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CLASSE N' 9200 - CAUTELAR INOMINADA
PROCESSO NO 1145-43.201 7.4.01 .4200
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REQUERIDO: ESTADO DE RORAIMA

DECISÃO

Cuida-se de medida cautelar incidental, com pedido liminar, proposta pelo

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL em desfavor do ESTADO DE RORAIMA, objetivando o
bloqueio, via BacenUud, do montante de R$ 44.784.444,44 (quarenta e quatro milhões,

setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e

quatro centavos), depositados pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, em

29/12/2016, na conta bancária do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima para a
construção de estabelecimento prisional e o reaparelhamento do sistema prisional, bem

como a intimação do requerido para que se faça representar na audiência de conciliação
designada para 28/03/2017, nos autos da ação civil púb:lica n'. 771-32.2014.4.01.4200,

por agente com poderes para transigir.

O requerente alega que o cronograma do Plano para melhoria do sistema
penitenciário de Roraíma não está sendo respeitado, uma vez que o requerido não
apresentou informações precisas acerca da utilização dos valores e das medidas até

então tomadas, não demonstrando, assim, o efetivo cumprimento das etapas previstas no

referido cronograma.

Informa, ainda, que o montante transferido ao Fundo Penitenciário do Estado

de Roraima se deu na modalidade "fundo a fundo", que dispensa a celebração de
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convênio ou instrumento congênere, bem como a abertura de conta corrente vinculada à

sua execução, o que possibilitaria a sua utilização em finalidade diversa.

Aduz que a probabilidade do direito restou demonstrada, diante da "man/ãesfa

e reiterada omissão do Estado de Roraima em zelar pelo cumprimento da Lei de
Execução Pe/7a/", da ausência de informações concretas acerca da utilização dos
recursos repassados pelo governo federal com finalidade específica, bem como do atual
quadro do sistema prisional estadual, que violada frontalmente o princípio da dignidade da

pessoa humana. Outrossim, afirma estar presente o risco de perecimento do objeto, uma

vez que o indeferimento da medida pleiteada resultaria em risco de tredestinação dos

recursos, bem como ressaltou a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

É o relatório. Decido

A análise sumária dos autos, entendo presentes os pressupostos para o
deferimento do pedido de tutela liminar de natureza cautelar, uma vez que os documentos

acostados à inicial demonstram a existência de dúvida acerca do efetivo cumprimento do

objeto referente ao valor transferido pelo DEPEN ao Fundo Penitenciário estadual.

Note-se que as informações prestadas pelo requerido, ao Ministério Público

Federal, não trazem quaisquer esclarecimentos acerca da existência, ou não, de

procedimentos licitatórios referentes às medidas elencadas no item 4 do Plano para

melhoria do sistema penitenciário de Roraima (fl. 19-V do Anexo), bem como referentes à

celebração dos respectivos contratos, que, conforme o documento de fl. 20-V do Anexo,

deveria ter ocorrido em janeiro de 201 7

O perigo da demora também encontra-se presente, tendo em vista que a
inexistência de conta bancária específica e vinculada à execução do objeto impossibilita

uma rigorosa fiscalização da aplicação desses recursos, que, não obstante haverem sido
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transferidos sem celebração de convênio, possuem destinação específica.

Cumpre assinalar, também, que o recurso foi destinado ao Estado de Roraima

diante da constatação da precária situação do sistema carcerário, palco de um dos

maiores massacres já ocorridos em estabelecimentos prisionais do país, do qual pode
resultar, inclusive, de responsabilização do Brasíl, no âmbito internacional.

Desse modo, entendo que é premente a necessidade de assegurar que a
verba púbica em questão-seja utilizada na finalidade para a qual se destina

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar,

para determinar o bloqueio, via Bacenyt/d, da quantia de R$ 44.784.444,44 (quarenta e

quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro míl, quatrocentos e quarenta quatro reais e

quarenta e quatro centavos), depositada na conta corrente do Fundo Penitenciário do

Estado de Roraima (CNPJ n'. 09.153.158/0001-76, Banco 001, Agência no. 3797. Conta
corrente 67415), enquanto em trâmite a ação civil pública n'. 771-32.2014.4.01.4200
salvo novo provimento jurisdicional em sentido contrário

Determino, ainda, que, caso reste infrutífero o bloqueio, que o valor supracitado
seja bloqueado, via BacenUud, em contas de titularidade do Estado de Roraima (CNPJ n'.
84 .012 .012/0001 -26 .

Intime-se o requerido para que se faça representar, na audiência designada

para 28/03/2017, nos autos do processo n'. 771-32.2014.4.01.4200, por agente com
poderes para transigir.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se.

Boa Vista, 17 de março de 2017
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LUZIA FARIAS DA SILvA MENDONÇA
Juíza Federal
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