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Sentenca.

I - Relatorio.

O Ministerio Publico do Estado do Tocantins, representado pela

Promotora de Justica, Dra. Priscila Karla Stival Ferreira, interpos pedido de

providencias, em desfavor do Estado do Tocantins. representado por seu

Governador, Sr. Marcelo de Carvalho Miranda, da Sr. Gleidy Braga Ribeiro.

Secretaria de Cidadania e Justiga, e da Umanizzare Gestao Prisional e

Servico S/A. representada pela Gerente Regional, Sra. Sheilia Maria dos

Santos, alhures qualificados, com o argumento, segundo o qual, a empresa

Umanizzare apesar de notificada, abandonou as obras de reforma, construcao e

restauracao dos solarios, deixando a Unidade de Tratamento Penal Barra da

Grota insegura e vulneravel, bem como priva os reeducandos de seus direitos

basicos, expressamente consagrados pela Lei de Execucoes Penais - LEP.

Segundo a peticao inicial, no dia 19 de julho de 2016, o Ministerio

Publico Estadual instaurou Procedimento Preparatorio n°. 03/2016, com a

finalidade de apurar supostas irregularidades na prestacao de servigo oferecido

Rua 25 de dezembro, n° 307, Setor Central s/n°, Centre, Araguaina-TO, CEP - 77804-030 - Fone/Fax (63) 3414*6623
1/30



TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE ARAGUAlNA

2" VARA CRIMINAL
GABINETE DO JUIZ

pela Empresa Umanizzare, responsavel pela gestao junto a Unidade de

Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG), consistente na inexecucao das obras

de reforma, construcao e/ou restauracao do solario referente ao Pavilhao A, B e C,

destinado ao banho de sol dos reeducandos ergastulados na referida unidade, que

em razao do desgaste, vem ensejando articulacao dos reeducandos para

empreender fuga.

A exordial menciona que apesar da Recomendacao n° 002/2016,

elaborada pelo Ministerio Publico Estadual, recomendando a Gerente Regional, a

Gerente Administrativa da Empresa Umanizzare, ao Diretor de Administragao e

Infraestrutura Penitenciaria e Prisional da Secretaria de Cidadania e Justica, que,

no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, adotassem providencias para o imediato

inicio e conclusao das obras do solario, entre outras, ultrapassado mais de 30

(trinta) dias, a empresa Umanizzare permanece inerte aos probtemas e as suas

obrigagoes.

No evento 03, consta emenda a peticao inicial em razao de Laudo de

exame pericial em local dos danos (Laudo Pericial n°. 647/2016), lavrado pela

perita tecnica oficial, Sr9. Geracina Batista Martins Marchesini, que relata os danos

na tela do solario do Pavilhao B, bem como a falta de condigoes de uso, em razao

do seu pessimo estado de conservacao.

Por fim, o Ministerio Publico pugnou pela concessao do pedido de

TUTELA PROVIS6RIA DE URG^NCIA. inaudita altera pars, na forma do art. 300,

do Cod/go de Processo Civil e demais dispositivos pertinentes a especie,

determinando a interdicao total do solario do Pavilhao B, destinado ao banho de sol

dos reeducandos custodiados naquele Pavilhao ate que haia a completa

reestruturacao do local, devidamente asseaurada por meio de laudo tecnico pericial

a ser apresentado por perito oficial, sem preiuizo da apreciacao dos demais

pedidos contidos na peticao inicial (evento 01), sob pena de incidir multa diaria ao

Estado do Tocantins e a Empresa Umanizzare Gestao Prisional e Servico S/A, no
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valor de 10.000,00 (dez mil reals), bem como multa diaria pessoal no valor de

10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada vela Secretaria de Defesa e Protecao

Social, Gleidv Braqa e pela Diretora Geral da Empresa Umanizzare, Sheilia Santos,

em caso descumprimento da determinacao exarada por este Juizo, revertendo-se

os valores ao Fundo Penitenciaho Estadual, previsto na Lei Estadual n° 257/1991,

sem preluizo de outras providencias tendentes ao cumprimento da ordem judicial.

A Empresa Umanizzare e o Estado do Tocantins apresentaram

contestacao nos eventos 26 e 31.

Com vista, a llustre Representante do Ministerio Publico apresentou

impugnacao a contestagao (evento 30).

Vieram-me os autos conclusos.

E o relatorio.

II - Fundamento.

II. I - Preliminarmente.

11.11 - Competencia do PoderJudiciario.

Na execucao penal, a par de suas competencias classificadas como

de natureza estritamente jurisdicional, o juiz tern tambem atribui96es de natureza

administrativa.

Acerca do tema, a ligao do saudoso MIRABETE:

Alern da competencia jurisdicional estrita, o juiz tambem tern
atribuigoes de carater administrative quando tem por objetivo
normalizar a execute penal, que esta sujeita a normas legais e a
prescribes regulamentares. Nessa atividade, o juiz, agora como
orgao de administracao, atua para tornar efetivo o interesse do
Estado, decidindo, como titular de um interesse particular,
defender e preservar e tendo como limite apenas a lei Exerce
assim funcoes administrativas, muitas vezes denominadas fungoes
judiciarias em sentido estrito e nao fungao jurisdicional. Dai
determinar a lei que compete ao juiz zelar pelo correto da escravidSo,
ou seja, o unico direito a protecao absoluta e o direito ao respeito da
dignidade, no sentido mais forte do termo: a dignidade da familia
humana Pode-se matar em caso de guerra, mas nao se pode
utilizar a tortura. A raza"o disso talvez seja o fato de que a morte atinge
apenas o indivfduo e seus pr6ximos, e claro, enquanto que a tortura
atinge, alem das pessoas diretamente implicadas, a humanidade inteira.
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£ papel do Juiz das Execucoes e Penais, em sua atuagao

administrativa nas execucoes penais, dentre outros, inspecionar

estabelecimentos penais, interdita-los, etc (art. 66, incs. VII e VIII da LEP).

Transcrevo o artigo 66 e os incisos VI e VIII da Lei de Execucoes

Penais:

Art. 66. Compete ao juiz da execucSio: ... VI - zelar pelo correto
cumprimento da pena e da medida de seguranca; VII - inspecionar,
mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providencias
para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a
apuracao de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte,
estabelecimento penal que estiver funcionando em condicfies
inadequadas ou com infringencia aos dispositivos desta Lei. (...).

Nunca e demais lembrar, como faz LUIGI FERRAJOL1, que o

Estado que mata, que tortura, que humilha o cidadao. nao so perde qualquer

legitimidade como contradiz a sua propria razao de ser, que e servir a tutela dos

direitos fundamentais do homem, colocando-se no mesmo nivel dos

delinquentes.

Acerca da problematica, trago o registro da memoravel licao de

ALBERTO SILVA FRANCO:

O juiz e a Constitute devem ter, em verdade, uma relagao de
intimidade: direta, imediata, completa. H3 um nivel de cumplicidade
que os atrai e os enlaca. Na medida em que, de maneira explicita ou
implfcita, da-se positividade constitucional aos direitos
fundamentais da pessoa humana, estabelece-se, ao mesmo tempo,
um sistema de garantias com o objetivo de preserva-los. O juiz passa a
ser o garantidor desse sistema

Segue jurisprudencia do Egregio Tribunal de Justica do Estado do

Parana/PR, in verbis:

Mandado de seguranca contra ato do Juiz Corregedor dos presidios da
Comarca de Ponta Grossa, que determinou a interdicao total da Cadeia
Publica Delegado Hildebrando de Souza, com aplicacao de astreintes
para o caso de descumprimento da ordem, a vista da superlotacao
carceraria e prec^rias condicSes em que se encontra - proibicao de
alocacao de novos presos nesse chamado "cadeiao" - impetrante,
delegada de policia, que entende estar impedida de exercer suas
funcfies - multa diaria - n3o demonstragcio de violacao a direito liquido
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certo, autorizadora da concessa"o da ordem - interdigao que tern
permissivo legal na lei de execupoes penais e no regimento interno
do Tribunal de Justica do Estado do Parana - cadeia publica que,
para alem do estado ca6tico em que comprovadamente se encontra,
oferece risco social imediato, transformando-se em verdadeira 'bomba
re!6gio" prestes a explodir - capacidade para 172 detentos, abrigando,
na data da interdigao, 535 presos - falta de manutencao e reparos no
local, de responsabilidade do poder executivo - higiene precaria -
infostagao por doengas e pragas - indignidade da pessoa do preso
- mandamus anteriormente impetrado e denegado, contra decisSo que
interditara parcialmente o local - multa diaria inibidora do nao
cumprimento da determinacao mantida - efetividade da tutela
jurisdicional - decisa"o hostilizada neste mandamental escorreita -
impossibilidade efetiva de soluca"o diversa - ordem denegada." (fls.
129-130)

Assim, ja decidiu o Tribunal de Justica do Tocantins:
E M E N T A: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIQAO. VARA DE
EXECUQ6ES PENAIS E TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS FEITOS DAS
FAZENDAS E REGISTROS PUBLICOS. DEFICIENCIAS EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL LEVANTADAS EM RELATORIO
ELEBORADO PELA DEFENSORIA PUBLICA. LEI DE EXECUQAO
PENAL. - Considerando que, nos termos do artigo 66 da lei de execuca"o
penal, cabe ao juiz da execuca"o penal adotar as medidas para assegurar
0 adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, a ele
compete o julgamento do procedimento judicial em que a Defensoria
Publica relata as condicoes de funcionamento de estabelecimento
prisional, visando assegurar o cumprimento dos direitos e garantias
constitucionais e legais da populacSo carceraria. (Conflito de Competencia
n°. 0000183-56.2014.827.0000. Relator Desembargador Daniel Negry. 19
de fevereiro de 2014. Disponlvel em <
http://jurisprudencia.tjto.jus.br/documento?uuid=7fa55e86886e897c9f23cb
01 b844a7cd&options=%23page%3D1 >)

Sao atribuicoes do juiz corregedor dos presidios, entre outras,

interditar, no todo ou em parte, estabelecimento prisional que estiver funcionando

em condicoes inadequadas ou com infringencia a lei. Assim, ao juiz das

Execucoes Penais, especialmente, quando tambem assume a figura de

Corregedor dos Presidios, cabe tal atribuipao jurisdicional.

E ele, o magistrado, "um fiscal da execucao da pena e defensor da

lei e dos condenados, pouco interessando a eventual conveniencia do Poder

Publico em manter em funcionamento um lugar totalmente inapropriado.
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aos quais se destina." (in Leis penais e processuais comentadas - vol. 2 -

Guilherme de Souza Nucci - RT, 2012, Sao Paulo - p. 252).

Assim, nao identifico qualquer violagao a independencia dos

Poderes do Estado. £ importante consignar que o pedido de providencias,

gerador da provocacao do Poder Judiciario, atraves deste juizo, sendo o

Corregedor dos Presidios da Comarca de Araguaina, foi formalizado pela

Defensoria Publica do Estado do Tocantins, com atribuicao na Comarca de

Araguaina/TO, denunciando o caos do sistema prisional da Unidade de

Tratamento Penal Barra da Grota, uma falencia que, como de resto no pais,

expoe a condicao subumana dos reclusos, evidenciando a incompetencia, ou

falta de vontade politica do Estado na solugao do problema.

A situacao nao esta ainda pior em face dos projetos desenvolvidos

pela 2a Vara Criminal e Execucoes Penais/ Cepema da Comarca de Araguaina,

com o apoio do Ministerio Publico, da Defensoria Publica, da Direcao da UTPBG

e demais agentes, Igrejas, etc.

A intervencao judicial, em situacoes dessa natureza, e um ato de

prevengao social e de preservacao da dignidade da pessoa do preso. Dito isso,

NAO vejo obice na analise do pedido.

//../// - Da Reserva do Possivel e Do Phncloio da Separacao dos Poderes.

O Procurador do Estado, em sede de contestagao, alegou que diante

da situagao em tela: "o administrador precisa aplicar o principio da reserve do

Possivel, o qual recjula a possibilidade e a extensao da atua?ao estatal no tocante a

efetivacao de alguns direitos (como, o.ex., os direitos socials), condidonando a

presta$ao do Estado a existencia de recursos publicos disponiveis".

Nesse sentido, o Plenario do Supremo Tribunal Federal (STF), em

13/08/2015. no julgamento do Recurso Extraordinario 592581, com repercussao

geral, decidiu que o Poder Judiciario pode determinar que a Administracao Publica

realize obras ou reformas emergenciais em presidios para garantir os direitos
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fundamentals dos presos, nao sendo oponivel a decisao o argumento da reserva

do possivel nem o principio da separacao dos poderes.

DecisSo: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 220 da repercusseio geral, deu provimento ao recurso
extraordinario para cassar o ac6rd3o recorrido, a fim de que se mantenha
a decisao proferida pelo jufzo de primeiro grau. Ainda por unanimidade, o
Tribunal assentou a seguinte tese: E licito ao Judiciario impor a
Administracao Publica obrigacao de fazer, consistente na promocao
de medidas ou na execucao de obras emerqenciais em
estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da
dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito a
sua integridade fisica e moral, nos termos do que preceitua o art. 5°.
XLIX, da Constituicao Federal, nao sendo oponivel a decisao o
argumento da reserva do possivel nem o principio da separacao dos
poderes. Ausente, justificadamente, o Ministro Teori Zavascki. Falaram,
pelo Ministerio Publico Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
Procurador-Geral da Republica; pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Dr.
Luis Carlos Kothe Hagemann, e, pela Uniao, a Dra. Grace Maria
Fernandes Mendonca, Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-
Geral da Uniao. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenario, 13.08.2015. (STF. Recurso Extraordinario 595281 TJ-RS. Fonte:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp7incident
e=26373Q2>) (Grifei)

O Ministro Ricardo Lewandoski, no relatorio do Recurso Extraordinario

592581:

(...) Como se ve, a LEP, por meio dos dispositivos acima referidos,
assegura aos condenados e internados em geral todos os direitos nao
atingidos pela sentence ou pela lei. Impfie, ademais, a todas as
autoridades o respeito a integridade fisica e moral dos custodiados,
inclusive, dos presos provis6rios.
De outra banda, a Lei de Execucao Penal prescreve, no caput de seu art.
88, que o condenado sera alojado em cela individual integrada por
dormitbrio, aparelho sanitario e lavatbrio. E, em seu paragrafo unico,
estabelece os requisites minimos de cada alojamento prisional, quais
sejam: salubridade do ambiente pela concorrencia dos fatores de aeraca"o,
insolacao e condicionamento termico adequado a existencia humana,
compreendendo uma area minima de 6,00 m2 (seis metres quadrados).
Mas n3o e s6!
A LEP preve, ainda, que os estabelecimentos prisionais devera"o ter
lotac^o compatlvel com a respectiva estrutura e finalidade, assentando,
mais, que o Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria -
CNPCP/MJ estabelecera o limite maximo da capacidade destes.
A LEP preve, ainda, que os estabelecimentos prisionais deverSo ter
lotacao compatfvel com a respectiva estrutura e finalidade, assentando,
mais, que o Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria -
CNPCP/MJ estabelecera o limite maximo da capacidade destes>
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Ainda:

A reiterada omissao do Estado brasileiro em oferecer condicOes de vida
minimamente digna aos detentos exige uma intervencao energica do
Judiciario para que, pelo menos, o nucleo essencial da dignidade da
pessoa humana Ihes seja assegurada, nao havendo margem para
qualquer discricionariedade por parte das autoridades prisionais no
tocante a esse tema.
Sim, porque, como ja assentou o Ministro Celso de Mello, nao pode o
Judiciario omitir-se "se e quando os 6rgaos estatais competentes, por
descumprirem os encargos politico-juridicos que sobre eles incidem,
vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficacia e a integridade
direitos individuals e/ou coletivos impregnados de estatura constitucionar.

O Estado deve fornecer estrutura fisica e prestagoes materiais

indispensaveis aos custodiados, nao cabendo a alegagao de falta de recursos com

a utilizacao do "principio da reserva do possivel", por ser seu dever assegurar aos

presos o minimo existencial.

II.IV- Analise do Cerne do Pedido.

Nesse contexto, e de extrema relevancia consignar que a Lei

Federal n.° 7.210/1984, Lei de Execugao Penal, determina as regras e condigoes

minimas de encarceramento dos estabelecimentos penais, os direitos e deveres

dos presos, a assistencia (material, a saude, juridica, educacional, social,

religiosa), dentre outros, alem do dever da autoridade judiciaria (jufzo da

execugao ou da sentenca) de zelar pelo cumprimento adequado da pena

daqueles que se encontram ergastulados.

Embora a Lei de Execugao Penal seja clara quanto as condigoes

mencionadas supra, notamos certo descaso e inercia do Poder Executive e da

Empresa Umanizzare, quando o assunto e o sistema prisional da Comarca de

Araguaina/TO, chegando ao ponto da inversao de papeis, onde, por vezes, as

responsabilidades administrativas do Estado e da Empresa Umanizzare

(prestadora de servigo publico) sao "transferidas" ao Poder Judiciario.

No caso concreto, a situacao atual tern colocado em risco a vida e a

integridade dos reeducandos, dos funcionarios, das pessoas gue adentram na/>
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referida unidade, inclusive os membros, do Ministerio Publico, do Poder

Judiciario, da Defensoria Publica e de outras instituicoes.

Ademais, fora acoplado aos autos o Laudo Pericial, realizado oela

oerita, Sr*. Geracina Batista Martins Marchesini, gue concluiu:

"Assim, em face do exposto e analisando, a perita concluiu que a
producao e ampliacao dos danos anteriormente apresentados (abertura
na tela de protect do "Patio do Sol" do Pavilhao B no UTPBG, em
Araguama/TO, esta relacionada a quebra da resistencia da mesma, por
ruptura dos fios metalicos.
Para tanto, o(s) autor(es) de tal feito utilizou(ram) objetos que por atrito
(ato de serrar) conseguiu(ram) romper segmentos de fios metalicos da
tela de protecSo. Como fatores coadjuvantes, para tal exito, tern se:
areas de oxidacao na referida tela e reparos ineficientes, conforme se
pode constatar em analises anteriormente apresentadas e em
levantamento fotografico em anexo.
Tais constatacoes comprovam que aquela area f"P5tio de Sol" do
Pavilhao B) nao oferece condic^es fisicas seguras de contenpao
dos usuarios daquele local, uma vez que a tela de protecao
apresenta graves danos em sua estrutura. conforme levantamento
pericial realizado e exposto no presente trabalho." (Grifei)

No oficio n°. 153/2016, acostado ao evento 03, o Diretorda Unidade

de Tratamento Penal Barra da Grota - UTPBG, informa que:

(...) Como e cedico, a Unidade esta passando por urn momento
conturbado, em razao da iminencia de fuga em larga escala, sendo que
a fragilidade do solario expande sobremaneira, os riscos de fuga por
aquele local, haja vista a incidencia de varias tentativas de fuga
ocorridas no solario do pavilhao "B". Ressalto que a fragilidade dos
solarios representa risco a vida dos funcionarios da empresa
Umanizzare, policiais civis, militares, autoridades visitantes, etc.
Ante o exposto, solicito a Vossa Senhoria que faca gestao junto a
empresa Umanizzare, no sentido de que sejam adotadas providencias
imediatas quanto a reestruturacao dos solarios dos pavilhOes "A" e "B".
Caso n5o seja esse o vosso entendimento, solicito preventivamente, a
interdicao do solario do pavilhao "B" a fim de garantir a seguranca da
Unidade.

Segundo a conclusao da pericia e reguehmento do Diretor da

UTPBG, as condicoes do solario comprovam gue este nao oferece condifdes

fisicas seguras de contenoao dos reeducandos. o qua favorece a tentativa de

fuga em lama escala.
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A falta de a$ao do Estado e da Empresa Umanizzare contribui para

o agravamento da situagao dos presos, bem como favorecimento de delitos no

interior da unidade prisional e planeiamento de fucjas, colocando em risco a

seguranca de toda a populacao.

A Empresa Umanizzare a/eqa. em sintese, gue sua atividade de

resume basicamente na prestacao de services admintstrativos gue contribuam

para a seguranca da unidade prisional. Entretanto, nao fora juntado aos autos

gualguer documento qua comprove causa extintiva de sua obrigacao.

O mats triste dessa letargia estatal e que o Sistema Prisional do

Estado do Tocantins, com apenas tres mil presos, malgrado todas as tentativas

do Poder Judiciario em dirimir as problematicas atraves de projetos, melhorar a

celeridade processual, presenca semanal nas unidades prisionais, busca de

parcerias para investir no sistema, continua sendo tratado com desinteresse

pelo Poder Executive e pela Empresa Umanizzare, o que denota um quadro

caotico de promiscuidade e descaso na Unidade de Tratamento Penal Barra da

Grota de Araguaina, da Casa de Prisao Provisoria de Araguaina, nao perdendo

de vista a inativacao da Unidade de Regime Semiaberto e a ausencia da Casa

do Albergado.

O que se depreende e que a Empresa Umanizzare, prestadora de

servigo piiblico, e o Poder Executive, por seus orgaos e entidades incumbidos de

gerenciar o sistema carcerario, desrespeitam regras minimas previstas na Lei de

Execugoes Penais e na Constituicao da Republica Federativa Brasileira,

deixando com que presos permanegam em prisoes com varias deficiencias e,

como corolario, destituidas de toda assistencia ou de perspectivas de melhoria

(condigoes minimas de salubridade e seguranga), ensejando um vilipendio a

direitos nao atingidos pela restrigao da liberdade, principalmente na integridade

fisica e moral (principio da dignidade da pessoa humana e da humaniza^ao).

Rua 25 de dezembro, n° 307, Setor Central s/n°, Centro, Araguaina-TO, CEP - 77804-030 - Fone/
10/30



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE ARAGUAlNA

2" VARA CRIMINAL
GABINETE DO JUIZ

O contrato do Estado do Tocantins, com a Empresa Umanizzare, e

"milionario", dai e inconcebivel que o service prestado seja de baixa qualidade ou

incompleto, acarretando um desvio de finalidade com prejuizos imensuraveis aos

cofres publicos e, por conseguinte, a sociedade araguainense em razao do

descaso. Dessa maneira, e visivel uma grave ofensa a Constituipao e ao Pacto

de Sao Jose da Costa Rica dos direitos dos custodiados que vivem em uma

situa?§o de inconstitucionalidade, prejudicando o sistema punitivo e

ressocializador, pois, na verdade, aquele e degradante, e este e inexistente,

salvo os projetos independentes que estao em andamento na UTPBG.

Os contratos administrativos sao regidos pela supremacia do

interesse publico sobre o particular, e que a clausula exceptio non adimpleti

contractus nao pode ser utilizada em toda sua extensao nos referidos contratos.

Ao contrario, nos contratos firmados com a Administracao Publica, a clausula do

contrato n§o cumprido sofre mitigacoes. Assim, em relacao ao caso concreto, a

empresa Umanizzare deve regularizar a prestacao de service na unidade

prisional, com a execugao das obras de manuten9ao, reforma e/ou restauracao

dos solarios destinados ao banho de sol destinados ao banho de sot dos

reeducandos na UTPBG.

Este e o quadro atual do sistema carcerario e penitenciario do

Estado, onde o principio constitucional da dignidade humana passa a distancia

da populacao segregada, decorrente da omissao das autoridades responsaveis.

Nao se deve olvidar, como tenho feito consignar em minhas

decisoes, que o Sistema Penitenciario brasileiro existe para a fiscalizacao e

execucao no cumprimento das penas, nao para impo-las. Ocorre que, o sistema

penitenciario no Brasil, administrado pelo Estado, pune muito mais que as leis

regularmente editadas, impondo ao preso condicoes degradantes de convivencia

e sobrevivencia.
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£ o chamado Estado de Coisa Inconstitucional decidido pelo

Supremo Tribunal Federal na Arguicao de Descumprimento de Preceito

Fundamental n° 347. Assim, o Estado de Coisas Inconstitucional ocorre no

instante em que se verifica a existencia de um quadro de violacao generalizada e

sistemica de direitos fundamentais, causado pela inercia ou incapacidade

reiterada e persistente das autoridades piiblicas em modificar a conjuntura, o que

desembocara na atuacao do Poder Judiciario.

Em conformidade com o professor CARLOS ALEXANDRE DE

AZEVEDO CAMPOS para o reconhecimento do Estado de Coisas

Inconstitucional, exige-se que estejam presentes as seguintes condicoes:

a) vulneracao massiva e generalizada de direitos fundamentais de

um numero significative de pessoas;

b) prolongada omissao das autoridades no cumprimento de suas

obrigagoes para garantia e promocao dos direitos;

c) a supera£ao das violacoes de direitos pressupoe a adogao de

medidas complexas por uma pluralidade de orgaos, envolvendo mudancas

estruturais, que podem depender da alocacao de recursos publicos, corregao das

politicas publicas existentes ou formulagao de novas politicas, dentre outras

medidas; e

d) potencialidade de congestionamento da justica, se todos os que

tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciario.

Na presente situacao, existe um numero amplo de ergastulados da

Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota que sao atingidas pelas violacoes

de direitos, em especial, a seguranca. Diante disso, para enfrentar litigio dessa

especie, cabera, excepcionalmente, ao Supremo Tribunal Federal, diante de

generalizada afronta a direitos fundamentals, fixar atipicamente "remedies
sA

estruturais" voltados a formulacao e a execugao de politicas jjublicas, como

ocorreu na ADPF ja mencionada.

Rua 25 de dezembro, n° 307, Setor Central s/n°, Centre, Araguaina-TO, CEP - 77804-030 - Fon^/Fa^c (^J) 3414-6623
12/30



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE ARAGUAiNA

2" VARA CRIMINAL
GABINETE DO JUIZ

E, a meu ver, a Suprema Corte adotando, portanto, uma postura de

ativismo judicial estrutural positive, ou mesmo a propria judicializacao da politica

em razao da constitucionalizacao de direitos como a saude e a seguranga, diante

da omissao dos Poderes Executive e Legislative, os quais nao tomam medidas

concretas para resolver o problema, normalmente, fato publico e notorio, por falta

de vontade politica.

Os carceres brasileiros, alem de nao servirem a ressociatizagao dos

presos, fomentam o aumento da criminalidade, pois transformam pequenos

delinquentes em "monstros do crime". A prova da ineficiencia do sistema como

politica de seguranga publica esta nas altas taxas de reincidencia. E o

reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves.

£ de bom alvitre mencionar e reiterar que e, em casos desse jaez,

equivocada a alegagao de violagao da independencia dos Poderes, a uma,

porque a medida de interdigao de estabelecimento prisional e atribuiga"o do Juiz

Corregedor, no exercicio de fungao administrativa, consoante estabelece o artigo

66, inciso VIII, da Lei de Execugoes Penais; a duas, porque o Juiz e tambem o

Estado quando legalmente investido na fungao de Corregedor dos Presidios, em

especial, da Comarca de Araguaina/TO; e a tres, porque, a despeito do prtncipio

da independencia dos Poderes (art. 2° da Constituicao Federal), a sua

relativizagao, albergada pelo sistema de freios e contrapesos, e de todo aplicavel

a especie, como se extrai da ligao de Jose Afonso da Silva, ao assinalar, com

peculiar propriedade:

A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de
cortesia no trato reciproco e no respeito as prerrogativas e faculdades a
que mutuamente todos tern direito, De outro lado, cabe assinalar que
nem a divisSo de fung6es entre os 6rga"os do poder nem sua
independencia sao absolutas. Ha interferencias, que vtsam ao
estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, a busca
do equilibrio necessario a realizacao do bem da coletividade e
indispensavel para evitar o arbitrio e o desmando de um em
detrimento do outro e especialmente dos governados. (Curso de

^~-
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Direito Positive. 20 ed. rev. e atual. Sa"o Paulo: Malheiros, 2002, p. 109-
110).

Nao se pode negar que a materia aqui tratada, ainda que diga

respeito a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, reflete urn problema

social para a Comarca de Araguaina/TO que convive com a inseguranca e o

iminente risco de uma rebeliao de consequencia imprevisivel. Dai o dever que a

ConstituiCcio impoe ao Estado-Juiz de assegurar aos presos a dignidade da

pessoa humana e a garantia da ordem publica.

Na especie, nao se trata de violagao a independencia dos Poderes,

mas de omissao de segmento do Poder Publico, bem como de sua prestadora de

servigo, a um problema social intimamente ligado ao Poder Executive.

Como leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, acerca dos limites da

discricionariedade e controle pelo Poder Judiciario, 'a rigor, pode-se dizer que,

com relacao ao ato discricionario, o Judiciario pode apreciar os aspectos da

legalidade e verificar se a Administragao Publica nao ultrapassou os limites da

discricionariedade; neste caso, pode o Judiciario invalidar o ato, porque a

autoridade ultrapassou o espaco livre deixado pela lei e invadiu o campo da

legalidade" Direito Administrative. 18 ed. Sao Paulo: Atlas, 2005, p. 211).

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello, 'nada ha de

surpreendente, entao, em que o controle judicial dos atos administrativos, ainda

que praticados em nome de alguma discricao, se entenda necessaria e

insuperavelmente a investigacao dos motivos, da finalidade e da causa do ato.

Nenhum empego existe a tal proceder, pois e meio - e, de resto, fundamental -

pelo qual se pode garantir o atendimento da lei, a afirmagao do direito. Juristas

dos mais ilustres, assim estrangeiros que nacionais, em concorde unanimidade

proclamam a corregao deste asserto11 (Curso de Direito Actministrativo. 18 ed.

rev. e atual. Sao Paulo: Malheiros, 2005, p. 901).
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£ certo que o descaso com a estrutura dos direitos fundamentals de

pessoas em encarceramento produz consequencias irreparaveis. De urn lado,

viola alguns direitos previstos na Lei de Execucao Penal (por exemplo, os dos

artigos 83, 87, 88 e 102) e tambem direitos fundamentais dos condenados e dos

presos provisorios (artigo 1°, inciso III, da Constituigao Federal). De outro, coloca

em risco a seguranca publica, pela possibilidade de constantes motins e fugas. E

a seguranca publica, como se sabe, constitui um dos deveres do Estado (CF, art.

144 e seguintes).

Essa perspectiva mais abrangente, do enfoque constitucional dos

direitos e deveres envolvidos no caso concrete, afasta a discricionariedade dos

atos, permitindo a judiciabilidade das politicas publicas. Nesse sentido: '£ dizer,

no piano das politicas publicas, onde e quando a Constituicao Federal

estabelece um fazer, ou uma abstengao, automaticamente fica assegurada a

possibilidade de cobranca dessas condutas comissiva ou omissiva, em face da

autoridade e/ou orgao competente, como, por exemplo, se da em caso de

descumprimento das normas tuteladoras do meto ambiente..." (MANCUSO,

Rodolfo de Camargo, A acao civil publica como instrumento de controle judicial

das chamadas politicas publicas, in 'Acao civil publica", obra conjunta,

coordenacao de £dis Milare, Sao Paulo:RT, 2.001, p. 726).

O Estado do Tocantins, em outros cases envolvendo o sistema

prisional, como por exemplo, a superlotagao, a miscelanea de presos provisorios

com presos definitives, etc, vem defendendo a independencia dos Poderes, e

pugnando a impossibilidade de atuacao do Estado-Juiz, como se o Poder

Judiciario nao possua competencia para atuar. £ o Poder Executive agindo, ou

melhor, omitindo-se, como se fosse simples deixar de cumprir a lei, varrendo a

sujeira do abandono para debaixo do tapete. Pior, transferindo a sua

responsabilidade para alguns abnegados do Poder Judiciario, do
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Publico, da Defensoria publica, da Poiicia Civil e Militar, e de pessoas da

sociedade.

O descaso do sistema carcerario, que se agrava assustadoramente,

e medida de seguranca publica, para evitar um mal maior, como em situacoes

preteritas com resultados lamentaveis e de todos conhecidas. E a seguransa

publica constitui dever do Estado, que nao esta sendo considerada com a

superpopulacao carceraria, com um tratamento relapso com a saude e higiene

dos reeducandos (art. 144 e seguintes da Carta Politica).

A Constituicao do Estado do Tocantins confere ao Estado a

competencia de resguardar a seguranpa publica, in verbis:

"Art. 6°. Compete ao Estado:
(...)
VII - manter e preserver a seguranca, a ordem publica e a incolumidade
das pessoas e do patrimonio;"

Seguindo a trilha da Constituicao do Estado do Tocantins ha uma

preocupagao sobre o Sistema Penitenciario, litteris:

"Art. 118. O Estado garantira a dignidade e a integridade fisica e

moral dos presos [. . . ] ."

Na verdade, fatta vontade politica e coragem de enfrentar endemico

problema que arrasta consigo as mazelas de uma parcela perigosa da

sociedade. A seguranca publica falta na medida em que o sistema caotico poe

em risco a sociedade, violando direitos fundamentais dos presos, causando

revolta em seus familiares e indevida aplicacao do dinheiro publico, sendo que a

finalidade da pena jamais sera alcanpada, refletindo com o aumento da

reincidencia, e da inseguranga publica.

"Gostem ou nao gostem", o Poder Judiciario nao pode e nao deve

assistir passivamente a quebra de violacao de direitos fundamentais daqueles

que cometeram ilicitos e encontram-se a disposigao do Estado para a expiacao

de seus atos, sob pena de se negar a existencia de um orgao jurisdicion;
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das Execucoes Penais - que tern a obrigacao legal de assegurar ao cidadao,

privado da liberdade, a garantia da dignidade na execucao de sua falta,

resgatando-lhe as condicoes basicas de reinserpao na sociedade, finalidade

ultima da condena?ao. Deve o Poder Judiciario atuar no que diz respeito aos

aspectos da legalidade e da moralidade.

E precise ter a consciencia de que ao infrator deve- se aplicar o

rigor da lei, nos exatos limites por ela fixados. O Estado que transborda ou

ultrapassa esses limites, violando os direitos fundamentais do preso, e tao

infrator quanto aquele a quem impoe o cumprimento da pena corporal.

Para e penso, 6 Brasil, 6 Brasil, paradoxalmente, pais com tantas

riquezas naturais e com tantas "vergonhas" de uma parte dos homens que, por

lei, por responsabilidade, e por intitulacao, sao chamados de "publicos", e que de

"publico" so o nome, ja que as 39068, analogicamente, sem querer desmerecer a

lama dos manguezais, sao tomadas na escuridao e na sujeira, sem qualquer

preocupa?ao em investir coletivamente o dinheiro publico na esperanca dos seus

semelhantes. 6 Brasil, (!) Brasil, a bem pouco tempo, chegou proximo da

8a(oitava) economia do mundo, e, mesmo assim, os "homens publicos", trilhando

o caminho da lama, indiferentes aos direitos fundamentais da coletividade,

sobretudo, dos vulneraveis e hipossuficientes destroem e desprezam a

esperanga dos seus concidadaos. Triste Brasil, nao, lamentaveis "homens

publicos" que, sem qualquer cerimonia, utilizam-se de principios constitucionais

ou de principios outros, como a da reserva do possivel, para camuflarem a

sujeira das escolhas, diferentemente dos manguezais que alimentam a vida. A

maioria dos "homens publicos" "enxerga" poucos e, sem pudor algum, "matam" a

esperanca de um mundo melhor com ofensas a direitos fundamentais, e sem

qualquer comprometimento com o interesse publico, a nao ser a busca do "vale

tudo" para chegar e manter-se no "poder".
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[= constrangedor, diariamente, analisar o Diario Oficial do Estado, e

ver o gasto excessive com publicidade, alimentacao para os" palacios", a

quantidade excessiva de cargos comissionados, etc, e, ao mesmo tempo, nao se

da condipoes minimas do sistema prisional, saude, educacao, seguranca publica,

etc. Dinheiro publico , em determinado momento, a maior, em outra situagao, a

menor, mas o Estado nunca ficara "sem nada", todavia, para isso, os gastos

excessivos com superfluos, em homenagem ao principio da eficiencia e da

moralidade, devem ser extintos.

Esta passando da hora do Estado harmonizar o direito individual e

social a seguranca publica, e dos presos ao respeito a sua integridade fisica e

moral. Assim, embora nao seja possivel encerrar o problema, fato que so e

possivel com politicas publicas adequadas de investimento apropriado, entendo

que o Poder Judiciario nao pode silenciar, quando provocado, as cenas

dantescas (de repeticao continuada) da Unidade de Tratamento Barra da Grota,

da Casa de Prisao Provisoria de Araguaina, da ausencia da Unidade de Regime

Semiaberto da Comarca de Araguaina, e da Casa do Albergado, e, desse modo,

determinar o cumprimento do mintmo necessario para a sobrevivencia dos

ergastulados no sistema prisional de Araguaina/TO.

A fim de comprovar que o rigor das penas nao deve ir alem dos

seus objetivos, acredito ser pertinente citar trecho da celebre obra "Dos Delitos e

das Penas", imputada ao pensador Cesare Beccaria. Littehs:

(...) £ evidente que, pelas simples consideracOes das verdades ate aqui
expostas, nao e o objetivo das penas atormentar e afligir um ser
sensivel, nem destruir um crime ja cometido. Um corpo politico, que,
em lugar de proceder por paixfies, e o tranquilo moderador das paixoes
particulares, pode abrigar esta inutil crueldade, instrumento de furor e
do fanatismo, ou dos tiranos fracos- Os gritos de um infeliz
arrancariam as agoes ja consumadas, atraves do tempo, que nao
retrocede. O fim, portanto, e impedir que o reu faga novos danos
aos seus concidadaos, e impedir que os demais cometam outros
iguais. Devem ser, portanto, escolhidas aquelas^peftSStTe^ aqueles
metodos de aplica-las que, guardada a propen^Sti exercam ilnpressao
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mais eficaz e duradoura sobre os animos dos homens, a menos
tormentosa sobre o corpo do reu (...)

Nao e sem razao que Evandro Lins e Silva observa:

[...] Prisa"o 6 de fato uma monstruosa opcao. O cativeiro das cadeias
perpetua-se ante a insensibilidade da maioria, como uma forma
ancestral de castigo. Para recuperar, para ressocializar, como
sonharam os nossos antepassados- Positivamente, jamais se viu
alguem sair de um carcere melhor do que quando entrou. E o
estigma da prisao- Quem da trabalho ao individuo que cumpriu pena
por crime considerado grave. Os egressos do carcere estSo sujeitos a
uma outra terrivel condenacSo: o desemprego. Pior que tudo, sao
atirados a uma obrigatdria marginalizacao. Legalmente, dentro dos
padroes convencionais nao podem viver ou sobreviver A
sociedade que os enclausurou, sob o pretexto hipocrita de reinseri-
lo depois em seu seio, repudia-os, repele-os, rejeita-os. Deixa. al
sim, de haver alternativa, o ex-condenado s6 tem uma soluc^o:
incorporar-se ao crime organizado Nao e demais martelar: a cadeia
fabrica delinquentes, cuja quantidade cresce na medida e na
proporgao em que for maior o numero de presos ou condenados
[...] (In Anais do 1° Encontro Nacional da Execuccio Penal. LEITE,
George Lopes (org.). Distrito Federal: 17 a 20 de agosto de 1998,
FundacSo de Apoio a Pesquisa no Distrito Federal - FAP/DF, 1998, pp.
41 e 42).

Cumpre ressaltar que qualquer pessoa que seja detida, ainda que

sob a acusacao de crime grave, somente podera ser privada do direito a

liberdade, conservando os demais direitos fundamentals inerentes a sua

condi?ao humana, tais como os relatives a saude, a integridade fisica e moral e

ao tratamento digno, os quais nao podem ser afetados em vista da restricao da

liberdade.

£ justamente o que se extrai do art. 3° da Lei de Execugoes Penais,

assim redigido:

"Art. 3° - Ao condenado e ao internado serao assegurados todos os

direitos nao atingidos pela sentenga ou pela lei".

Os direitos em questao, nao atingidos pela prisao e condenacao,

derivam, em sua maioria, de preceitos constitucionais, com caracteristicas de

clausulas petreas, alem de normas constantes de convencoes e tratados

internacionais de que o Brasil e signatapio."
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Nesse sentido, o Estado brasileiro elege o principle da dignidade da

pessoa como fundamento da Republica, conforme estabelece o artigo 1°, da

Constituigao Federal e a mesma Carta Politica preve, no seu art. 5.°, entre outras

coisas, que:

"Art. 5.°, "caput" ~ todos sSo iguais perante a lei, sem distinySo de
qualquer natureza (...);
Ill - ninguGm sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;
XLIX- £ assegurado aos presos o respeito $ integridade fisica e moral;"

Ja o artigo 10 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos,

aprovado pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 16/12/1966 e ratificado

pelo Brasil, sem reservas ou declaragoes restritivas, por meio do Decreto n.° 592,

de 06/07/1992, impoe que: Toda pessoa privada de sua liberdade devera ser

tratada com humanidade e respeito a dignidade inerente a pessoa humana".

Os direitos humanos minimos para a vida em sociedade estao em

voga mundia! desde 1948, com A Declaracao Universal dos Direitos Humanos,

aprovada em 10/12/1948 pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas, pois tal

documento proclamou, entre outras coisas, que "ninguem sera sujeito a

interferencia na sua vida privada, na sua familia, no seu lar ou na sua

correspondencia, nem ataques a sua honra e reputagao. Toda pessoa tern direito

a protegao da lei contra tais interferencias ou ataques."

A Convengao Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de Sao

Jose da Costa Rica), promulgado pelo Decreto n.° 678, de 06/11/1992, impos

deveres aos Estados-Partes, dentre outros, de observarem regras minimas

referentes ao Direito a Vida (art. 4.°), a integridade pessoal (art. 5.°), a liberdade

pessoal (art. 7.°), as garantias judiciais (art. 8.°), ao principio da legalidade e da

Retroatividade (art. 9.°}, a indenizagao (art. 10), a igualdade perante a lei (art.

24), a protegao judicial (art. 25).

Tais normas, promulgadas por decreto, estao incorporadas ao

ordenamento juridico brasileiro por forga do art. 5.°, § 2.° da Constituigao
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Federal, a qual diz textualmente que "Os direitos e garantias expresses nesta

Constituicao n3o excluem outros decorrentes do regime e dos principios por ela

adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do

Brasil seja parte."

Quando o Estado desatende aos requisites minimos exigidos para a

punicao dos presos e condenados, perde a legitimidade para impor sancoes

penais aos individuos e se sujeita a responsabilizacao civil, penal e

administrativa. No mesmo sentido, a empresa Umanizzare, como prestadora de

service publico, nos termos do paragrafo sexto, do artigo 37, da Constituicao

Federal, respondera pelos danos que causar.

Nunca e demais lembrar que a administragao publica esta adstrita a

observancia da lei e e justamente o principio da legalidade, previsto no artigo 37,

caput, da Constituicao Federal, o qua! informa que incumbe ao poder pubiico o

dever de aplicar a lei em todas as hipoteses nela previstas, nao sendo admissive!

que a desidia ou a simples vontade da autoridade transcenda, modifique ou

adapte o texto legal as suas particulares conveniencias, ressalvados os casos de

inconstitucionalidade ou excepcionalidade.

Em outras palavras, a administragao so cabe fazer aquilo que a lei

autoriza e determina, dentro do espaco que ela permite, e quando permite,

situacao que, infelizmente nao presenciamos no caso em analise, ja que o Poder

Executive, e a empresa Umanizzare, nao tern desincumbido de cumprir o que

esta na Lei e na Constituicao Federal.

Cabe acrescentar que os termos peremptorios constantes da

legislacao pertinente a restricao da liberdade dos presos e detidos nao permitem

esfera de discricionariedade as autoridades responsaveis pelo seu atendimento.

Sao atos vinculados, os quais, por fixarem previa e objetiva tipificacao legal do

unico e possivel comportamento da administragao em face de situagao concreta,

nao admitem apreciacao subjetiva de especie alguma. Ou seja, ocorrido-^Q fato
'"si J
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descrito na norma, deve a autoridade realizar o ato na forma prevista na lei, sem

hipotese de flexibilizacao ou alteracao segundo sua conveniencia ou

oportunidade.

Atua arbitrariamente o agente que atropela a lei, que deixa de agir

quando a lei impoe uma atitude, ou age de modo a desvirtuar o seu real intento,

favorecendo ou prejudicando alguem ou a coletividade em beneficio proprio ou

alheio, ou por mera comodidade. Trata-se de ato ilegal, e por isso mesmo deve

ser corrigido pelo judiciario, alem de sujeitar as autoridades a responsabilizacao

devida.

Na Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota ha anos as

promessas de melhoria do sistema prisional nao sao cumpridos, mesmo diante

de reunifies, oficios, inspecoes, prazos, etc e assim o Judiciario, Ministerio

Piiblico, os presos, os servidores e mesmo a populacao permanecem

aguardando solucoes que nunca sao concretizadas, o que gera, a cada dia,

novos e mais dificeis desafios para o gerenciamento da populacao carceraria, a

qual, como ja dito, cresce de maneira exponencial e sem estrategia estatal.

Certo e que as penas, segundo doutrina autorizada, foram criadas

como forma de retribuicao e prevencao, especial e geral, porem nao podem

ultrapassar os limites previstos em Lei, o que vem acontecendo em nossa

Comarca, situacao com a qual o Poder Judiciario nao pode compactuar, sob

pena de se tornar conivente com a omissao Estatal.

O sofrimento e insito ao cumprimento de penas privativas de

liberdade, porem, como ja dito, limites existem para serem seguidos, sob risco da

pena tornar-se cruel, com ofensa direta ao previsto na alinea "e", inciso XLVII,

artigo 5°, da Constituicao Federal.

Sobre os limites das penas, as consequencias que elas trazem ao

espirito humano, trago a colacao pequeno trecho de obra, literaria^itribuida ao

pensador Vitor Hugo. Sao seus os seguintes dizeres:
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[...] Em outros tempos - porque me parece que anos e na"o semanas se
tern passado - , eu era urn homem como qualquer outro. Cada dia, cada
hora, cada minuto tinha a sua ideia. O meu espirito jovem e rico estava
cheio de fantasia. Divertia-se a desenrolar ante meus olhos uns depois
dos outros, sem ordem, nem fim, adornando de inesgotaveis arabescos
este rude e fraco tecido da vida. Ora eram donzelas, esplendidas capas
de bispos, batalhas ganhas, teatros cheios de rufdo e de luz, ora novas
donzelas e sombrios passeios durante a noite sob as copas dos
castanheiros. Na minha imaginagao vivia uma eterna festa. Eu podia
pensar no que queria, era livre. Hoje estou preso. O meu corpo esta
preso numa masmorra, o meu espirito esta preso por uma ideia. Uma
horrivel, uma sangrenta, uma implacavel ideia! S6 tenho urn
pensamento, uma convicgdo, uma certeza: condenado a morte!
(Vitor Hugo, O Ultimo Dia de Urn Condenado, Golden Books, S3o Paulo,
2005, p.10).

Guardadas as devidas proporgoes, ja que o texto trata da pena de

morte, ordinariamente inexistente em nosso ordenamento, em vista do que se

extrai da leitura acima, o fato de uma pessoa estar isolada do mundo, cumprindo

sua pena privativa de liberdade ja traz, por si so, diversas consequencias a ela e

a todas as pessoas que, de alguma forma, a ela estavam ligadas antes da

privagao de liberdade. Assim sendo, cumpre aos agentes publicos, de todos os

niveis, responsaveis direta ou indiretamente pelo cumprimento das penas zelar

para que, na medida do possivel, sejam atendidas condicoes minimas de

dignidade para o cumprimento das penas, sobretudo as que geram privacao do

direito de ir e vir.

No caso da Comarca de Araguaina, como ja relatado, e crivel o

desatendimento estatal e da empresa Umanizzare que estao sendo desatendidos

diversos preceitos da Lei de Execucao Penal e da Constituigao da Republics,

dentre os quais, seguranca, saude, higiene, etc (art. 83, LEP). Em relagao a

Constituigao da Republics, a manutengao do presidio masculine na situagao em

que se encontra fere os seguintes principles: Dignidade da Pessoa Humana e a

Legalidade.

Sobre a importancia dos Direitos Humanos, sem abuses, nos bias

atuais, vejamos o que nos ensina Bobbio. Diz o sabio:
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A principio, a enorme importancia do tema dos direitos do homem
depende do fato de ele estar extremamente ligado aos dois problemas
fundamentals do nosso tempo, a democracia e a paz. O reconhecimento
e a protecao dos direitos do homem sao a base das constitutes
democraticas, e, ao mesmo tempo, a paz e o pressuposto necessario
para a protegao efetiva dos direitos do homem em cada Estado e no
sistema internacional. Vale sempre o velho ditado - e recentemente
tivemos uma nova experiencia - que diz inter arma silent leges. Hoje,
estamos cada vez mais convencidos de que o ideal da paz perpetua s6
pode ser perseguido atraves de uma democratizac3o progressiva do
sistema internacional e que essa democratizacao nao pode estar
separada da gradual e cada vez mais efetiva protecao dos direitos do
homem, acima de cada urn dos Estados. Direitos do homem,
democracia e paz sao tres mementos necessaries do mesmo
movimento historico: sem direitos do homem reconhecidos e
efetivamente protegidos nao existe democracia, sem democracia
nao existem as condicoes minimas para a solucao pacifica dos
conflitos que surgem entre os individuos, entre os grupos e entre
as grandes coletividades tradicionalmente indoceis e
tendencialmente autocraticas que sao dos Estados, apesar de
serem democraticas com os proprios cidadaos (Norberto Bobbio, A
Era dos Direitos, Editora Campus, Rio de Janeiro, 2004, 9.a ed, p. 223).

Aplicando-se as ligoes de Bobbio ao processo de execucao da

pena, chegamos a conclusao de que sem a percepgao de que todo o processo

de execucao da pena esta pautado em condicoes minimas de dignidade do ser

humano, inviavel se torna o cumprimento da nossa Constituigao Democratica. A

pena desnatura-se e perde suas finalidades basicas ja mencionadas, quais

sejam, retribuicao, prevengao, geral e especial, bem como, e acima de tudo,

tentativa de reinserir o reeducando ao meio social.

Com o advento da Constituicao de 1988 percebe-se a ratificacao de

diversas garantias e preceitos inerentes ao direito penal e a pessoa do preso,

que foram sendo reconhecidos e trabalhados durante os anos, principalmente

apos a Segunda Grande Guerra, com a Declaragao Universal dos Direitos do

Homem das Nacoes Unidas, assinada em 1948.

Dentre as importantes conquistas hoje reconhecidas pela Lei Maior

do nosso Pais, citamos a dignidade da pessoa humana, que apesar de^hao se
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referir de forma especifica ao preso, acaba por ser aplicada a ele, por ingerencia

logica.

Como se denota, tanto a Constitutcao Federal como a Lei de

Execucao Penal (Lei 7.210/84) deixam claro o objetivo de reintegrate social do

condenado, o que demanda, para que isso efetivamente ocorra, condicoes

minimas de existencia e dignidade humanas durante o cumprimento da pena.

Nao foi por outra razao que a Lei de Execugao Penal previu, de forma expressa,

ao lado da gama de direitos e obrigacoes dos presos, a necessidade de

estrutura?§o dos locais em que as penas deverao ser executadas.

Em ponto ultimo de reflexao percebo o quao somos involuidos.

na medida em que a cada ano aumenta-se. mais e mais, o numero de

presos e a necessidade de capitulacao de novos crimes. Sonho um dia em

ver o Brasil precisando menos da ultima ratio que e o direito penal, mas

para isso e preciso investir em educacao altruista, saude. saneamento

basico. sequranca prisional e publica, profissionalizacao, lazer. etc. O caos

do service publico brasileiro nao e por ausencia de dinheiro, e sim por ma

gestao da coisa publica, onde o dinheiro publico e minado pela corrupcao,

e por ausencia de planejamento para investimento em setores basicos da

sociedade. Exemplo, cabal, e o Estado do Tocantis pagar "milhoes" de

reals a Empresa Umanizzare e o servico ser prestado com baixa qualidade.

//. V - Aplicayao de Multa , o Gestor, e o Crime de Peculato.

Noutro passo, a Empresa Umanizzare alegou que o valor

estabelecido para a multa ultrapassa o limite legal (20% do valor da causa),

demonstrando a abusividade de sua culminacao, bem como nao ha mats razoes

para aplicacao da multa, tendo em vista que as determinagoes teriam sido

cumpridas.

Entretanto, nao assiste razao a Requerida, pois a medida

representada pela multa, que tem natureza puramente coercitiva, e concebida para
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induzir o demandado a cumprir espontaneamente as obrigacoes que Ihe

incumbem, nao tendo natureza reparatoria ou compensatoria.

£ de bom alvitre mencionar que a multa imposta nao pode, a meu

ver, ser imposta contra o Estado lato sensu, e sim contra a pessoa fisica do

gestor em caso de descumprimento de decisao judicial, pois nao e razoavel que

o Estado, leia-se cidadao, seja responsabilizado, por duas vezes, pela omissao

de uma pessoa fisica com questoes sociais minimas, insensivel com o erario

publico, e que inobserva o principio constitucional da eficiencia.

A sancao pecuniaria, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reals, a

serem divididas, entre o Estado do Tocantins, a Empresa Umanizzare, bem como

multa diaria a Secretaria de Cidadania e Justica, na importancia de R$

10.000,00 (dez mil) reals, imposta e para o caso de nao serem executadas as

obras de manutengao, reforma e/ou reestruturaca"o dos solarios destinados ao

banho de sol dos reeducandos custodiados na UTPBG. £ a chamada astreintes.

A medida representada pela multa, que tern natureza puramente

coercitiva, e concebida para induzir o demandado a cumprir espontaneamente

as obrigacoes que Ihe incumbem, nao tendo natureza reparatoria ou

compensatoria.

O poder do juiz na tutela das obrigacoes de fazer ou nao-fazer nao

se restringira a mera condenagao, mas abrangera a expedicao de mandamentos

ou ordens que se descumpridos, podem configurar o crime de desobediencia, a

permitir a obtencao do resultado pratico almejado, porquanto, a tutela

jurisdicional efetiva nao esta nas sentencas propriamente, mas nos resultados

praticos que elas venham efetivamente a produzir na vida das pessoas.

Assim, como medida que tern por finalidade precipua que alguma

pessoa atenda, imediatamente, ao que o juizo ordena, o poder das astreintes -

providencia inibitoria do descumprimento da obrigacao - e grande porqiie

incomoda o patrimonio do obrigado, onerando-o dia-a-dia de modo crescent©-:
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£ autentico e eficaz meio de pressao psicologica, de criacao

pretoriana francesa do mais absolute sucesso, sem que exista a necessidade de

ser requerida, de modo que o proprio juiz emissor de uma ordem possa dar

efetividade ao mandamento que emitiu.

Nesse enfoque, valido destacar os ensinamentos de Nelson Nery

Junior, a respeito de tema:

"Deve ser imposta a multa, de oficio ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tern
natureza inibitoria O juiz nao deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes" nao e obrigar o reu a pagar o valor da multa, mas

obriga-lo a cumprir a obrigacao na forma especifica. A multa e
apenas inibitoria Deve ser alta para que o devedor desista do seu
intento de nao cumprir a obrigagao especifica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferfvel cumprir a obrigacSo na forma especifica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz." (in C6digo de Processo
Civil e legislagao extravagante em vigor, Sao Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 4fl ed., 1999, pag. 91)

Com efeito, dada a funcao inibitoria da multa, diretamente ligada

aos efeitos concretes do cumprimento da ordem judicial, impoe-se manter a

importancia fixada na decisao ora exarada.

Incumbe alertar que o descumprimento da ordem judicial por agente

pubtico pode, em tese, tipificar o crime de prevaricagao ("retardar ou deixar de

praticar") e configurar atos de improbidade administrativa, conforme o artigo 319

do Codigo Penal Brasileiro e o artigo 11, inciso II, da Lei n° 8429/92.

O artigo 77, inciso IV, e paragrafo 2°, do contemporaneo Codigo de

Processo Civil e incisivo ao precisar que as obrigacoes a ser observadas em um

processo transcendem as partes e procuradores para abarcar um universo maior

de pessoas que incluam todos aqueles que participam do processo e sao

responsaveis pelo cumprimento da decisao judicial. No caso, e precise que as

autoridades responsaveis cumpram com exatidao esta decisao judicial de

natureza provisoria, sob pena de multa.
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Assim, mesmo sendo uma obrigacao estatal, a Secretaria Estaduaf

de Defesa Social, bem como a Diretora Geral da Empresa Umanizzare, pessoas

fisicas, participantes processuais, caso nao cumpram esta decisao deverao arcar

com a astreinte.

O delito de prevarica?ao consubstancia a infidelidade ao dever de

oficio, a funcao exercida. £ o nao cumprimento das obrigacoes que sao inerentes

ao cargo, movido o agente por interesse ou sentimentos proprios. O

ordenamento visa impedir procedimento que molesta e ofende aos interesses da

administra?ao publica, prejudicando o desenvolvimento normal e regular da

atividade administrativa.

Os Tribunals Patrios assim tern se manifestado sobre o tema:

O delito de prevaricaga"o configura-se tanto quando o agente o pratica
com dolo generico - vontade livremente dirigida ao comportamento
tipico- como tambem se o faz com o dolo especifico, objetivando a
satisfacao de sentimentos pessoais, como a teimosia e o capricho
(TACRIM -SP - AC 316.797 - Rel. Reynaldo Ayrosa)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISAO
JUDICIAL NAO CUMPRIDA POR SERVIDOR PUBLICO. DECRETADA
PRISAO POR DESOBEDIENCIA PELA AUTORIDADE JUDICIAL
PROLATORA DA DECISAO DESCUMPRIDA. ERRONEA
CAPITULACAO DO DELITO. CRIME DE PREVARICACAO.
INCOMPETENCE DO JUlZO ClVEL PARA DECRETAR A PRISAO.
ESPECIE DE PRISAO ESTRANHA AO ORDENAMENTO JURIDICO. -
O servidor publico que, no exercicio de suas flingoes, nega
cumprimento a ordem judicial nao incorre no delito de
desobediencia, mas no delito de prevaricacao, previsto no art. 319
do CP, crime de menor potencial ofensivo, previsto na Lei 9.099/95.
- Juiz titular de Vara Civel n9o tern competencia para decretar prisSo
por crime de desobediencia, vez que a ConstituicSo Federal s6 admite
priscio na jurisdicSo civel por divida alimenticia ou no caso de
depositario infiel;- e nulo, de pleno direito, o decreto de prisSo emanado
de autoridade manifestamente incompetente e que n3o se compatibiliza
com quaisquer das hip6tese de prisSo civil, prisSo-pena ou processual.-
ordem concedida. (TJ-MA - HC: 50642004 MA, Relator: MARIA DOS
REMEDIOS BUNA COSTA MAGALHAES, Data de Julgamento:
09/06/2004, SAO LUIS)

//. VI - Da Execucao Provisoria da Multa.
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Quanto ao pleito do Ministerio Publico de execucao provisdria da

multa, dispoe o artigo 537, do CPC/2015:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e podera ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provis6ria ou na sentenca, ou
na fase de execute, desde que seja suficiente e compatlvel com a
obrigacSo e que se determine prazo razoavel para cumprimento do
preceito.
(...)
§ 32 A decisSo que fixa a multa e passfvel de cumprimento provisbrio,
devendo ser depositada em jufzo, permitido o levantamento do valor ap6s
o transito em julgado da sentenga favoravel a parte. (Redaca"o dada pela
Lei n° 13.256. de2016) (Viqencia)
§ A- A multa sera devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisSo e incidira enquanto na"o for cumprida a
decisao que a tiver cominado.

Portanto, o novo CPC preve a imediata exequibilidade da multa apos

sua fixacao e o levantamento apos o transito em julgado.

/// - Dispositive.

Com base em tudo o que foi dito, bem como nos documentos

trazidos a este juizo, com base no parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o

pleito na inicial e, por conseguinte, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA,

DETERMINO que a Empresa Umanizzare e o Estado do Tocantins sejam

intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovem o inicio

das obras de reestruturacao do solario do Pavilhao "B", da Unidade de

Tratamento Penal Barra da Grota - UTPBG, e apresente, no mesmo prazo

laudo detalhado emitido por profissional habilitado e os documentos ou

midia de audio que comprovem ter realizado a divulgacao do teor da

determinacao judicial atraves da radio local instalada na unidade.

Em nao havendo cumprimento da decisao liminar, DETERMINO a

execucao provisoria da multa diaria, com a consequente penhora via BACEN

JUD, bloqueio online em contas bancarias em nome da do Governador, Sr. Marcelo

de Carvalho Miranda, da Secretaria de Cidadania e Justice, Sr3. Gleidv Bracia

Ribeiro, e da Gerente Regional da Empresa Umanizzare, Sr9. Sheilia Santos:
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Em nao havendo cumprimento das medidas nos prazos

estipulados. remeta-se a decisao com toda a documentacao ao MPE para,

em querendo. adentrar com as medidas cabiveis.

Remeta-se copia desta decisao ao Secretario de Seguranga Publica

do Estado do Tocantins, ao Secretario de Cidadania e Justica do Estado do

Tocantins, ao Governador do Estado do Tocantins, a Corregedoria Geral de

Justiga do Estado do Tocantins, ao Conselho Nacional de Justica e ao Diretor do

Estabelecimento Prisional Barra da Grota.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Araguaina/TO^O ezembrode2016.

Ant0riio,Dantas de Oliveira Junior
'

Juiz de Direito
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