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Decisão
Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face do Estado do Rio Grande do
Norte, alegando, em síntese, que:
a) a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, em 2003,
recebeu representação formal dando conta da possível inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação estadual relativa à guarda de presos provisórios e da
ausência de condições estruturais e de pessoal para abrigar os presos provisórios e
definitivos;
b) desde 2003, foram recebidos ofícios e documentos que revelam que
a carceragem da Delegacia de Polícia de Assu, hoje transformada em Centro de
Detenção Provisória, não tem a menor condição sanitária, de segurança e de respeito
aos direitos fundamentais dos presos;
c) em 2003, a Delegacia de Polícia Civil de Assu informou que ela
possuía 5 celas com espaço reduzido e sem do condições de segurança e higiene
para conter os presos, nem havendo espaço seguro para o banho de sol;
d) em 2006, foi relatado que se misturavam, nas celas de Delegacia de
Polícia de Assu, os presos provisórios e definitivos nos mesmos espaços, bem como
o cumprimento de presos de regime diversos;
e) em 2007, foi informado pela autoridade policial que possuía um
reduzidíssimo efetivo de policiais civis, o que atrapalhava o trabalho de investigação
dos crimes da região, pois tinha que realizar a vigilância, a escolta e demais
atribuições relacionadas aos presos;
f) em 2008, foi novamente relatado que estavam sendo colocados no
mesmo espaços presos de categorias distintas;
g) a Vigilância Sanitária do Município de Assu, em atendimento à
requisição para realização de vistoria, constatou a existência de uma caixa de
gordura sem tampa e coberta por um depósito de lixo dentro de uma das celas, bem
como a falta de espaço para os detidos, conforme laudo de dezembro de 2009;
h) em janeiro de 2010, a Delegacia de Polícia de Assu, por meio de
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ofício, informou que as visitas íntimas dos presos aconteciam dentro das celas;
i) em junho de 2010, a carceragem da Delegacia de Polícia de Assu foi
transformada em Centro de Detenção Provisória, passando os presos a serem
custodiados por agentes penitenciários da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania
(SEJUC) na proporção de um agente penitenciário por dia para a vigilância;
j) na semana compreendida entre os dia 16 e 20 de agosto de 2010,
todos os presos da Delegacia de Polícia de Assu foram acometidos por infecções
urinárias e/ou estomacais;
k) em atendimento à requisição do órgão ministerial, foi elaborado
laudo pericial pela Fundação Guimarães Duque que constatou que as celas não
atendem as exigências do art. 88 da Lei n. 7.210/1984; que as instalações elétricas
são precárias; que os vãos das janelas das celas possuem sinais de cortes em alguns



locais;
l) a Vigilância Sanitária Municipal elaborou novo estudo datado de
setembro de 2010, apontando novas irregularidades;
m) foram ouvidos dois agentes penitenciários que relataram os
variados problemas vivenciados pelo Centro de Detenção Provisória.
Requereu, em caráter liminar, que fosse interditada a carceragem do
Centro de Detenção Provisória de Assu, bem como que o Estado do Rio Grande do Norte se
abstivesse de receber qualquer outro preso para custódia naquela carceragem.
Intimado para falar sobre o pedido liminar, o Estado do Rio Grande do
Norte apresentou manifestação (fls. 534/552), argumentando que faltaria competência ao
presente juízo para analisar a ação e que deveria ser indeferida a medida liminar.
É o que importa relatar.
DECIDO.
Por meio desta ação civil pública, o Ministério Público Estadual
procura interditar o Centro de Detenção Provisória de Assu que não apresentariam condições
para desempenhar a sua função para a qual foi edificada: a custódia de presos.
No âmbito da ação civil pública, o art. 12 da Lei n. 7.347/1985
concebe a tutela liminar para a proteção urgente do objeto nela abordado. Embora o dispostivo
legal não preveja os requisitos necessários ao mandado liminar, a omissão específica da Lei n.
7.347/1985 não torna incabível a tutela liminar na ação civil pública.
Por força do norma de extensão do art. 21 da Lei n. 7.347/1985,
pode-se entender que, com a aplicação analógica do art. 84 da Lei n. 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor), os requisitos necessários ao mandado liminar são a relevância do
fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 84, § 3º).
Pois bem.
Com base numa cognição sumária, própria das medidas antecipatórias,
percebe-se que os pressupostos necessários ao deferimento da tutela liminar se mostram
preenchidos.
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É por demais conhecido que a República Federativa do Brasil tem por
fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal), o
que denuncia que a pessoa humana deve ser encarada pelo Poder Público como o móvel, o
centro das atenções de toda a sua atuação, inclusive para limitar a sua atividade.
Os presos são encarados como pessoas que tem parcela de seus direitos
limitados, já que se acham submetidos à ação estatal por terem se afastado da ordem jurídica.
Mas, isso não quer dizer que eles devam ser tratados com menos dignidade.
Um dos mais importantes dispositivos da Lei de Execução Penal (Lei
n. 7.210/1984) é o caput do art. 3º que preceitua que "Ao condenado e ao internado serão
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela Lei". Fica bem claro do
dispositivo legal que, embora submissos à leis penais, os presos devem ter resguarda a sua
dignidade.
A própria Constituição Federal especializa a proteção da
dignidade do preso ao prescrever, no art. 5º, como direitos fundamentais o respeito à
integridade física e moral do cárcere (inciso XLIX) e a vedação a tratamento desumano ou
degradante (III), esta última extensível a qualquer pessoa humana.
Também traz a Lei de Execução Penal normas que evidenciam normas
voltadas à garantia dos direitos dos presos, delimitando como o Estado deve alojar essas
pessoas (arts. 88 e 85), como elas devem ser divididas (arts. 84 e 92).
Nesta ação, afirma-se que o Centro de Detenção Provisória – outrora
Delegacia de Polícia, embora não tenha deixado de abrigar na mesma edificação o
estabelecimento policial – não atende às normas voltadas à custódia digna dos presos.
A este tempo em que se formula uma convicção meramente superficial



e provisória dos fatos debatidos, observa-se que possivelmente o Centro de Detenção
Provisória de Assu apresenta sérias dificuldades para que possa abrigar os presos nas condições
exigidas pela legislação aplicável.
É do conhecimento público que o Centro de Detenção Provisória de
Assu, assim como outros desta unidade da Federação, não foi instalado em prédio levantado
especificamente para esta finalidade. Na verdade, pressionado pela necessidade de retirar os
presos provisórios das carceragens das Delegacias de Polícia do Estado, o ente estatal resolveu
“criar” centros de detenção provisórias e instalá-los nas mesmas dependências onde
funcionavam as Delegacias de Polícia. Vale dizer, surgiram centros de detenções provisórias
sem que fosse colocado em pé um único tijolo para a construção de edifícios próprios e
adequados. O resultado disto é que, em muitos lugares, as Delegacias de Policia funcionam ao
lado, diga-se melhor, parede com parede, de Centros de Detenção Provisória.
Para ilustrar a inadequação mencionada nestas linhas, tomem-se os
dois estudos técnicos solicitados pelo órgão ministerial antes da propositura da ação e
acostados à petição inicial.
Em relatório técnico (fls. 141/147), a II Unidade Regional de Saúde
Pública, atrelada à Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Norte,
enunciou detalhadamente os variados problemas encontrados que dizem respeito a falta de
estrutura do Centro de Detenção Provisória para afastar os riscos sanitários, inclusive através
de fotografias que retratam as péssimas condições encontradas.
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Para ter uma melhor noção das constatações realizadas pela II
Unidade Regional de Saúde Pública, basta repassar a parte final do relatório dedicado ao
Parecer Técnico Conclusivo (fls. 143).
Segue a mesma linha o Laudo de Avaliação Técnica confeccionado
pela Fundação Guimarães Duque a pedido do Parquet (fls. 157/165). Os expertos, nesses novo
estudo, voltaram-se ao aspecto físico da edificação e das celas, identificando variadas
irregularidades, como o incorreto dimensionamento das celas por possuírem mais presos do que
o possível para respeitar o disposto no art. 88 da Lei de Execução Penal (6,00 m² por
condenado), a ausência de lavatório nas celas, a falha no condicionamento térmico e na
salubridade e a fragilidade das grades das celas.
Desta forma, não há como se negar neste primeiro momento que o
Centro de Detenção Provisória não atende os dispositivos legais direcionados a regular a
custódia de presos, nomeadamente os arts. 84, 85, 88 e 92 da Lei de Execução Penal.
Até mesmo se levanta que as instalações do Centro de Detenção
Provisória não permitem que os agentes penitenciários desenvolvam seu trabalho de forma
regular, representando o exercício de sua atividade um risco para eles mesmos, na medida em
que se reservam um por dia para a custódia dos cárceres.
Todavia, compreende-se como desproporcional a providência grave e
extrema da interdição do Centro de Detenção Provisória.
O problema ora analisado não é exclusivo do Município de Assu. Em
outras unidades judiciárias, convive-se com semelhante problema, pois, como já dito, os
Centros de Detenção Provisória foram instalados de forma precária sem que fosse tomadas
medidas efetivas para adequá-los às prescrições legais. Nesse sentido, a interdição somente iria
transpor o problema para outro estabelecimento penal que seria obrigado a receber os presos da
unidade em testilha.
Convém admitir, então, que a medida de urgência da interdição não
seria razoável, afastando-se do princípio constitucional da proporcionalidade que deita sua raiz
no princípio do devido processo legal, entendido sob o seu aspecto material (art. 5º, LIV).
Entende-se mais proporcional que seja ordenada apenas a vedação para
a recepção de novos presos até que sejam efetuadas reformas de maneira a melhorar as
condições físicas e sanitárias do Centro de Detenção Provisória.



E, ao dizer “proibir o recebimento de novos presos”, não se está
querendo afirmar que a capacidade da unidade prisional deva ficar limitada ao número dos
atuais custodiados, de forma que se possa cambiar um preso hoje encarcerado por outro, mas
sem aumentar o número da atual população carcerária. De maneira alguma. O que se quer
afirmar é que o estabelecimento penal deverá custodiar apenas os atuais ocupantes, de maneira
que, na medida em que for sendo restituída a liberdade deles, seja desocupada a unidade
prisional e sem receber novos presos, até que efetivamente ela seja modificada para atender as
exigências legais.
Outros pontos ainda precisam ser abordados.
Em sua manifestação, o Estado do Rio Grande do Norte, de início,
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suscitou ser incompetente o presente juízo para processar e julgar a demanda, forte na tese de
que apenas aos juízos com competência na área criminal e de execução penal poderiam
determinar a interdição de estabelecimentos penais, na forma do art. 66, VII e VIII, da Lei de
Execução Penal.
Afigura-se bastante sedutora a tese sustentada pelo ente estatal. No
entanto, não parece ser correto dizer que falece competência ao juízo cível para analisar a
presente lide.
Neste processo, não se debate apenas aspectos administrativos acerca
de condições inadequadas de estabelecimento penal. Na verdade, se analisada com maior
cuidado a petição inicial, observa-se que a causa de pedir está assentada na defesa de direitos
fundamentais garantidos às pessoas presas e, até mesmo, se abstraído um pouco mais o estudo,
o direito fundamental à segurança de todos, já que a falência no sistema carcerário afeta a
segurança pública. E, como solução proposta, pede-se a interdição de Centro de Detenção
Provisória e a proibição para o recebimento de novos presos.
Entendida nestes termos a lide, é de admitir que o presente juízo possui
competência para analisar a causa.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a
competência para a fiscalização dos estabelecimentos penais não é exclusiva dos juízos penais,
conforme se infere do julgado abaixo:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA.
POSSIBILIDADE. REVISÃO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA
FIXAÇÃO. CASO.
1. É possível a imposição de multa coercitiva à Fazenda
Pública a fim de obrigá-la a cumprir a obrigação de
reformar estabelecimento prisional, principalmente quando
a inércia da Administração implica em risco à integridade
física dos apenados.
2. In casu, o valor estipulado na sentença condenatória foi
fixado com base na urgência da situação e dentro dos
parâmetros da proporcionalidade, o que impede a sua
revisão em sede de recurso especial.
FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CADEIA
PÚBLICA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, VII E VIII
DA LEP. COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA NÃO
ENFRENTADO NO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
1. A competência de fiscalização dos estabelecimentos



prisionais, atribuída aos juízes da execução, não exclui a
possibilidade de atuação do Parquet.
2. Tema não enfrentado nas razões recursais, o que implica
na incidência da súmula nº 284/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg
no REsp 853788/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, data
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do julgamento 17/08/2010, DJe 06/09/2010).
Porquanto, não se deve deixar de apreciar o pedido de tutela de
urgência neste instante por uma alegação de incompetência que se avista equivocada.
Ainda em sua manifestação, o Estado do Rio Grande do Norte
procurou desqualificar a pretensão do pedido liminar, insinuando que o seu deferimento
poderia violar o princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.
Desde o início desta decisão, tem-se tentado evidenciar que os presos
são titulares do direito fundamental a um cárcere correspondente à extensão dos demais direitos
não atingidos pela privação de liberdade. Não se pode esquecer que, ao lado desse direito
fundamental, mantém íntima relação com a causa o direito da sociedade à segurança pública
(arts. 6º e 144, Constituição Federal).
Sempre oportuno lembrar que direitos fundamentais não são apenas
aqueles listados no art. 5º da Constituição Federal. São igualmente direitos fundamentais outros
não contemplados expressamente no art. 5º da Lei Maior, desde que decorrentes do regime e
dos princípios adotados pela Constituição Federal (art. 5º, § 2º).
Embora não textualmente previsto na Constituição Federal, não é
despropositado pensar, a partir da compreensão de todo o regime constitucional dedicado à
vedação aos tratamentos indignos, mesmo daqueles que se encontram em posição
desprivilegiada, que os presos contam com o direito à proteção de sua dignidade.
A atual e polêmica discussão sobre os direitos fundamentais reside na
problemática da sua eficácia e efetivação. Não faltam dispositivos legais para contemplar
direitos fundamentais. O problema está na concretização desses direitos que se encontram nos
textos legislativos.
A par dos argumentos doutrinários, não se pode virar as costas para o
contido no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal que, sem rodeios, estipula que "As normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". Aplicação imediata
significa reconhecimento da normatividade dos direitos fundamentais, já que os direitos
fundamentais não podem ser compreendidos como promessas inconsequentes, mas, sim, como
verdadeiras posições que merecem a atenção do Poder Público.
Ainda a respeito do tema da eficácia dos direitos fundamentais,
convém lembrar que os estudos constitucionais hodiernos tem realçado a dimensão objetiva dos
direitos fundamentais ao dizerem que, além de constituírem direitos subjetivos na acepção
liberal em que se entendia direito subjetivo como o espaço da autonomia da vontade contra a
intervenção do Estado, os direitos fundamentais constituem normas positivas que vinculam os
Poderes Constituídos a imposições que guardam pertinência com valores e princípios adotados
pela ordem constitucional. O que se deseja realçar ao apontar que os direitos fundamentais
possuem uma dimensão objetiva é que, mesmo que de um direito fundamental não se possa
extrair uma pretensão para a satisfação de um interesse específico diante, por exemplo, da falta
de uma política governamental que concretize a realização do mesmo direito fundamental, o
Poder Público se acha vinculado a ele, não podendo adotar posição que represente violação
expressa e direta ao direito fundamental, já que, de uma forma (dimensão subjetiva) ou de outra
(dimensão objetiva), o direito fundamental se impõe aos Poderes Constituídos.
Com base nessas considerações, observa-se que a tomada de medidas
contra o estabelecimento penal em questão, enquanto decorrência da proteção da dignidade dos
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presos e da efetivação da segurança pública, constitui imposição ao Estado do Rio Grande do
Norte.
Também não se alegue que a medida judicial enseja violação ao
consagrado princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).
Quando se fala na atuação do Poder Judiciário na esfera discricionária
do Poder Executivo para a defesa de um direito fundamental, sempre são lembrados os valores
do "mínimo existencial" dos direitos fundamentais e da "reserva do possível" para o Poder
Público concretizar. Se, de um lado, não deve o Poder Judiciário, sob o pretexto de exercer um
controle judicial, intervir no Poder Executivo para obrigá-lo a empreender ações que se acham
na esfera de competência deste último, já que o Poder Executivo poderá, dentro da reserva
daquilo que for possível para ele, tomar a decisão que reputar conveniente e oportuna para
respeitar os direitos fundamentais reconhecidos; de outro lado, o Poder Executivo deve garantir
a essencialidade dos direitos fundamentais, sob pena de se legitimar a intromissão do Poder
Judiciário para que o mínimo existencial desses direitos se faça respeitar, mesmo que por meio
de decisões que indiquem qual política governamental deve ser desenvolvida.
Vê-se dessas ponderações que a garantia do mínimo existencial dos
direitos fundamentais e o respeito à reserva do possível da política governamental trazem à
tona a tensão da relação dos poderes constituídos. Embora independentes, os Poderes
Constituídos não devem se tornar incomunicáveis, como se cada qual ficasse distante um do
outro. Na verdade, deve existir entre eles um equilíbrio, uma harmonia, onde cada qual procure
cumprir com suas atribuições e fiscalizar a atuação do outro (sistema de freios e contrapesos).
A esse respeito, veja-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal que ilustra didaticamente a questão abordada neste momento:
"E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA
DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM
CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE
IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, #˜ 2º) - RECURSO
IMPROVIDO. - A educação infantil representa
prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às
crianças, a estas assegura, para efeito de seu
desenvolvimento integral, e como primeira etapa do
processo de educação básica, o atendimento em creche e o
acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa
jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da
alta significação social de que se reveste a educação
infantil, a obrigação constitucional de criar condições
objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor
das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208,
IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades
de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável
omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por
inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de
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prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da
Constituição Federal. - A educação infantil, por
qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não
se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações



meramente discricionárias da Administração Pública, nem
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.
- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, #˜ 2º) -
não poderão demitir-se do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art.
208, IV, da Lei Fundamental da República, e que
representa fator de limitação da discricionariedade
político-administrativa dos entes municipais, cujas opções,
tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF,
art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência
ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de
índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto,
ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja
omissão - por importar em descumprimento dos encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter
mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do
possível". Doutrina" (STF, AgR/SP 410715, rel. Min. Celso
de Mello, 2ª Turma, data de julgamento 22/11/2005, DJ de
03/02/2006, pp. 00076).
No caso concreto dos autos, não se pode negar que se esteja intervindo
no espaço de competência do Poder Executivo Estadual ao tentar submeter a pessoa política ao
cumprimento de determinação judicial. No entanto, a medida extrema foi escolhida para
garantir o mínimo existencial dos direitos do presos e do direito à segurança pública da
sociedade, já que se sabe que o Centro de Detenção Provisória não possui as condições
demandadas pela lei para encarcerar pessoas.
Assim, neste primeiro momento, avista-se que a atuação do Poder
Judiciário por meio desta ação não representa violação ao princípio da separação dos poderes,
pois pautado o controle judicial na preservação do mínimo existencial dos direitos
fundamentais em jogo.
Por todos esses motivos, observa-se provisoriamente relevante o
fundamento da demanda, pelo menos no que toca à abstenção para o recebimento de novos
presos.
Por último, para que se acoime de omissa a presente decisão, deve-se
recordar que o deferimento da tutela de urgência também pressupõe o justificado receio de
ineficácia do provimento final.
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A esse respeito, há que se salientar que a periclitante situação vem se
delongando há algum tempo sem que se tenha tomado alguma medida efetiva por parte do ente
estatal. Logo, mesmo que se venha chegar a um provimento final favorável, não é improvável
que os interessados na ação civil pública – os presos e a sociedade – venham a sofrer prejuízos
irrecuperáveis. Aliás, essa preocupação não é leviana, já que se noticia nos autos que
comumente presos fogem da unidade prisional em questão, conforme documentos encartados
com a petição inicial (fls. 149/153).



Porquanto, verifica-se caracterizado na hipótese o justificado receio de
ineficácia do provimento final.
É bom que se diga que o convencimento que ora se forma não é
definitivo, mas apenas provisório, já que baseado numa cognição superficial, que é própria das
medidas de urgência. Porquanto, nada impede que posteriormente se modifique a convicção
com a colheita de novas provas.
À vistas destas considerações, defiro, em parte, o pedido liminar,
determinando que o Estado do Rio Grande do Norte imediatamente se abstenha de receber
qualquer outro peso 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.
Esclareça-se 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.
Para o controle da vedação, oficie-se ao Centro de Detenção Provisória
para dar-lhe ciência desta decisão e para solicitar que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o
nome e qualificação de todos os presos que se acham encarcerados em sua unidade, salientando
que não deverá receber novos custodiados, nem permutar.
Igualmente, oficie-se ao Sr. Delegado de Polícia desta cidade e dos
termos judiciários para ciência da decisão.
Para reforço do cumprimento da obrigação acima estipulada, arbitro,
com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/1985 e no art. 84 da Lei n. 8.078/1990, multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Exmo. Sr.
Secretário de Justiça e Cidadania (SEJUC) que deverão ser intimados pessoalmente,
ressalvando que, em caso de desobediência, outras medidas de caráter executivo poderão ser
tomadas para tornar efetiva a obrigação acima estipulada, inclusive com a reconsideração da
decisão sobre a interdição provisória.
Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Intimem-se. Publique-se.

Assu-RN, 17 de dezembro de 2010.

Diego de Almeida Cabral
Juiz de Direito


