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OBRIGAÇÃO DE FAZER
Proc.: 0002264-03.2010.8.20.0100
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Estado do Rio Grande do Norte

DECISÃO

Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública com pedido de liminar promovida pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor do Estado do Rio Grande do
Norte em cujos autos foi deferida a medida liminar, no sentido de determinar que o Estado do Rio
Grande do Norte se abstenha de receber qualquer preso para custódia no Centro de Detenção Provisória
de Assu, até que sejam efetuadas reformas na citada unidade prisional de maneira que ela atenda as
exigências legais voltadas à salubridade do ambiente, à solidez da edificação e à segurança do
encarceramento. Ficou ainda determinado que a proibição de receber novos presos impede a permuta de
presos por outros custodiados em outros estabelecimentos penais, de forma que o Centro de Detenção
Provisória deverá abrigar somente os atuais ocupantes.

Em posterior audiência de conciliação, foi realizado acordo no sentido de se permitir o
recebimento de presos provisórios da comarca de Assu, ficando o réu com a obrigação de realizar
reforma na estrutura do CDP, o que não foi cumprido até a presente data.

O Ministério Público Estadual, através da petição de fls. 652-653 e 686, apresentou
documentos que dão conta do descumprimento da decisão judicial proferida nesses autos, com a
transferência pelo sistema penitenciário estadual de presos provisórios e condenados de outras
comarcas. Ainda, informou a permanência da situação fática que redundou com o ajuizamento da
presente ação.

É o que importa relatar. Decido.

A ausência de cumprimento da decisão interlocutória não encontra justificativa, pois não
existiu a interposição, por parte do impetrado, de nenhum recurso contra a decisão em comento, ou se
existe, não foi noticiado nos autos qualquer medida que a suspenda.

Desse modo, determino seja novamente intimado o Secretário de Interior Justiça e
Cidadania e o Coordenador do Sistema Penitenciário Estadual, para providenciar, no prazo de 15
(quinze) dias a transferência dos presos de outras Comarcas que se encontram recolhidos no CDP-Assu
e foram encaminhados para o respectivo estabelecimento prisional após a existência de decisão judicial
determinando a sua interdição, devendo ser, ainda, intimado o diretor do CDP local, para dar integral
cumprimento a decisão proferida nesses autos, recebendo exclusivamente os presos de justiça desta
Comarca, sob pena da configuração de crime de desobediência. Paralelo, elevo a multa anteriormente
cominada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) diários, em caso de descumprimento desta
decisão. Junte-se aos mandados cópias da presente decisão e da decisão de fls. 567-571, bem como do
termo de audiência de fl. 637.



Oficie-se aos Juízos Criminais informando acerca da interdição do CDP-Assu.

Após cumpridas as determinações acima, faça nova conclusão para sentença..

Publique-se e cumpra-se.

Assu/RN, 11 de março de 2013

Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas
Juíza de Direito


