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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0003900-12.2020.8.27.2734/TO

AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE - TO

RÉU: ESTADO DO TOCANTINS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil pública cumulada com pedido de tutela antecipada de
urgência promovida pelo MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO TOCANTINS em face do
ESTADO DO TOCANTINS, partes qualificadas nos autos.

Pretende a parte autora, por meio desta ação, compelir o requerido a garantir
que os direitos dos presos que estavam recolhidos na Cadeia Pública de Peixe/TO, sejam
devidamente assegurados, em especial aqueles atinentes à saúde, à assistência familiar e à
visita na forma do artigo 5º, caput e inciso LXIII, da Constituição Federal, artigo 41, inciso X
e artigo 103, ambos da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execuções Penais.

Busca, ainda, evitar prejuízos à comunidade em geral, pois, segundo sustenta, o
fechamento do estabelecimento prisional acarretará prejuízos incomensuráveis a sociedade da
região, eis que a maioria dos detentos são residentes e domiciliados na localidade, com
família morando pela região, sendo, em sua esmagadora maioria, pessoas carentes e sem
condições de se deslocarem a cidades mais distantes para realizarem as devidas visitas aos
presos. E, evitar ônus excessivo à polícia, que terá que realizar o deslocamento dos presos
para outras cidades, o que, indubitavelmente, comprometerá o trabalho da mesma.

Argumenta que a sociedade jurisdicionada de Peixe/TO está em verdadeiro
pânico, tanto pelo fechamento repentino quanto pela transferência dos detentos, realizada no
dia 27.11.2020, estando os familiares sem saber notícias de seus entes que estavam
encarcerados; que conforme informação dos servidores da unidade local, não foram levados
sequer os medicamentos dos presos que fazem tratamento de hanseníase e outras doenças, sob
o argumento de que não havia ordem para tanto, bem como os chinelos dos detentos não
foram levados.

Aduz que o fechamento da unidade prisional de Peixe/TO representa violação à
Lei de Execução penal, por inviabilizar o direito de visita e assistência familiar, inerente a
todos os presos e por comprometer o direito à segurança pública.

Requer a concessão da tutela antecipada para proibição da desativação da
Cadeia Pública de Peixe/TO, com determinação de retorno de todos os presos transferidos.
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Em emenda à inicial, evento 4, junta documentos e cartas de antigos detentos já
ressocializados na unidade, fotos de medicamentos e fraldas que não foram levados com os
presos e relatório médico.

Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido.

Os requisitos para a concessão de tutela de urgência encontram-se previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos argumentos e documentos juntados à inicial, entendo que a tutela
antecipada merece parcial acolhimento.

Com efeito, muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito
de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, tal garantia
não é absoluta, podendo o Juízo das Execuções, de maneira fundamentada, indeferir o pleito
ao constatar que não há condições de acolhimento no estabelecimento prisional para o qual o
reeducando pretende ser transferido. Fato é que o sentenciado não tem o direito de impor ou
de eleger o local de cumprimento de sua condenação penal.

Trago à baila, nesse sentido, o magistério de JULIO FABBRINI MIRABETE
(‘Execução Penal’, p. 238/239, item n. 4.9, 9ª ed., 2000, Atlas), cuja lição, a propósito do art.
86 da Lei de Execução Penal, adverte que essa regra legal ‘não outorga ao sentenciado direito
líquido e certo à concessão do pedido’, pois ‘a transferência [mesmo para o meio social em
que vivam seus familiares] é uma faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e
oportunidade’.

Decidiu o STF, quando do julgamento do HC 71.179/PR, no qual foi concedida
a ordem de habeas corpus, pelo colegiado à unanimidade, ao fundamento de que incumbe ao
Estado adotar medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio social, cujo votou
condutor do Acórdão consignou, mais, que “a ordem jurídica em vigor consagra o direito do
preso de ser transferido para o local em que possua raízes, visando à indispensável assistência
pelos familiares”.

Quando do julgamento do RHC 117.977/MG, o STF fixou o entendimento de
que há que se ter presente o interesse público, cujo reconhecimento mostra-se preponderante
sobre pretensões de índole individual manifestadas pelo condenado, especialmente em casos
em que fatores de segurança penitenciária, associados a razões de ordem pública (como, p.
ex., a alta periculosidade social do sentenciado ou a liderança que exerce sobre facção
criminosa relacionada ao tráfico de drogas), justifiquem a recusa judicial de transferência
para estabelecimento penitenciário situado em local diverso.
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Pois bem. No caso dos autos,  no tocante à probabilidade do direito em relação
aos prejuízos com o fechamento da Unidade Prisional, in casu, restou demonstrada pelos
documentos que comprovam o melhoramento do estado físico da unidade prisional, do
cumprimento da Lei de Execuções Penais com a ressocialização dos presos em atividades de
cunho artesanal, cultural e de estudos, bem como pela ajuda do próprio Poder Judiciário que
contribuiu para o melhoramento, com a instalação do sistema de câmera, construção de muro
e sala de aula.

A unidade Prisional de Peixe, como é sabido, possui uma estrutura diferente das
demais unidades prisionais do estado, vez que os presos têm assistência médica e
odontológica semanal, projeto para implementação de uma fábrica de broquetes, há o cultivo
de horta, possui a segurança necessária, vez que possui muros e sistemas de câmeras e
condições estruturais adequadas para manutenção dos presos, notebook para realização de
audiências por videoconferência. Além disso, há a facilidade de locomoção dos presos e a
promoção do bem-estar familiar.

É certo que o Poder Judiciário tem de respeitar a independência dos Poderes do
Estado, mas deve ser sopesado quando de encontro com os princípios norteadores da Lei de
Execução Penal, em especial atenção e relevância na garantia ao princípio da dignidade
humana dos custodiados, garantindo-lhes o direito à saúde, à assistência familiar e à visita,
direitos assegurados também pela Constituição Federal.

Devo enfatizar que Constituição Federal de 1988 tem o princípio da
humanidade como um de seus norteadores, sendo vedadas as penas de morte, salvo em caso
de guerra declarada (nos termos do art. 84, XIX), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados,
de banimento e cruéis (CF, art. 5º, XLVII). Prevê, ainda, ser assegurado aos presos o respeito
à integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX).

 No mesmo sentido, a diretriz traçada pelo Pacto de São José da Costa Rica –
Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor que toda pessoa tem o direito de que
se respeite sua integridade física, psíquica e moral (Art. 5º, 1) e ninguém deve ser submetido
a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da
liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano (Art. 5º,
2). 

Nesses termos, consoante ressaltado pelo Ministro Celso de Mello no
julgamento do HC 105.175/SP, a execução penal, além de objetivar a efetivação, a
implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar
condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação do magistério punitivo
do Estado .
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As Regras Mínimas do Tratamento de Prisioneiros da ONU, por sua vez, em seu
n. 65, dispõem como objetivo de tratamento dos condenados, enquanto perdurar a pena,
inspirar-lhes a vontade de viver conforme a lei, incutir-lhes o respeito por si mesmos e
desenvolver o seu senso de responsabilidade. 

Consigno, aliás, o direito do preso visitas do cônjuge, da companheira, de
parentes e de amigos, assegurado expressamente pela própria Lei de Execução Penal (art. 41,
X), sobretudo com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reeducação do apenado
que, cedo ou tarde, retornará ao convívio familiar e social. 

Destaco, ainda, a Resolução n. 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP), de 11 de novembro de 1994 (DOU de 2.12.1994), que trata de regras
mínimas de tratamento do Preso no Brasil, dispondo em seu art. 33 e parágrafos sobre o
contato do preso com o mundo exterior:

 Art. 33. O preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente, sob
vigilância, com sua família, parentes, amigos ou instituições idôneas, por
correspondência ou por meio de visitas. 

§ 1º. A correspondência do preso analfabeto pode ser, a seu pedido, lida e
escrita por servidor ou alguém opor ele indicado; § 2º. O uso dos serviços de
telecomunicações poderá ser autorizado pelo diretor do estabelecimento
prisional.

Prosseguindo na análise dos requisitos da tutela de urgência, no que tange
ao perigo de dano, este também se faz presente vez que os detentos, familiares, a polícia e a
sociedade local sofrerão inúmeros prejuízos com o fechamento definitivo, sendo necessária a
concessão da tutela para que sejam mantidos os  trabalhos, servidores, os mobiliários e
demais elementos da estrutura física até ulterior decisão.

Lado outro, considerando que os reeducandos já foram transferidos para
penitenciária; considerando os custos e a logística necessária para essa transferência, entendo,
por imprescindível, para análise do pedido de retorno daqueles a instauração do contraditório
e ampla defesa, bem como a oitiva do Ministério Público, sem prejuízo de nova análise após a
juntada aos autos de novos elementos que ensejem a modificação desta decisão.

Pelo exposto, CONCEDO parcialmente a tutela antecipada de urgência para
determinar o imediato restabelecimento das atividades da Cadeia Pública de Peixe,  bem
como, via de consequência, que o  requerido se abstenha de retirar qualquer mobiliário ou
bem existente na unidade, mantendo os equipamentos no estado em que se encontram, bem
como de realizar qualquer alteração na estrutura da Unidade Prisional de Peixe/TO, até
ulterior decisão.
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Abra-se vista, imediatamente, ao Ministério Público.

Cite-se o requerido, através da Procuradoria Geral do Estado, cientificando-o
que tem o prazo de 30 (trinta) dias para contestação.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, intimem-se as partes, inclusive o Ministério Público, para manifestarem e
especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com urgência.

Peixe, 1º de dezembro de 2020 - 00h24min.
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