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RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de  AGRAVO REGIMENTAL interposto por 

ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática proferida às fls. 329/344, 

no julgamento  do Duplo Grau e recurso de Apelação Cível  interposto  pelo 

agravante em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Infere-se  dos  autos  que  a  irresignação  do  agravante 

restringe-se  no  julgamento  monocrático  proferido  no  julgamento  do  Duplo 

Grau e recurso de Apelação, em que fora negado seguimento à sua insurgência 

e  mantida  a  sentença  recorrida,  a  qual  julgou  procedente  o  pedido  do 

autor/agravado  para,  em  suma,  interditar  a  cadeia  pública  da  comarca  de 

Orizona e determinar a construção de um novo estabelecimento prisional.

Aduziu,  em  suma,  que  a  ação  civil  pública  não  se 

prestaria  a  interferir  na  discricionariedade  administrativa,  a  ressaltar  que 
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“apesar de amplo o seu objeto, a ação civil pública não pode ser utilizada  

para a salvação de todos os problemas vividos pela sociedade, principalmente  

relacionados com a gestão da coisa pública, ou seja, esta ação não pode ser  

utilizada indiscriminadamente, já que existem limites aos pedidos que podem  

ser formulados por meio de tal  ação.”,  fl.  355,  a  defender  a autonomia de 

gestão do poder público local.

Defendeu  que  “as  medidas  de  cunho  administrativo,  

conforme determinadas na r. sentença não encontram suporte na Constituição  

Federal,  pois  o  que  a  Carta  Magna  prevê,  de  forma  programática,  é  a  

garantia de segurança à população, assim como a saúde, a educação e outros  

que,  por  serem  programáticos,  são  metas  a  serem  atingidas  pelo  Estado  

Brasileiro.”, fls. 355/356.

Noutro  ponto,  ressaltou  que  “a  condenação  do  ente  

público, mantida pela decisão monocrática que negou seguimento à apelação,  

consiste  em medidas administrativas,  que demandam gastos financeiros,  de  

licitação,  para  a  reforma  de  prédios  públicos  e  aquisição  de  materiais,  

elaboração  de  contratos  administrativos,  deslocamento  de  pessoal,  

planejamentos  e  outras,  cuja  concretização  exige,  além  de  tempo,  

disponibilidade  orçamentária  e  aprovação  de  leis  (por  exemplo,  destinado  

verbas no orçamento para a consecução da finalidade deduzida na inicial),  

além de outros atos conexos necessários à viabilização de tais medidas.”, fl. 

356.
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Reiterou  que  “além  da  impossibilidade  fática  de  

efetivação  dos  comandos  oriundos  da  ilustrada  decisão  vergastada,  existe  

ainda, conforme já visto, a impossibilidade jurídica de que tal determinação  

judicial  possa  ser  efetivamente  atendida.  É  que,  o  sistema  constitucional  

brasileiro tripartiu os poderes (funções) do Estado, estabelecendo que cada  

um  deles  (Legislativo,  Judiciário  e  Executivo)  desenvolveria  suas  funções  

precípuas em harmonia e independência, sem ingerências. Com isso o Poder  

Judiciário não pode estabelecer as prioridades a serem atingidas pelo Poder  

Executivo,  por  isso  se  caracteriza  como  uma  forma  de  interferência  não  

admitida pelo art. 2º, da Constituição Federal, que estabelece, in verbis: “são  

poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  

Executivo e o Judiciário”, fl. 357.

Pugnou, ao final, pela reconsideração do decisum, ou, a 

apreciação pela Turma Julgadora,  a fim de que seja  conhecido e provido o 

agravo regimental interposto nos termos declinados.

Sem preparo, ex vi legis.

Em suma, é o relatório. Passo ao voto.

Preenchidos o pressuposto de admissibilidade, conheço 

do recurso.

Nos termos do artigo 557, § 1º, do CPC, das decisões 
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monocráticas do Relator que neguem seguimento ao recurso, caberá agravo ao 

órgão  competente  para  julgamento  do  mesmo,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias, 

sendo facultado ao Relator a retratação da decisão impugnada, ou então, este 

deverá apresentar o processo em mesa, proferindo o voto. 

A decisão agravada, a contemplar todos os pontos que 

foram abordados na presente insurgência recursal, foi proferida nos seguintes 

termos:

“A  controvérsia,  em  suma,  reside  no  comando 
sentencial por meio do qual fora decretada a interdição  
definitiva da cadeia pública do Município de Orizona e  
a determinação de medidas para a construção de um 
novo  estabelecimento  prisional  em  razão  da  
precariedade  e  insalubridade  encontradas  no  cárcere  
da comarca.
Em  que  pese  as  argumentações  declinadas  pelo  
recorrente, tenho que suas irresignações não merecem  
prosperar pelos motivos que passo a aduzir.
Ab  initio,  cumpre  ressaltar  que  o  vigente  texto  
constitucional  ampliou  bastante  a  legitimação  do  
Ministério Público no tocante à defesa, através da Ação  
Civil  Pública,  dos  interesses  difusos  e  coletivos,  cuja  
rubrica  se  insere  a  segurança  da  coletividade,  
indiscutivelmente  colocada  em  xeque  pela  má  
qualidade,  insalubridade  e  superlotação  do  presídio  
local,  sendo  de  sua  incumbência  a  fiscalização  da  
execução da pena, a teor do disposto no artigo 67, da  
Lei nº 7.201/1984 (Lei de Execuções Penais).  
Segundo  abalizada  lição  do  renomado 
constitucionalista  ALEXANDRE  DE  MORAES:  “...  a  
Ação Civil Pública se trata de via processual adequada  
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para a proteção do patrimônio público, dos princípios  
constitucionais  da  administração  pública  e  para  
repressão  de  atos  de  improbidade  administrativa,  ou  
simplesmente  atos  lesivos,  ilegais  ou  imorais  ...”  (in  
Direito  Constitucional  -  12.  ed.  -  São  Paulo:  Atlas,  
2002, p. 345). 
Sob  tal  prisma,  a  meu  ver,  diversamente  do  
entendimento  esposado  pelo  apelante,  o  desideratum 
sob enfoque, no caso, a sentença proferida pelo juízo  
singular, além de encontrar respaldo legal, não viola o  
princípio  da  separação  dos  poderes  nem  a  
discricionariedade  administrativa,  muito  menos  a  
determinação  do  judiciário  não  compromete  a  
harmonia  e  independência  dos  poderes,  mas,  sim,  
caracteriza  cumprimento  do mínimo de  tutela  que  os  
direitos  fundamentais  exigem,  tendo  a  Constituição  
Federal outorgado ao Judiciário o dever de guarda e  
vigilância do seu cumprimento.
Assim, a supremacia  plena do Poder Executivo como  
único  executor  das  políticas  públicas  não  pode  ser  
aceita como uma fórmula pronta e acabada, sob pena  
de não ser possível ao Poder Judiciário arbitrar, na sua  
plenitude,  os  conflitos  que  se  estabelecem  entre  o  
cidadão  e  o  Estado  quanto  ao  núcleo  essencial  de  
determinados  direitos  que  devem  ser  considerados  
fundamentais.
No  particular,  ao  meu  sentir,  é  permitido  ao  Poder  
Judiciário  interferir  na  esfera  do  Poder  Executivo,  
apontando  a  conveniência  da  realização  das  
providências  emergenciais solicitadas  pelo  Órgão  do 
Parquet, tendo em vista patente violação das garantias  
e  direitos  individuais  dos  presos,  assegurados  pela  
Suma Lei,  dentre eles a dignidade da pessoa humana  
(artigo 1º, inciso III). 
“A  dignidade  da  pessoa  humana  –  conforme  
ensinamento  do  eminente  jurista  dantes  citado 
ALEXANDRE DE MORAES -, é um valor espiritual e  
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moral  inerente  a  pessoa,  que  se  manifesta  
singularmente  na  autodeterminação  consciente  e  
responsável  da  própria  vida  e  que  traz  consigo  a  
pretensão  ao  respeito  por  parte  das  demais  pessoas,  
constituindo- se em um mínimo invulnerável  que todo  
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas  
excepcionalmente  possam  ser  feitas  limitações  ao  
exercício  dos  direitos  fundamentais,  mas  sempre  sem  
menosprezar a necessária estima que merecem todas as  
pessoas  enquanto  seres  humanos.  […]  “O  princípio  
fundamental consagrado pela Constituição Federal da  
dignidade  da  pessoa  humana  apresenta-se  em  dupla  
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual  
protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em  
relação  aos  demais  indivíduos.  Em  segundo  lugar,  
estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento  
igualitário dos próprios semelhantes” (in ob. cit., p. 129). 
Tem-se assim,  que as argumentações expendidas pelo  
ESTADO DE GOIÁS não se afiguram suficientes para o  
descumprimento  do  princípio  da  dignidade  humana,  
porquanto é sua obrigação manter a segurança pública,  
ex vi do artigo 144, caput, da Constituição Federal, sob  
pena  de  violar-se  a  integridade  física  e  psíquica  
daqueles que estão sob sua custódia.
Nessa  via,  a  prova  dos  autos  é  suficiente  para  
comprovar  as  precárias  condições  do  presídio  da  
Cidade de Orizona, especialmente aquelas acostadas às  
fls.  23/49,  sendo  notória  a  ausência  de  condições  
mínimas  de  habitabilidade,  sendo  atestado  que  o  
estabelecimento  em  questão  não  possui  condições  
satisfatórias  com  relação  aos  aspectos  construtivos,  
desprovendo-se  das  condições  sequer  razoáveis  de  
comodidade e indispensáveis para a segurança,  pondo 
em risco potencial a integridade física dos presos e dos  
agentes  públicos que trabalham no local,  sendo eles  
expostos a severas condições insalubres, circunstância  
que  não  pode  ser  conservada  sob  pena  de  contínua  
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degradação  psicológica  e  moral  daqueles  que  ali  se  
encontram. 
Em  tal  contexto,  tenho  por  mui  apropriadas  as  
colocações  desenvolvidas  pelo  Órgão  de  Cúpula  
Ministerial,  quando  de  seu  parecer  de  mérito,  que  
esmiuçou  a  questão  com  assaz  acuidade,  cujas  bem 
lançadas  fundamentações  inibem  quaisquer  
comentários, das quais rogo vênia para transcrevê-las,  
fls. 323/327:  
“Age arbitrariamente o agente que atropela a lei, que  
deixa de agir quando a lei impõe uma atitude, ou age de  
modo a desvirtuar o seu real  intento,  favorecendo ou  
prejudicando alguém, ou a coletividade,  em benefício  
próprio ou alheio, ou por mera comodidade. Trata-se  
de ato ilegal, e por isso mesmo deve ser corrigido pelo  
judiciário,  além  de  sujeitar  as  autoridades  à  
responsabilização  devida.  Importe  ressaltar  que  ao  
Executivo é garantido o exclusivo juízo acerca de como  
cumprir tais mandamentos, mas não está nas suas mãos  
decidir se vai ou não cumprir a lei. Por fim, o Poder  
Público  não  pode  se  eximir  de  dar  cumprimento  a  
programas relacionados a política social, se pautando  
apenas no princípio da reserva do possível, ainda mais  
quando tais políticas sociais mostram-se vinculadas à  
regras  constitucionais,  a  qual  protege  à  vida,  à  
liberdade, à segurança, etc.”, Fl. 325.
Ademais,  não se  afigura razoável  que o princípio  da  
separação dos poderes possa servir de justificativa apta  
a  conferir  guarida  à  desidiosa  omissão  estatal  em  
garantir  segurança  pública  à  coletividade,  outro  dos  
pilares da organização em sociedade.
Desse modo, efetivamente, a eficácia da Lei Maior no  
que  diz  respeito  aos  direitos  fundamentais  da  pessoa  
humana,  incluindo  aí  os  presos  daquela  unidade  
carcerária,  não  pode  ficar  subordinada  a  uma 
valoração  arbitrária  do  poder  público,  especialmente  
quando  esta  situação  perdura  por  longos  anos  sem  
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perspectiva  de modificação alguma senão mediante  a  
intervenção do Poder Judiciário.
Configuram-se,  ao propósito,  elucidativos precedentes  
desta Corte de Justiça em casos correlatos:
“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  
PUBLICA.  LIMINAR.  PREVIA OITIVA DO ENTE  
ESTATAL.  PRESCINDIBILIDADE  EM  HIPÓ-
TESES EXCEPCIONAIS.  INTERDIÇÃO  PARCIAL 
DE  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  CABI-
MENTO. 1 - (...) 3 - A constituição federal assegura o  
respeito a integridade física e moral dos presos (art. 5,  
inc. XLIX),  ao passo que a calamidade verificada em  
instalações  prisionais  justifica  medidas  extremas  
adotadas com o objetivo de assegurar a incolumidade  
dos detentos, como, por exemplo, a interdição parcial  
da  cadeia  publica.  Agravo  conhecido  e  desprovido.”  
(TJGO, 2ª Câmara Cível, AI nº 64577-6/180, Relator Des. Alan S  
de Sena Conceição, DJ 240 de 19/12/2008).
"AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  
PUBLICA.  CADEIA  PUBLICA  DE  SÃO  DOMIN-
GOS.  MEDIDA  LIMINAR.  INTERDIÇÃO  DO 
ESTABELECIMENTO. INGERÊNCIA NAS POLÍTI-
CAS  PUBLICAS.  RESERVA  DO  POSSÍVEL.  
MULTA. 1 - É viável a concessão de medida liminar  
contra a fazenda publica em hipóteses excepcionais, nos 
termos da lei n. 9.494/97. precedentes do STF de que  
não obstante a consideração da constitucionalidade da  
vedação (artigo 1, § 3, lei n. 8.437/92), nos casos em  
que  a  restrição  representar  óbice  ao  livre  acesso  a  
ordem jurídica justa, devera ser afastada, em controle  
difuso de constitucionalidade (adi n. 223-6/df). 2 - Não  
ocorre  interferência  do poder  judiciário  na discricio-
nariedade  das  politicas  publicas  da  administração  
quando  a  jurisdição  se  exerce  sobre  um  dever  legal  
fundamental  de  prestação  positiva  previamente  
estipulado ao estado pela própria constituição federal  
(artigo 144).  3 -  A par da existência do principio da  
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reserva  do  possível,  o  núcleo  essencial  dos  direitos  
fundamentais  de  segunda  geração  constitucional  e  
infraconstitucionalmente  defendidos,  devem  ser  
garantidos,  sendo  ilegitimo  qualquer  argumento  ou  
medida que possa implicar em eventual aniquilação. 4 -  
Possível a aplicação da multa pelo descumprimento da  
medida, nos termos do artigo 12, § 2, c/c com o artigo  
13,  ambos  da  lei  n.  7.347/85  -  LACP.  Recurso  
conhecido, mas improvido." (TJGO, 4ª Câmara Cível, AI nº  
56339-2/180,  Relator  Des.  Almeida  Branco,  DJ  52  de  
18/03/2008).
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL.  
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC.  
POSSIBILIDADE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
PRESENÇA  DE  INTERESSES  DIFUSOS  E 
COLETIVOS  -  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PEDIDO  JURIDICA-
MENTE  POSSÍVEL.  INTERESSE  PROCESSUAL.  
INTERDIÇÃO  DE  CADEIA  PÚBLICA  E  A  SUA 
CONSEQUENTE  REFORMA.  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO 
CONFIGURADA.  (...)  4-  Necessário  se  apresenta  o  
controle jurisdicional para afastar a omissão do estado  
referente  ao  seu  dever-poder  de  concretizar  políticas  
públicas  constitucionalmente  definidas,  sendo  que  a  
referida  intervenção  é  impositiva  e  não  contraria  
princípio  constitucional  e  nem  quebra  a  harmonia  e  
independência dos poderes. 4 - Inexistindo fundamento  
ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental,  
impõe-se a manutenção do decisum agravado. Agravo  
conhecido e desprovido.”  (TJGO, 4ª Câmara Cível,  AC nº  
178252-58.2008.8.09.0021,  Relator  Des.  Gilberto  Marques  
Filho, DJ 1278 de 09/04/2013).
Por  outra  senda,  tem-se  que  a  matéria  objeto  do  
presente recurso voluntário está disciplinada no art. 66,  
inc. VIII, da Lei nº 7.210/1984, que prevê a competência  
do Juiz da Execução Penal para interditar, no todo ou  
em  parte,  estabelecimento  prisional  que  esteja  
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funcionando  em  condições  inadequadas  ou  com 
infringência aos seus dispositivos. 
No  caso,  repiso,  há  que  se  ressaltar  que  as  provas  
colacionadas  aos  autos  tornam  irrefutáveis  as  
alegações do autor, ora apelado, quanto à precariedade  
e insalubridade do estabelecimento penal em questão.
Nesse  aspecto,  importando  realçar  as  seguintes  
disposições expressas contidas nos arts. 88 e 103 da Lei  
de Execução Penal, litteris: 
“Art. 88 – O condenado será alojado em cela individual  
que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.  
Parágrafo único – São requisitos  básicos da unidade  
celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência  
dos  fatores  de  aeração,  insolação  e  condicionamento  
térmico adequado à existência humana. 
Art.  103  –  Cada  comarca  terá,  pelo  menos  1  (uma)  
cadeia  pública  a  fim  de  resguardar  o  interesse  da  
Administração da Justiça Criminal e a permanência do  
preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.
Deste modo, como bem assinalou o órgão ministerial de  
cúpula,  ora  apelado,  de  modo  a  se  ter  uma  solução  
adequada  ao  prescrito  pela  Constituição  Federal,  é  
mister  reconhecer  a  sobreposição  do  princípio  da  
dignidade  da  pessoa  humana  e  de  imperativos  de  
segurança  pública,  não  havendo  que  se  cogitar  em 
afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que,  
no caso presente, é de se admitir com tranquilidade e  
higidez o controle judicial sobre as políticas públicas  
inadequadas  ao  interesse  difuso  e  coletivo,  não  
configurando  usurpação  de  competências  pelo  Poder  
Judiciário em relação àquelas atribuídas aos Poderes  
Executivo e Legislativo. 
É  evidente  que  a  Administração  Pública,  mesmo  
indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo,  
existem prioridades orçamentárias,  como a segurança 
pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que  
devem  merecer  atenção  distinta,  prevista  nos  
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instrumentos  legislativos  pertinentes.  Há,  ainda,  a  
possibilidade de abertura  de crédito suplementar,  tão  
conhecida e vastamente utilizada pelos administradores  
quando se lhes apresenta conveniente, para atender a  
demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do  
Poder  Judiciário,  uma  das  esferas  integrantes  do  
exercício da Soberania do Estado. 
Impende salientar que as normas constantes da Lei nº  
7.210/1984, não contêm programa a ser desenvolvido,  
mas devem sim ser aplicadas, sob pena de, como quase  
a  totalidade  das  denominadas  normas  programáticas  
brasileiras, tornarem-se letra morta, o que, por óbvio,  
deve merecer a devida censura pelo Poder Jurisdicional  
do Estado, como medida mitigadora do tratamento vil e  
degradante do ser humano, repetidamente retratado nos  
estabelecimentos prisionais deste Pais. 
Por último, em relação à multa diária fixada em razão  
de  atraso  injustificado  na  execução  do  comando  
judicial,  revelo  ser  medida  viável  imposta  contra  a  
Fazenda Pública,  advinda de obrigação de fazer,  nos  
termos  dos  artigos  461  e  seguintes  do  Código  de  
Processo Civil.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  
PÚBLICA.  SEGURANÇA  PÚBLICA.  CADEIA.  
ADMINISTRAÇÃO.  RECURSO  SECUNDUM 
EVENTUM  LITIS.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  
LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA 
DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. (...)  VI-  Na ação que 
tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer,  
poderá o juiz determinar seu cumprimento, sob pena de  
execução específica, ou de cominação de multa diária  
(astreintes),  mediante  liminar,  independentemente  das  
vedações  contidas  da  Lei  nº  8.437/92.  Ademais,  
conforme  precedentes  do  STJ,  é  possível  ao  juiz,  de  
ofício ou a requerimento  da parte,  fixar multa diária  
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cominatória  contra  a  Fazenda  Pública,  em  caso  de  
descumprimento de obrigação de fazer. (...)”.  (TJGO, 1ª  
Câmara Cível, AI nº 37961-32.2012.8.09.0000, Relator Des. Luiz  
Eduardo de Sousa, DJ 1111 de 26/07/2012).
Desta  forma,  por  todos  os  motivos  acima  esposados,  
asseguro que  o decisum atacado não merece reparos,  
ainda  mais  considerando  a  gama  legislativa,  
constitucional e infraconstitucional, a amparar o pleito  
ministerial, além de observância estrita ao Princípio da  
Dignidade da Pessoa Humana.
Ao teor do exposto, nos termos do artigo 557, caput, do  
CPC,  conheço  da  remessa  necessária  e  do  recurso  
apelatório,  mas  lhes  nego  seguimento,  pelo  que 
mantenho inalterada a sentença recorrida por estes e  
por seus próprios fundamentos jurídicos.”

Registro que o agravo regimental, ao teor do art. 364, do 

Regimento Interno desta Corte, objetiva corrigir eventual desacerto de decisão 

proferida pelo Presidente ou do Relator, que causar prejuízo à parte recorrente. 

“Art. 364 - Caberá agravo regimental no prazo de 05  
(cinco) dias, da decisão do Presidente ou Relator que  
causar prejuízo à parte.” 

Portanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos 

com a decisão monocrática, devendo apresentar em suas razões que a decisão 

proferida  é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente.

Após um exame da questão, vejo que não logrou êxito o 

agravante em demonstrar incorreções na decisão anteriormente proferida.
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Isto  porque  a  decisão  impugnada  fundamentou-se  na 

prerrogativa dada ao Relator  negar seguimento  ao recurso,  estando este  em 

desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante disposto no 

artigo 557,  caput,  do CPC, especialmente no que tange à imperatividade do 

controle jurisdicional a fim de afastar a omissão do Estado frente ao seu dever-

poder de concretizar políticas públicas constitucionalmente definidas, no caso, 

a construção de um estabelecimento prisional adequado à ressocialização dos 

educandos, tendo em vista a precariedade e calamidade em que se encontra a 

cadeia pública municipal de Orizona.

Quanto à alegação do agravante de que haveria restrição 

orçamentária  e  necessidade  de  licitação,  ressalto  não  haver  guarida  a 

insurgência em razão da situação peculiar que se apresenta nos autos.

Isto  porque,  nos  termos  do  artigo  24,  IV,  da  Lei  nº 

8.666/93,  é  dispensável  a  licitação  nos  casos  em  que  é  caracterizada  a 

emergência  da  situação  e  quando  esta  pode  comprometer  a  segurança  das 

pessoas, in verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação: 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,  
quando  caracterizada  urgência  de  atendimento  de  
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer  
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos  
e outros bens, públicos ou particulares, e somente para  
os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação  
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras  
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e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo  
de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e  
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou  
calamidade,  vedada  a  prorrogação  dos  respectivos  
contratos;”

Ademais,  conforme  consignado  na  decisão  recorrida, 

poderá o administrador abrir crédito complementar com o fim específico para 

dar  viabilidade  ao  comando  judicial,  utilizando-se  da  mão  de  obra  dos 

servidores  efetivos  da  comarca  ou  contratação  via  dispensa  de  licitação, 

conforme acima explicitado, transparecendo, assim, a plena exequibilidade da 

medida imposta pelo desisum.

Nesse  passo,  o  agravante  não  apresentou  argumentos 

capazes  de  ilidir  o  entendimento  jurisprudencial  reproduzido  na  decisão 

impugnada,  reafirmando somente os argumentos anteriormente utilizados no 

recurso  de  apelação,  o  que  considero  insuficiente  para  comprovar  a 

conformidade do seu pedido com a jurisprudência deste Tribunal.

Logo, em razão de não haver o agravante provado que a 

decisão impugnada foi proferida em desacordo com o entendimento majoritário 

desta Corte ou dos Tribunais Superiores, não vejo razões para me retratar da 

decisão anteriormente proferida, de forma que entendo, ainda, ser incabível dar 

provimento ao presente recurso.

Nessa  esteira  de  entendimento,  já  se  manifestou  o 
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Colendo Superior Tribunal de Justiça, enfatizando:  

EMENTA  “PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO. 
DECISÃO  DE  RELATOR.  O  relator  pode  negar 
seguimento  a  recurso  que  contrarie  jurisprudência 
pacífica do respectivo Tribunal; a reforma dessa decisão 
depende  ou  da  prova  de  que  a  jurisprudência  do 
Tribunal  não  é  aquela  afirmada  pelo  relator  ou  da 
demonstração  de  que  essa  Jurisprudência  contrária  à 
orientação,  no  particular,  de  tribunais  superiores. 
Agravo regimental  não provido.”  (STJ.  2.ª  Turma.  AGA 
222951/MG.  Rel.  Min.  Ari  Pargendler.  Decisão  de  06-04-199. 
DJU de 31/05/1999, pág. 139). 

A respeito do assunto, tem-se manifestado esta Corte de 

Justiça:

EMENTA:  “AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO (CPC,  ART.  557, CAPUT).  AÇÃO 
CONSIGNATÓRIA  C/C  REVISIONAL  DE 
CONTRATO.  AUTORIZAÇÃO  PARA  EFETUAR 
DEPÓSITOS.  PROIBIÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  DO 
NOME  DO  DEVEDOR  NOS  ÓRGÃOS  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INVERSÃO  DO 
ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. APLICAÇÃO DE 
MULTA  COMINATÓRIA/DIÁRIA.  INEXISTÊN-
CIA DE FATO NOVO. 1 - O agravo regimental não 
prospera, se destinado à rediscussão de teses deduzidas 
no  recurso  principal,  sem  nítida  demonstração  de 
elemento  novo  apto  a  ensejar  a  reconsideração  de 
entendimento  constante  de  decisão  monocrática, 
proferida nos termos do  caput do art. 557 do CPC.  2 - 
Mantém-se a decisão que negou seguimento ao agravo 
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de  instrumento,  em  que  deduzidas  teses  em  notório 
confronto  com  a  jurisprudência  dominante  deste 
Tribunal,  à  míngua  de  fato  novo  que  enseje  a 
modificação das razões de decidir expostas no  decisum 
agravado.  Agravo  regimental  desprovido.” (TJGO,  2ª 
Câmara  Cível,  Processo  n.  201190017407,  Recurso  n.  1740-
84.2011.8.09.000030853-0/180.  Rel.  Des.  Amaral  Wilson  de 
Oliveira, DJ n. 786 de 25/03/2011). 

Assim,  mantenho  a  decisão  monocrática  que  negou 

seguimento ao Duplo Grau e recurso de Apelação Cível, fls.  329/344, pelos 

mesmos fundamentos ali inseridos. 

Ao teor  do  exposto,  conheço do  agravo regimental, 

mas lhe nego provimento, para manter inalterada a decisão agravada, pelo que 

levo o conhecimento da matéria ao colegiado.

É como voto.

Goiânia, 04 de agosto de 2015.

DESª. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
RELATORA

05/CL
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO DUPLO GRAU  DE  JURISDIÇÃO  Nº 
335240-43.2013.8.09.0115 (201393352405)

COMARCA DE ORIZONA

AGRAVANTE : ESTADO DE GOIÁS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA : DESª. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO DUPLO 

GRAU  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL 

PUBLICA.  CADEIA  PÚBLICA  DE  ORIZONA. 

INTERDIÇÃO  E  REFORMA DO  ESTABELECI-

MENTO.  POSSIBILIDADE.  ATIVIDADE  VINCU-

LADA.  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS 

PODERES NÃO VILIPENDIADO. DECISÃO QUE 

NEGA  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 

INTERPOSTO  PELO  AGRAVANTE.  MATÉRIA 

EM  DESACORDO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE  DESTA  CORTE  E  DAS 

SUPERIORES.  AUSÊNCIA  DE  FATO  NOVO.  1- 

Deve-se improver o agravo regimental interposto, ante a 

inexistência  de  qualquer  fato  novo  capaz  de  ilidir  os 

fundamentos pelos quais foi proferido o julgamento do 

recurso de apelação cível. Ao contrário, clarificado está 

que  busca  o  agravante  a  reapreciação  da  matéria, 

consubstanciada  em  negar  seguimento  ao  recurso 
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interposto  por  estar  em  desacordo  com  a  decisão 

majoritária  desta  Casa  de  Justiça. 2-  A  constituição 

federal assegura o respeito a integridade física e moral 

dos  presos  (art.  5,  inc.  XLIX),  ao  passo  que  a 

calamidade verificada em instalações prisionais justifica 

medidas extremas adotadas com o objetivo de assegurar 

a  incolumidade  dos  detentos,  como,  por  exemplo,  a 

interdição  da  cadeia  pública  e  sua  reforma.  3-  Não 

ocorre  interferência  do  poder  judiciário  na 

discricionariedade  das  politicas  públicas  da 

administração quando a jurisdição se exerce sobre um 

dever  legal  fundamental  de  prestação  positiva 

previamente  estipulado  ao  estado  pela  própria 

constituição  federal  (artigo  144),  especialmente  por 

tratar-se de atividade vinculada inerente à Administração 

Pública. Necessário se apresenta o controle jurisdicional 

para afastar a omissão do estado referente ao seu dever-

poder  de  concretizar  políticas  públicas  constitucio-

nalmente definidas, sendo que a referida intervenção é 

impositiva  e  não  contraria  princípio  constitucional  e 

nem quebra a harmonia e independência dos poderes 4- 

O Relator poderá negar seguimento a recurso que estiver 

em  desacordo  com  a  jurisprudência  dominante  do 

respectivo Tribunal e das Cortes Superiores, nos termos 

do  caput,  do  artigo  557,  do  CPC. AGRAVO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Agravo 

Regimental  no  Duplo  Grau  de  Jurisdição  nº  335240-43,  acordam  os 

componentes  da  terceira  Turma  Julgadora  da  Primeira  Câmara  Cível  do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de votos, em 

conhecer  do  agravo,  mas  lhe  negar  provimento,  nos  termos  do  voto  desta 

Relatora.

Votaram,  com a  relatora,  os  Desembargadores  Orloff 

Neves Rocha e Luiz Eduardo de Sousa.

Presidiu a sessão a Desembargadora Amélia Martins de 

Araújo.

Fez-se  presente,  como  representante  da  Procuradoria 

Geral de Justiça, a Drª Estela de Freitas Rezende.

Goiânia, 04 de agosto de 2015.

DESª MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
RELATORA
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