO PARTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA QUANTO AO VALOR DA MULTA, POR HAVER O JUIZ A FIXADO EM MONTANTE SUPERIOR AO PLEITEADO PELA PARTE, EM DECORRÊNCIA DO FATO DE PODER SER ELA ARBITRADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 461, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Agravo de Instrumento nº 2011.017348-6 – Relator: Desembargador Dilermando Mota). Grifo nosso.

Por sua vez, confira-se que no dia de ontem, 14 de março de 2013, o Merítissimo Juiz da Vara de Execução Penal desta comarca e Corregedor da Penitenciária Estadual do Seridó, proferiu decisão em que determinou a interdição do referido estabelecimento prisional. Vejamos abaixo, alguns trechos da mencionada decisão que, ora, integro como fundamentação do presente decisum: 

Em outros termos e sem nenhum receio de exagerar, é possível dizer que o Presídio objeto da presente decisão representa a falência do sistema carcerário potiguar e brasileiro.

E nem se diga que existem presídios piores! Caso se aceite como natural a manutenção forçada de pessoas em locais com essa estrutura, onde uma lei vigente seja tão desmoralizadamente violada, então, entendo, é o caso de se avaliar a possibilidade de se encarcerar os próprios gestores desse sistema e os que o toleram, posto que podem ser facilmente comparados ao FÜHER nazista, derrotado na Segunda Guerra e repudiado em todo o mundo moderno.

Varias melhorias precisam ser feitas e não há mais o que esperar.

O ofício nº 020/2013 – GAB/1VC traz essa constatação: NÃO HÁ MAIS COMO ESPERAR! Desde o ano de 2011 o Estado está, por força de decisão judicial com trânsito em julgado, obrigado a fazer uma série de melhorias no local e se quedou inerte, atacando não somente os direitos humanos mas a própria dignidade, respeitabilidade e força do Poder Judiciário.
[...]
Caso a desgraça há tanto anunciada ocorra, a primeira providência que será adotada, antes mesmo da contagem dos corpos dos presos e agentes penitenciários no local, será a procura de um responsável que, com absoluta certeza, não será o juiz subscritor.
[...]
Para ilustrar, é importante dizer que, caso se levasse a correta e humana redação do que preceitua o artigo 88 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que “nos regimes fechados e semiabertos, o condenado terá cela individual com aparelho sanitário e lavatório, ambiente salubre à existência humana, e área mínima de seis metros quadrados a cada preso” a Penitenciária Estadual do Seridó deveria ser demolida e, tal como foi sugerido por mim mesmo anos atrás, receber o mesmo tratamento dispensado ao Estádio Machadão, na capital do Estado.
O sistema prisional local ofende a constituição em seu preceito mais sensível: a regra que proíbe a tortura!
[...]
O raciocínio é simples e não precisa ter a inteligência do Primeiro Ministro inglês Winston Churchill ou a santidade de Karol Józef Wojtyla para se entender a sistemática. Confira-se.
Quando se investe em saneamento básico se diminui as despesas com a saúde pública porque a tendência é diminuição do número de doentes. Quando se investe em fiscalização de trânsito, idem, porque o número de acidentados cai.
Quando se investe em qualidade de vida do preso, a pena se torna, como deve ser, subjetiva e o juiz pode avaliar, de acordo com a lei, quem merece outra chance de liberdade ou não e, assim, impedir o aumento da criminalidade.
Ou seja: a tão falada e propalada brandura da lei só ocorre porque o que conta são os elementos objetivos (p. ex.: o tempo da pena para a concessão de benefícios) e, é claro, isso resulta na soltura de diversas pessoas que não possuem condições sequer de estarem presas com outras, imagine soltas na sociedade. 


Por outro lado, cumpre asseverar que vige, em razão da sistemática estabelecida no art. 461, §§4º e 5º do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos para realização da tutela específica dos deveres de fazer e não fazer e de entrega de coisa. O rol presente nos citados parágrafos não é taxativo, exigindo-se do juiz que efetive a tutela específica, explicitando as razões para utilização de um meio executivo não convencional, objetivando-se a realização prática de determinado direito.

No caso dos autos, constata-se desrespeito à decisão judicial que determina a reforma da Penitenciária Estadual do Seridó, da qual o Exmo Senhor Secretário Estadual da Justiça e da Cidadania e a Exma Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte foram intimados pessoalmente, para cumprimento no prazo de 120 (cento e vinte) dias, não tendo sido até o presente momento cumprida a referida decisão. 

Ressalte-se ser a efetividade um dos maiores objetivos do processo na atualidade, para que a sua promessa, norma constitucional cogente, não seja teórica ou ilusória, como advertiu a Corte Européia de Direitos Humanos, mas efetiva e munida de instrumentos que tornem efetivos os direitos e real o próprio direito à ordem jurídica justa que em si é um direito fundamental. “La Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs.” Cf. GUINCHARD, Serge et al. Droit processuel: droit coumun du procés. Paris: Dalloz, 2001, p. 371.   Nesse sentido , é oportuno lembrar as lições do Professor Luigi Paolo Comoglio, em artigo sobre jurisdição e processo no quadro das garantias constitucionais, referindo-se à necessidade de o processo ser justo, eqüitativo e apto a produzir resultados tanto do ponto de vista da efetividade dos instrumentos postos à disposição do cidadão no curso da tramitação do processo como da efetividade e adequação da tutela obtida no final do processo. COMOGLIO, Luigi Paolo. Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, annoXLVIII, nº 4, 1994, p. 1.070.


Observe-se, não basta a afirmação de o processo dever garantir os direitos do cidadão, é preciso investigar tanto do ponto de vista dogmático como empírico se os meios, os remédios postos à disposição dos cidadãos são realmente acessíveis e aptos para fazer os direitos satisfeitos, efetivos. A primeira indagação a ser feita para se verificar se um processo é efetivo é se os remédios processuais são acessíveis a quem necessitar da atuação jurisdicional para proteção de direito, se são razoavelmente eficientes em termos de tempo, custo e, enfim, se garantem resultados concretos e adequados à natureza da situação concreta que necessita de tutela. COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Conrado e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Mulino, 1995, p. 30.

De plano, deve-se observar que todo o procedimento da presente Ação Civil Pública, desde a petição inicial até o presente momento, se deu de forma regular e dentro de um lapso temporal razoável, porém percebe-se o tamanho do descaso do réu perante tal decretação, vez que a situação fática no local não mudou, pelo contrário, em muito evoluíram as irregularidades existentes quanto à questão da estrutura física, elétrica e hidráulica na penitenciária.

O processo, enquanto realidade inserida em dimensão histórica e temporal, possui um custo humano, consubstanciado na ânsia, no sacrifício, na mortificação, na desilusão, na frustração, na contrariedade, no sofrimento e na desilusão das partes, principalmente quando não se observa que o tempo enquanto instrumento deve ser utilizado em função da justiça a que serve e não contra ela. DANOVI, Remo. I tempi della giustizia e i costi umani. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, marzo, anno L, nº 1, 1996, p.287-294. O que ocorreu nos autos não foi a demora do Judiciário em decidir a lide de forma tempestiva e clara, mas a inércia do Poder Público diante de sua condenação, que até a presente data não tomou nenhuma atitude no sentido de cumprir a sentença, nem foi punido por tal comportamento.

Ressalte-se que o Estado Democrático de Direito e seus integrantes deveriam ser os primeiros a respeitar a cidadania, adimplindo as sua obrigações reconhecidas judicialmente.

O tempo decorrido entre a ciência da decisão por parte do Estado do Rio Grande do Norte até a presente data, sem que providência nenhuma tenha sido tomada no sentido de sua execução, retrata fato que confirma a tese de que a provocação do Judiciário não significa, per se, a efetivação do direito e sua concretização, devendo-se assim existir a preocupação no sentido de que seja realizado, sim, o devido processo legal com o amplo acesso à justiça, mas que sejam asseguradas a proteção e a fruição dos direitos da forma mais tempestiva e efetiva possível.

Nesse sentido, Marinoni bem expressou o vinculo indissolúvel entre o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do amplo acesso à justiça e a necessidade de esse acesso ser efetivo:

O artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição da República garante o direito de acesso à justiça e esse direito tem como corolário o direito à adequada tutela jurisdicional, que deve ser compreendido como o direito à preordenação de procedimentos adequados à tutela dos direitos. O cidadão que afirma ter um direito, deve ter ao seu dispor as medidas e os instrumentos necessários à realização do seu eventual direito. (...) se o direito à adequada tutela jurisdicional é garantido constitucionalmente, o legislador infraconstitucional é obrigado a estruturar o sistema processual de modo a permitir a efetividade da tutela dos direitos. Um sistema de tutela dos direitos que não contenha um procedimento adequado à tutela de uma determinada situação de direito substancial não está estruturado de acordo com a exigência constitucional. MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 108.(grifo nosso)

Analisando tais afirmações e enquadrando-as no presente caso, percebe-se que não bastou a imposição de multa diária ao Estado do Rio Grande do Norte para cumprir a determinação contida na decisão de antecipação de tutela, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no que pertine à obrigação de fazer, pois de nada adiantou tal prolatação, vez que a situação fática relatada na inicial em nada mudou no sentido de melhorias, apenas houve piora e mais desrespeito com o cidadão e com a justiça, que até a presente data não se utilizou de forma eficaz de meios coercitivos para a sua concretização. Assevere-se, assim, que não basta a celeridade, pois a aptidão do processo para realizar direito é, outrossim, fundamental, que o processo seja efetivo. 

Assevere-se, ainda, que se levarmos em consideração o valor acumulado da multa diária fixada contra o Estado do Rio Grande do Norte, a qual totaliza, até o dia de hoje, o valor de R$ 5.685.000,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), já daria com o referido montante para o réu realizar cinco ou seis reformas  da que hoje se faz necessária na Penitenciária Estadual do Seridó. 

Ademais, Munhoz Soares explicita o que se deve entender por processo efetivo:

Processo efetivo é aquele apto a entregar, com o máximo de proveito e adequação, a tutela jurisdicional a quem, por meio do processo, resulte merecedor da resposta do Estado-Juiz, aproximando-se ao máximo da realização que o direito material atribui a quem o titularize. SOARES, Rogério Aguiar Munhoz. Tutela jurisdicional diferenciada; tutelas de urgência e medidas liminares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 68.

Um ordenamento jurídico, portanto, só garantirá um efetivo acesso à justiça quando o processo se mostrar efetivo tanto do ponto de vista do seu desenho normativo como pela concretização através de um Judiciário apto a exercer a sua função constitucional.

Observe-se, não basta a afirmação de o processo dever garantir os direitos do cidadão, é preciso investigar tanto do ponto de vista dogmático como empírico se os meios, os remédios postos à disposição dos cidadãos são realmente acessíveis e aptos para fazer os direitos satisfeitos, efetivos. A primeira indagação a ser feita para se verificar se um processo é efetivo é se os remédios processuais são acessíveis a quem necessitar da atuação jurisdicional para proteção de direito, se são razoavelmente eficientes em termos de tempo, custo e, enfim, se garantem resultados concretos e adequados à natureza da situação concreta que necessita de tutela. COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Conrado e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Mulino, 1995, p. 30.

Na hipótese dos autos, faz-se necessário dotar de efetividade este provimento jurisdicional.

Moura Rocha bem colocaria a questão, em obra de referência, no sentido de que a jurisdição é mais do que “atividade de decisão” ou “atividade de cautela”, é também “atividade de execução”, ou seja, a prestação jurisdicional não se esgota com a prolatação da sentença. ROCHA, José de Moura. Sistemática do novo processo de execução: arts. 566 a 747 do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 1.

Considerando-se que a execução, processo autônomo ou fase de um procedimento unitário, é um dos momentos de maior importância na prestação jurisdicional, pois nele é que efetivará o direito já reconhecido na sentença, principalmente quando a executada é a Fazenda Pública contra a qual não poderia ser instaurada, ou pelo menos ultimada, a execução da obrigação de pagar antes do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, em face da ordem dos precatórios estabelecida no art. 100 da Constituição da República. É a execução que vai definir o prestígio da prestação jurisdicional, pois:

Quer para prestigiar-se, quer para desmoralizar-se, é no cumprimento da sentença, na execução da sentença, que a justiça mais se aproxima do povo. É simplesmente uma questão de eficácia ou inoperância. A conclusão a que se chega, diante do conceito que se tem hoje de justiça, é a de uma justiça desacreditada, morosa, emperrada. Em muitos casos, antes de se fazer justiça, leva-se o jurisdicionado à frustração e ao desespero. MAGGI, Nilcéa Maria Barbosa. Da execução da sentença como etapa do processo de conhecimento e da supressão dos embargos do devedor em execução de título judicial: forma de garantir o acesso à justiça. (tese de doutorado). Recife, 2001, p. 69.  (Grifo nosso)

Constata-se, sem esforço, que a definição acerca da efetividade do processo, prende-se de forma especial ao processo de execução sem o qual o processo de conhecimento não vai passar de uma inútil declaração:

Julgamento sem execução significaria proclamação do direito em concreto sem sua efetiva realização prática. A execução não é simplesmente atividade complementar da cognição, devendo ser entendida como parificada com esta em importância prática e interesse científico. Uma reconhece o direito, outra realiza o direito reconhecido. Ambas faces de uma mesma medalha. LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 5.

4. Feitos esses primeiros esclarecimentos, algumas outras observações fáticas são importantes, especialmente quanto ao descaso e omissão do Poder Público Estadual em garantir condições dignas para os presidiários e servidores que laboram na Penitenciária Estadual do Seridó, como também a necessidade de se dar efetividade à decisão de antecipação de tutela anteriormente proferida nestes autos, ante a possibilidade de se permitir a manutenção de lesão a direito direitos fundamentais como a saúde, segurança e o próprio direito à vida. Vejamos:

4.1. em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, embora a decisão que determinou a reforma da Penitenciária Estadual do Seridó tenha sido confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive com trânsito em julgado, o réu mantém-se inerte, omisso e leniente com o seu dever de garantir o direito dos direitos dos presos de serem encarcerados em um ambiente digno que lhes garantam cumprir a pena privativa de liberdade com segurança, assistência médica, educacional, social, material e respeito a sua integridade física e moral, entre outros direitos, cujo respeito é necessário para se conseguir atingir a finalidade primordial da pena que é a ressocialização social. 

4.2. Ademais, o suporte fático do direito alegado, especialmente, os laudos que foram produzidos pelo Corpo de Bombeiros Militar (fls. 32/36 e fls. 109/117), pela Associação dos Agentes Penitenciários do Seridó (fls. 269/302), pelo Engenheiro Civil Elísio P. De Araújo Júnior, constatando a precariedade de todas as instalações da Penitenciária Estadual do Seridó (fls. 199/205), relatórios de inspeção mensais do Ministério Público Estadual  e relatório de inspeção pelo juiz da Execução Penal desta Comarca (fls. 91/107), demonstra que a Penitenciária Estadual do Seridó apresenta problemas estruturais de ordem física, como fissuras nas paredes das guaritas, desprendimento das escadas que dão acesso às mesmas, vasos sanitários quebrados, entre outros; de ordem elétrica, como quadros de energia com gambiarras que causam curto-circuito, fios expostos dentro das celas, falta de luminárias e lâmpadas, ausência de iluminação adequada nas guaritas, e, pasmém, é de conhecimento deste magistrado que inexiste iluminação no interior dos pavilhões e das celas durante a noite, entre outros; de ordem hidráulica, como canos que fazem a distribuição da água dentro da penitenciária quebrados, falta de água generalizada, ausência de um sistema coletor de esgoto adequado, o que provoca o acúmulo de dejetos e fezes humanos próxima a murada da penitenciária, entre outros.

Grande parte dos problemas acima referidos foram ratificados por meio de Relatório de Vistoria Técnica realizado, ontem (dia 14/03/2013), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte juntado aos autos, tendo sido consignado, ainda, no citado relatório que: a) o presídio não possui Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; b) não está em conformidade com o Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico deste Estado; c) em todos os pavilhões do presídio foi observado que existem pontos de tomadas com fios elétricos expostos, com isolamento inadequado e sem proteção, além de serem utilizados para vários equipamentos eletrônicos, podendo causar sobrecarga no sistema elétrico, curto circuitos e choques elétricos (possíveis causadores de incêndios; d) extintores de incêndio vencidos e hidrantes sem funcionamento; e e) por fim, concluiu pela manutenção urgente nas instalações elétricas, bem como nos locais onde foram encontrados problemas estruturais, uma vez que seria evidente a falta de segurança tanto para os presos ou apenados quanto para os policiais e agentes que diariamente estão utilizando  as instalações do estabelecimento prisional acima citado. Salientou, ainda, que em todos os pavilhões vistoriados não existe o mínimo de segurança nas instalações elétricas para acomodação de pessoas. Aduziu, também, que, caso todas as pendências verificadas não fossem sanadas, dever-se-ia ser determinada a interdição da penitenciária.

4.3. Ademais, não obstante não seja objeto desta ação especificamente, em razão da ligação temática, especialmente no que atina aos direitos dos presos, cumpre afirmar que o Estado do Rio Grande do Norte também é omisso no seu dever de prestar assistência material aos presos da Penitenciária Estadual do Seridó, haja vista que não tem fornecido alimentação aos internados, sendo, inclusive, esta omissão objeto de uma ação civil pública que tramita nesta vara (Processo nº 0003587-06.2011.8.20.0101).

4.4. Frise-se, ainda, que o Estado do Rio Grande do Norte, até hoje, não cumpriu uma decisão de antecipação de tutela expedida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003669-71.2010.8.20.0101 que determinou que fosse realizado um estudo conclusivo acerca da viabilidade técnica da alocação, perfuração e instalação do poço artesiano, bem como estudos das instalações hidráulicas da Penitenciária Estadual do Seridó. Além disso, o Estado também ainda não cumpriu a determinação, contida na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003074-19.2003.8.20.0101, para que implante na penitenciária em comento uma equipe médica multidisciplinar e forneça todo o material necessário para o trabalho dos profissionais mencionados com todo o aparato adequado (local e equipamento) para o atendimento aos detentos dentro do presídio, inclusive o fornecimento de medicamentos.

4.5. Ressalte-se, outrossim, que é de conhecimento deste magistrado  que existem dentro da Penitenciária Estadual do Seridó, detentos acometidos de doenças graves como hepatite C e tuberculose, estando os mesmos encarcerados nas mesmas celas de presos que não estão acometidos de doenças. Inexistem, no referido estabelecimento penal, celas específicas para acomodar estes enfermos e, o que é pior, consultórios e profissionais habilitados para tratarem dos detentos no interior da própria penitenciária, em descumprimento da sentença proferida em meados de agosto de 2010 já mencionada.

4.6. Frise-se, também, que, em total desrespeito ao princípio da individualização da pena e do direito previsto no art. 84 da Lei de Execução Penal, no interior da Penitenciária Estadual do Seridó, os presos provisórios não ficam separados do condenado por sentença transitada em julgado.

4.7. Nesse passo, em razão da situação caótica em que se encontra a Penitenciária Estadual do Seridó e a conduta omissiva e leniente do réu na garantia de direitos fundamentais dos presos e servidores que trabalham na referida penitenciária, podemos afirmar que o presídio mencionado aproxima da rotina de "campos de concentração de seres humanos", pois inexiste neste estabelecimento prisional assistência médica, fornecimento de energia, distribuição de água, fornecimento de alimentos regulares com o procedimento adequado e, o que é pior, risco iminente de vida para os que ali se encontram, em razão da possibilidade de ocorrência de incêndios a qualquer momento em decorrência das irregularidades na instalação elétrica relatadas. Assim bem afirmou o Dr. Luiz Cândido de Andrade Villaça, Juiz Corregedor da referida penitenciária, quando disse que:

Tratar os presos tal qual se fazia nos campos de concentração nazistas é crime contra a humanidade e o Estado-Juiz não pode ser cúmplice, simplesmente porque, como já dito, essa atitude, torna o ambiente mais violento e a criminalidade somente tende a subir. O ser humano, principalmente o que habita o Brasil atualmente, parece estar, em boa parte, acostumado com a desgraça e aparenta um estado de anestesia, incapaz que está de perceber que, ao dispensar tratamento digno ao preso, torna mais segura a calçada de sua rua e a escola de seu filho.

4.8. Demais, considere-se que demorar ainda mais na tomada de uma medida executória mais firme para cumprimento do comando da decisão de antecipação de tutela proferida nestes autos pode causar a perpetuação da violação aos direitos dos presos, e, o que é pior, diante das inspeções realizadas no presídio, levar à morte de pessoas, em razão de incêndios que poderão ser provocados em decorrência de problemas nas instalações elétricas da Penitenciária Estadual do Seridó.

4.9. Desse modo, com base no arsenal normativo do art. 461 do CPC e em razão do descumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida nestes autos, deverá haver a interdição parcial da Penitenciária Estadual do Seridó, de modo que não será permitido o ingresso na referida penitenciária de qualquer cidadão ou cidadã presos, ainda que haja solturas a partir da intimação desta decisão. Assevere-se, ainda, que essa decisão só será revista em caso de demonstração por parte do Estado do Rio Grande do Norte de que realizará a reforma da Penitenciária Estadual Francisco Pereira da Nóbrega, atendendo as necessidades estruturais de ordem física, elétrica e hidráulica narradas nestes autos.

4.10. Repise-se que as normas contidas no art. 461 do CPC e seus parágrafos impõem ao juiz o dever de utilizar todos os meios executivos típicos ou não, desde que por meio de decisão fundamentada, para efetivação dos comandos judiciais. In casu, em razão do efeito substitutivo dos recursos, a decisão que se pretende efetivar é do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

5. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 461 e §§ 4º e 5º do CPC, determino a interdição da Penitenciária Estadual do Seridó, Francisco Pereira da Nóbrega, pelo que determino ao Estado do Rio Grande do Norte que se abstenha, a partir da intimação desta decisão, de permitir a entrada no referido estabelecimento prisional de qualquer cidadão ou cidadã presos, ainda que haja solturas durante o período, até ulterior decisão deste juízo, ficando mantida a multa arbitrada na decisão de antecipação de tutela que determinou a reforma do referido presídio.

Oficie-se a Direção da Penitenciária Estadual do Seridó para que se abstenha de receber qualquer novo preso no local, sob pena de responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa.

Intime-se, pessoalmente e por carta precatória, a Exma Sra. Governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe data de início do trabalho para execução das obras necessárias para que a Penitenciária Estadual do Seridó volte a funcionar regularmente.

Em caso de descumprimento no prazo fixado, a secretaria deverá certificar o ocorrido, devendo imediatamente ser oficiado ao Procurador Geral da República para que avalie as providências cabíveis no caso concreto, notadamente avaliando se é caso de prisão em flagrante, propositura de ação civil de improbidade administrativa e até mesmo formulação de pedido de intervenção da União no Estado do Rio Grande do Norte, adotando as providências que entender necessárias, de acordo com suas atribuições institucionais.

Quando da execução da multa diária arbitrada na decisão que determinou a reforma da citada penitenciária, oficie-se o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para apurar quem são agentes públicos responsáveis  pelo descumprimento  e promover o ressarcimento ao erário.


Dê-se ciência da presente decisão à Vara Criminal desta Comarca, à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral de Justiça, bem como à Câmara Criminal do TJRN, ao  órgão ministerial local, à Presidência do Conselho Nacional de Justiça e Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Caicó. para conhecimento e adoção de providências que entenderem cabíveis.

Publique-se. Intimem-se.

Caicó-RN, 15 de março de 2013.





André Melo Gomes Pereira
Juiz de Direito

