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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, REALIZAÇÃO DE OBRAS E
ELIMINAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES  EM
ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  MÉRITO
ADMINISTRATIVO.  NÃO  POSSIBILIDADE  DE
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  PEDIDO
JURIDICAMENTE  IMPOSSÍVEL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.  INTERVENÇÃO  JUDICIAL  QUE  SE
MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O
VALOR  FUNDAMENTAL  DA  PESSOA  HUMANA.
OBSERVÂNCIA,  DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO.  PRECEDENTE  DO  STF.  REPERCUSSÃO
GERAL.  APLICAÇÃO  DA TEORIA DA  CAUSA  MADURA.
INAPLICABILIDADE NO CASO. SENTENÇA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DAR
ANDAMENTO AO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 

O  Supremo  Tribunal  Federal  já  decidiu  ser  possível  ao  Poder
Judiciário  impor  à  Administração  Pública  obrigação  de  fazer,
consistente  na  promoção  de  medidas  ou  na  execução  de  obras
emergenciais  em  estabelecimentos  prisionais,  tendo  em  conta  a
supremacia da dignidade da pessoa humana.

Se o caso a ser enfrentado pelo Tribunal não se amolda à Teoria da
Causa Madura,  decorrente  da  aplicação do disposto  no art. 515, 3º,
do CPC - 1973, incabível a apreciação de todo o mérito da demanda.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682929/artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682813/par%C3%A1grafo-3-artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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RELATÓRIO

O  Representante do  Ministério Público  interpôs Apelação (fl.  231),  contra a Sentença
(fls.226/229) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Campina
Grande que, nos autos da Ação Civil Pública por ele intentada em face do  Estado da Paraíba,
julgou improcedente sem julgamento de mérito (art. 267, VI do CPC), ao fundamento de que é
juridicamente impossível o Demandado ser obrigado a proceder remoção de presos e efetuar obras
em estabelecimento prisional, eis que seria vedado ao Judiciário interferir ou escolher as prioridades
a serem atendidas pelo Ente estatal.

Em suas razões (fls. 232/244), afirmou que o STF decidiu ser lícito ao Judiciário impor à
Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de
obras emergenciais em estabelecimentos prisionais em razão da supremacia da dignidade da pessoa
humana não se  ofendendo o princípio  da  reserva  do possível  ou o princípio  da  separação dos
poderes. 

Sustentou o cabimento da indenização por danos morais coletivos.

Ao final,  pugnou pelo  provimento  do  Recurso,  para  que  seja  reformado o  Aresto,  com
aplicação o art. 515, §3º do CPC – 1973, a fim de condenar o Promovido (i) a criar uma comissão e
(ii) efetuar a classificação dos presos, com ênfase nos antecedentes e personalidade; (iii) fornecer
vestuário, material de higiene pessoal e instalações higiênicas em quantidade suficiente à população
carcerária;  (iv)  instalar  local  destinado  ao  negócio  procutos  permitidos  e  não  fornecidos  pela
Administração; (v) prestação ampla e regular de assistência à saúde e (vi) social, (vii) assistência
jurídica, (viii) educacional (com criação de biblioteca) e (ix) profissional; (x) instalação de local
apropriado a cultos religiosos; (xi) instituição e funcionamento do Patronato e (xii) do Conselho da
Comunidade; instalação de colônia agrícola ou similar; (xiii) garantia de celas individuais com área
mínima de 06 m² com dormitório contendo aeração e isolação, aparelho sanitário e lavatório com
condições adequadas ao uso humano; (xiv) organização das guias de recolhimento; (xv) pagamento
regular das remunerações vencidas e vincendas dos presos que trabalham e prestaram servidos ao
promovido;  (xvi)  garantia  da segurança (transferência  dos  presos) com a reforma do prédio da
Penitenciária Padrão de Campina Grande (Máxima), subsidiariamente, pugnou pea construção de
um novo, além da condenação por danos morais coletivos.

Contrarrazões (fls. 247/275) pelo desprovimento. 

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do Apelo. 

É relatório. 
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VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Édito recorrido está assim resumido:

AÇÃO  CIVIL  PUBLICA  –  TRANSFERÊNCIA  DE  PRESOS  –
REALIZAÇÃO DE OBRAS – ELIMINAÇÃO DE IRREGULARIDADES
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB PENA DE INTERDIÇÃO
DO  MESMO  E  MULTA  DIÁRIA  PELO  DESCUMPRIMENTO  DA
DECISÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO POSSIBILIDADE DE
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  -  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O pedido formulado pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública
que propôs em face do estado da paraíba, para que este fosse obrigado a
proceder  à  remoção  de  presos  e  obras  em determinado  estabelecimento
prisional pública é juridicamente impossível, vez que ao judiciário é vedado
interferir, escolhendo as prioridades e serem atendidas pelo estado, em atos
de administração, cuja competência é exclusiva do Executivo.

Pois bem, segundo Hely Lopes Meirelles:

“O que o Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir
um juízo  de  mérito  sobre  os  atos  da  Administração  (....).  O  que  não  se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja,
sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de
jurisdição judicial.”  (Ob. citada – pág. 710).

 

Há de se atentar ainda que os recursos públicos são insuficientes para atender a todos os
deveres estatais, especialmente após a “Constituição Cidadã”, onde ficam notórias as dificuldades
financeiras pelas quais passa a maioria dos Estados da Federação. 

Para além disso, o gestor público deve obediência à Lei Orçamentária que sobre a despesa
dispõe de forma rigorosa e minuciosa; também à Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece
normas de finanças públicas e impõe punições por infrações a seus dispositivos.

Logo, faltaria ao Judiciário, porque situado fora do processo administrativo, capacidade de
garantir a efetivação de direitos sociais prestacionais, sempre dependentes de condições de natureza
econômica ou financeira que longe estão dos fundamentos jurídicos.

Assim,  a  princípio,  ao  Judiciário  não  caberia  determinar  ao  Executivo  a  realização  das
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medidas  pleiteadas,  sobretudo  obras,  como  pretende  o  Autor  da  Ação,  a  título  de  direito
constitucional do preso, sob pena de fazer as vezes de administrador, imiscuindo-se indevidamente
em seara reservada a outro poder estatal.

Entretanto,  com  relação  ao  caso  em  tela,  o  STF  formou  sólido  entendimento  sobre  o
Princípio da Separação dos Poderes, assentando o seguinte: 

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO
TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO
DE  OBRAS  NA  CASA  DO  ALBERGADO  DE  URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  QUE  CONSIDEROU  DIREITOS
CONSTITUCIONAIS  DE  PRESOS  MERAS  NORMAS
PROGRAMÁTICAS.  INADMISSIBILIDADE.  PRECEITOS  QUE  TÊM
EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO
JUDICIAL  QUE  SE  MOSTRA  NECESSÁRIA  E  ADEQUADA  PARA
PRESERVAR  O  VALOR  FUNDAMENTAL  DA  PESSOA  HUMANA.
OBSERVÂNCIA,  ADEMAIS,  DO  POSTULADO  DA
INAFASTABILIDADE  DA JURISDIÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO  PARA  MANTER  A  SENTENÇA  CASSADA  PELO
TRIBUNAL.  I  -  É  lícito  ao  Judiciário  impor  à  Administração  Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de
obras  emergenciais  em  estabelecimentos  prisionais.  II  -  Supremacia  da
dignidade  da  pessoa  humana  que  legitima  a  intervenção  judicial.  III  -
Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à
integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da
Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro
grau  o  argumento  da  reserva  do  possível  ou  princípio  da  separação  dos
poderes. V - Recurso conhecido e provido.1 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS  PODERES.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  PRECEDENTES.  1.  O
Supremo  Tribunal  Federal  já  decidiu  ser  lícito  ao  Judiciário  impor  à
Administração  Pública  obrigação  de  fazer,  consistente  na  promoção  de
medidas  ou  na  execução  de  obras  emergenciais  em  estabelecimentos
prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE
592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.2 

Daí,  o pedido não é  juridicamente impossível,  porquanto não lhe veda expressamente a
ordem jurídica, além do que o Estado tem o dever de assegurar aos presos o respeito à integridade
física e moral (CF- art. 5º , XLIX).

1.  (RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016) 
2. (RE 930454 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 
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À vista disso, é indiscutível que o entendimento adotado pelo Juízo recorrido não encontra
sintonia  com o que  é  exaltado  pela  Constituição e  com o  entendimento  consolidado  da  Corte
Suprema, pelo que a Sentença deve ser reformada.

Entretanto, o Ministério Público objetiva a reforma do Aresto, requerendo aplicação da regra
do art. 515, §3.ºdo CPC- 1973, por adotar a convicção de que a causa está madura e, portanto, apta
para análise do mérito.

O  Princípio  da  Causa  Madura  objetiva  aperfeiçoar  a  prestação  jurisdicional,  tornando
possível o julgamento direto pelo Tribunal, caso estejam presentes as exigências legais, na hipótese
de extinção equivocada do processo sem a resolução do mérito pelo juízo de origem, desde que o
tema verse unicamente sobre questão de direito e estiver em condições de pronto julgamento, de
maneira a prestigiar os princípios da celeridade e da instrumentalidade sem que nenhuma das partes
saia prejudicada.

Porém, à luz da exegese sistemática do preceito estatuído no artigo 515, § 3º  do Estatuto
Adjetivo civil, entendo que a causa não está madura e, portanto, inapta para análise do mérito.

Não  obstante  os  laudos  técnicos  (Bombeiros,  fls.  40/48,  AGEVISA,  fls.  73/98),  e  do
Relatório  de  Inspeção  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (fls.  119/123)  apontarem
algumas das situações descritas no pedido Inicial, por outro lado, o Demandado alegou que existe e
funciona a comissão de classificação dos presos, e no presídio há equipe médica diária; de pessoal
destinado ao apoio jurídico (nos termos da lei)  e social  (de forma efetiva);  existe  garantida de
assistência religiosa integral e irrestrita, além de ter ocorrido considerável ampliação do número de
agentes penitenciários.

Por sua vez, também se busca  na presente Lide o fornecimento de vestuário, material de
higiene  pessoal  e  instalações  higiênicas  em  quantidade  suficiente  à  população  carcerária;  a
instalação  de  ponto  de  venda  de  produtos  permitidos  e  não  fornecidos  pela  Administração;  o
fornecimento de assistência educacional (com criação de biblioteca) e  profissional; a instituição e o
funcionamento do Patronato e do Conselho da Comunidade; a instalação de colônia agrícola ou
similar; a garantia de celas individuais com área mínima de 06 m² com dormitório contendo aeração
e isolação, aparelho sanitário e lavatório com condições adequadas ao uso humano; a organização
das guias de recolhimento; o pagamento regular das remunerações vencidas e vincendas dos presos
que trabalham e prestaram servidos ao promovido; garantia da segurança (transferência dos presos)
com a reforma do prédio da penitenciária, enfim pretensões que não são eminentemente de Direito e
que dependem tanto de dilação probatória quanto de prazo razoável para a implementação, o que
demanda  a  atuação  efetiva  do  Juízo  recorrido,  que  está  mais  próximo  das  Partes  e  do
estabelecimento prisional, bem como do auxílio do Juízo da Execução Penais da comarca, posto que
há dificuldade na técnica da efetivação dos pedidos formulados entre os quais, por exemplo, o que
compete à Administração, no exercício de sua discricionariedade e independência asseguradas pela
Constituição Federal, sobre a formulação da política carcerária, que inclui a criação de novas vagas

5

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682813/par%C3%A1grafo-3-artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682929/artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682813/par%C3%A1grafo-3-artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682929/artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


Apelação Cível nº 0013891-13.2013.815.0011

no sistema e remoção de presos excedentes à capacidade do estabelecimento prisional, descabendo,
em tese, a intervenção do Judiciário.

Isto, posto,  conhecida à Apelação, dou-lhe provimento parcial para reformar Sentença,
sem aplicação o artigo 515, § 3.º, do CPC -1973, e determinar o andamento regular da Ação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram do
julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho  (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr  Porto”  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/15
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