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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA DOS
FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA-PI,

                                                               

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ,  por  sua

Promotora  de  Justiça  que  adiante  subscreve,  Titular  da  49ª  Promotoria  de  Justiça  de

Teresina-PI, com atribuições na defesa da cidadania e dos direitos humanos, com sede na

Avenida Lindolfo Monteiro,  911, Bairro de Fátima, nesta capital,  fulcrada no art.  129,

inciso  III,  da  Constituição  da  República;  art.  1º,  inciso  IV,  e  5º,  inciso  II,  da  Lei  nº

7.347/85; art. 36, inciso IV, da Lei Complementar nº 12/93 (Lei Orgânica do Ministério

Público do Estado do Piauí);  art.  11,  caput e incisos II  e VI,  da Lei nº 8.429/92 (Lei

Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público);  vem  respeitosamente,  perante  Vossa

Excelência, propor a presente 

A Ç Ã O  C I V I L  P Ú B L I C A  C O M  P E D I D O

D E  T U T E L A  P R O V I S Ó R I A

em  face  do  ESTADO  DO  PIAUÍ,  pessoa  jurídica  de  direito  público

interno, com sede na Avenida Antonino Freire, 1450, Palácio de Karnak, Centro, Teresina-

PI,  CEP 64.001-040,  CNPJ  06.553.481/0001-49,  a  ser  representado  na  pessoa  de  seu

Procurador Geral,  com endereço para comunicações de praxe à Avenida Senador Arêa

Leão, 1650, Bairro Jockey Club, Teresina-PI, CEP 64.049-110, pelos motivos de fato e de

direito que passa a expor adiante.



1 - DOS FATOS

Por meio do  Inquérito Civil nº 25/2018 (SIMP nº 000075-034/2018), o

Ministério Público do Estado do Piauí, através da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-

PI, com atribuições na Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, titularizada pela

Promotora de Justiça subscrevente, tomou conhecimento da notícia de que o Estado do

Piauí não fornecia café da manhã para as pessoas recolhidas na Central de Flagrantes de

Teresina-PI.

A mesma notícia, apresentada pela 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-

PI,  com  atribuição  na  Execução  Penal,  no  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  e

Segurança Pública, dispôs que o Estado do Piauí limitava-se a fornecer almoço e jantar

aos  presos  ali  recolhidos,  ignorando  a  refeição  matinal,  de  modo  que  –  para  aquela

população encarcerada – restavam desrespeitados os direitos fundamentais  referentes à

alimentação, à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

A Central  de Flagrantes  de Teresina-PI alberga temporariamente pessoas

capturadas  durante  a  situação  flagrancial  que  aguardam a  realização  de  audiência  de

custódia. Tal espera pode durar um dia, razão pela qual não se mostra digna a restrição

alimentar bem como resta configurada a violação de Direitos Humanos.  

Por  meio  do  Ofício  nº  12.000-1133/2018,  procedente  da  Secretaria  de

Estado da Segurança Pública do Piauí e subscrita pelo Sr. Rubens da Silva Pereira, então

Secretário de Estado, o Estado do Piauí assumia que  “a quantidade diária de refeições

fornecidas para cada preso é  de 2 (duas)” e  que  “os horários  de fornecimento das

refeições são próximo ao meio dia e próximo das dezoito horas, diariamente”.

Ciente  da  situação,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Piauí  emitiu  a

Recomendação Ministerial nº 020/2018-49ª Promotoria de Justiça, nos autos do Inquérito

Civil  nº  25/2018  (SIMP  nº  000075-034/2018),  dirigida  ao  Secretário  de  Estado  de

Segurança Pública do Piauí, na qual sugeria – dentre outras condutas – o fornecimento de

03 (três) refeições diárias aos custodiados na Central de Flagrantes de Teresina-PI (café da

manhã, almoço, e jantar), a fim de cumprir o mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas)

quilocalorias  de  ingestão  alimentícia  diária,  segundo  os  parâmetros  definidos  pela

Organização  das  Nações  Unidas  para  Alimentação  e  Agricultura-FAO  (Food  and



Organization Alimentation).

Apesar  da Recomendação,  até  a  presente  data  se  verifica  a  ausência  da

alimentação matinal para as pessoas custodiadas na Central de Flagrantes de Teresina-PI,

razão pela qual socorre-se o Parquet piauiense do Poder Judiciário.

2 - DO DIREITO

2.1 - DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A Ação Civil Pública é o meio hábil para a responsabilização por danos

morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, nos termos do art.

1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85, in verbis:

“Art.  1º  Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem

prejuízo da ação popular,  as ações de responsabilidade

por danos morais  e  patrimoniais causados:  (...)  IV -  a

qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.

O  presente  caso  –  ao  versar  sobre  respeito  aos  Direitos  Humanos,

notadamente o direito à alimentação e à integridade física da população custodiada na

Central  de  Flagrantes  – trata-se de violação a  direito  coletivo,  nos  termos  do art.  81,

parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, in verbis:

“Art.  81.  A  defesa  dos  interesses  e  direitos  dos

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo

individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando

se tratar de: (...)

II  -  interesses  ou  direitos  coletivos,  assim  entendidos,

para  efeitos  deste  código,  os  transindividuais,  de

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria

ou  classe  de  pessoas  ligadas  entre  si  ou  com  a  parte

contrária por uma relação jurídica base”;

Desse  modo,  resta  configurada  a  necessidade  do  manejo  da  Ação  Civil



Pública como meio de responsabilização pela conduta atentatória a direitos coletivos.

3 - DA LEGITIMIDADE ATIVA

O Ministério  Público  é  parte  legítima para  a  propositura  da  Ação Civil

Pública por força do disposto no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, segundo o

qual  “são funções institucionais do Ministério Público: ... III - promover o inquérito

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

Em mesmo sentido, o art.  5º, inciso I, da Lei nº 7.375/85, aponta que o

Parquet tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, quando em jogo

direitos difusos e coletivos. 

4 – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Em se  tratando  da  legitimidade  passiva,  entende-se  que  será  legitimado

passivo qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada, responsável pelo dano

ou ameaça de dano a interesses difusos ou coletivos.

Nesse  tópico,  o  Estado  do  Piauí  tem legitimidade  para  compor  o  polo

passivo, pois a Pessoa Jurídica de Direito Público responde pela conduta de seus agentes,

quando em exercício oficial.

A fim de concretizar o princípio da impessoalidade, insculpido no art. 37,

caput,  da  Constituição  Federal,  o  direito  administrativo  brasileiro  adota  a  “Teoria  do

Órgão”,  segundo  a  qual  os  atos  praticados  pelo  agente  público  nessa  qualidade  são

imputados não à pessoa do próprio agente, mas à pessoa jurídica de direito público a que

este pertença.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe que “as pessoas jurídicas

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão



pelos  danos  que seus agentes,  nessa  qualidade,  causarem a terceiros,  assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

No mesmo contexto, para que haja responsabilidade do Estado devem estar

presentes três elementos: a conduta oficial, o dano e o nexo causal. Note-se que não se faz

necessário comprovar o dolo ou a culpa (elemento subjetivo), vez que se trata no caso de

responsabilidade objetiva, como já afirmado. 

No caso em tela, constata-se a omissão estatal, que se mantém inerte diante

da Recomendação Ministerial nº 020/2018-49ª Promotoria de Justiça, fazendo continuar a

situação de ausência de café da manhã destinado aos custodiados na Central de Flagrantes

de  Teresina-PI,  em  total  desrespeito  a  qualquer  regramento  de  Direitos  Humanos.  A

situação encontrada parece ser ignorada pelo Estado do Piauí, razão pela qual este merece

compor o polo passivo da presente ação civil pública.

5 – DA COMPETÊNCIA

O objetivo da Lei da Ação Civil Pública em concretizar a jurisdição no foro

do  local  do  dano,  determinando  a  competência  funcional  do  juízo,  foi  permitir  ao

destinatário das provas a efetivação da tutela jurisdicional com maior clareza possível, seja

quanto à extensão dos fatos, seja quanto a suas consequências. 

Tendo em mente que o objeto desta demanda versa sobre ausência de café

da manhã e insuficiência alimentar dos custodiados na Central de Flagrantes de Teresina-

PI, relevante hipótese de omissão do Estado do Piauí, não resta outa vara competente para

processar e julgar o presente feito, senão uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca

de Teresina-PI. 

 

6 – DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO DA PESSOA CUSTODIADA

O quadro existente na Central de Flagrantes de Teresina-PI fere os mais



básicos  direitos  fundamentais  do  homem,  além de  diversos  dispositivos  expressos  da

Constituição Federal e de leis infraconstitucionais, bem como no imenso rol de Tratados e

Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. Senão

vejamos.

Antes de mais nada, cumpre registrar, com espeque no art. 1º, inciso III, da

Constituição Federal, que a dignidade da pessoa humana consubstancia fundamento do

Estado Democrático de Direito.

Segundo o preciso magistério de Alexandre de Moraes temos que:

“A dignidade é  um valor  espiritual  e  moral  inerente  a  pessoa,  que  se
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e  responsável
da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre
sem  menosprezar  a  necessária  estima  que  merecem  todas  pessoas
enquanto seres humanos”.  (in Direitos Humanos Fundamentais, 2ª edição,
São Paulo: Atlas, 1998, p. 60 (grifo nosso).

Conforme  fartamente  demonstrado  pelo  material  probatório  anexo,  o

tratamento  dispensado  aos  custodiados  na  Central  de  Flagrantes  de  Teresina-PI,

notadamente  a  restrição  alimentar  decorrente  do  não fornecimento  de  café  da  manhã,

viola, frontalmente, o princípio constitucional da dignidade humana, pois preceitua o art.

5º, inciso III, da Constituição da República, in verbis: “Art. 5º. (…) III – ninguém será

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante; (...)”.

A  restrição  alimentar,  nas  condições  acima  colacionadas,  submete  o

custodiado  a  tratamento  desumano  e  degradante,  na  medida  em  que  demonstra  ser

totalmente  incompatível  com  os  objetivos  da  averiguação  quanto  a  eventual  prática

delitiva.

Os  preceitos  constitucionais  já  possuem força  normativa  suficiente  para

lastrear  a  presente  demanda.  Contudo,  não  são  os  únicos  dignos  de  menção.  Como é

sabido, a Central de Flagrantes de Teresina-PI abriga custodiados que esperam a realização

das  respectivas  audiências  de  custódia.  Deste  modo,  sequer  condenados  ou  presos

provisórios  são.  São  pessoas  cuja  liberdade  está  restrita  em  decorrência  da  captura

flagrancial,  mas  contra  as  quais  não  pode  o  Estado  se  esquivar  do  devido  respeito  à



dignidade humana. 

Conforme cediço, o princípio da dignidade da pessoa humana traduz-se em

repulsa às práticas imputáveis aos poderes públicos ou aos particulares, que visem a des-

considerar o ser humano como pessoa, reduzindo-o à condição de coisa, ou ainda pri-

vando-o dos meios necessários a sua manutenção, situação que deve ser defendida pelo

Ministério Público e chancelada pelo Poder Judiciário. 

Nessa toada, resta cristalino que tratamento dispensado pelo Estado do Pi-

auí, consubstanciado na omissão estatal no oferecimento da refeição café da manhã, tam-

bém afronta acordos internacionais relativos a direitos humanos, dos quais é o Brasil sig-

natário. Citamos os que seguem, a saber:

 

- Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Art. V - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano, ou degradante”. 

- Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: 

“Art.10 . 
1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanida-
de e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. 
2. a ) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstân-
cias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto,
condizente com sua condição de pessoas não condenadas”. 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, De-
sumanos ou Degradantes. 

“Artigo 16.1."Cada Estado-parte se comprometerá a proibir, em qualquer
território sob sua jurisdição, outros atos que constituam tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal
como definida no artigo 1°, quando tais atos forem cometidos por funcio-
nário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua
instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em
particular, as obrigações mencionadas nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a
substituição das referências a outras formas de tratamentos ou penas cru-
éis, desumanos ou degradantes”. 

- Convenção Americana dos Direitos Humanos: 

“Art. 5°. Direito à integridade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica
e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis,
desumanos,  ou degradantes.  Toda pessoa privada de liberdade deve ser
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em cir-
cunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado
à sua condição de pessoas não condenadas”. 



Consentâneo  com  o  já  exposto,  concluímos  que  os  fatos  narrados  na

presente ação não afrontam unicamente direitos a garantias dos cidadãos custodiados, mas

de toda a comunidade da comarca de Teresina-PI, cujos indivíduos que a compõem podem

ser  capturados a  qualquer  momento  para averiguação de situação flagrancial  e  podem

restar submetidos a sentir na própria pele a violência decorrente da restrição alimentar a

que alude esta peça.

Para melhor aclarar os ditames convencionais, constitucionais e legais, em

2011, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, sigla do

inglês Food and Agriculture Organization), agência das Nações Unidas que lidera esforços

para a erradicação da fome e combate à pobreza editou a série “Cadernos de Trabalho

sobre o Direito à Alimentação”, integralmente disponibilizado como anexo da presente

peça exordial.

Estes  cadernos  trazem um glossário  de  termos  usuais  daquela  agência,

abaixo melhor explorados.

Fome  é  a  denominação  geral  com  a  qual  se  faz  referência  a  uma

situação de baixo consumo alimentar ou desnutrição, habitualmente crônica. Segundo

a FAO,  “o conceito de fome costuma utilizar-se em situações de intensa privação de

alimentos relativamente a diversas formas de desnutrição, entre elas as devidas a um

acesso  limitado  à  quantidade  suficiente  de  alimentos  e  a  um  défice  de  nutrientes

essenciais presentes nos alimentos necessários desde o ponto de vista nutricional, o que

se repercute nas faculdades físicas e mentais da pessoa ou pessoas afetadas”. 

Subnutrição  é  a  chamada  fome  crônica.  É  o  “estado  nutricional

caraterizado por uma continuada insuficiência na ingestão de alimentos, com um valor

calórico que não chega para satisfazer as necessidades mínimas de energia alimentar”.

É difícil determinar o valor calórico necessário, já que esta depende de muitos fatores,

como  a  idade,  o  sexo,  a  atividade,  as  condições  fisiológicas,  etc.  No  entanto,  a

Organização Mundial de Saúde estima, de forma genérica, um valor calórico de 2.000

(duas mil) a 2.500 kcal/dia (duas mil e quinhentas quilo-calorias por dia) para um homem

adulto e de 1.500 (um mil e quinhentas) a 2.000 kcal/dia (duas mil quilo-calorias por dia)

para uma mulher.



Nesse sentido, referente àquela população custodiada e em observação à

orientação  da  FAO/ONU,  deve  o  Poder  Público  Estadual  fornecer  uma  alimentação

mínima de 2.500 kcal/dia (duas mil e quinhentas quilo-calorias por dia) e, pautado nos

princípios  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade  e  da  humanidade,  tal  quantitativo

calórico  deve  ser  distribuído  em 03  (três)  refeições  diárias,  notadamente  um café  da

manhã, um almoço e um jantar, como determinam os costumes do homem médio.

7 – DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

Ante o quadro acima relatado, não se permitem maiores delongas para a

adoção de alguma medida que mitigue, ao menos, os efeitos nefastos do encarceramento

desumano  e  cruel  a  que  se  veem  submetidos  os  detentos  sob  custódia  estatal  no

mencionado estabelecimento prisional.

O art. 12, da Lei nº 7.347/85, possibilita a concessão de mandado liminar

nos autos da Ação Civil  Pública.  Sobre o tema, releva registrar o escólio de José dos

Santos Carvalho Filho (in Ação Civil Pública — Comentários por Artigos, Freitas Bastos

Editora, 1ª Ed., 1995, p. 270), verbis:

“(...)  Na  ação  civil  pública  também  pode  ser  concedido  o  mandado
liminar. Embora as medidas cautelares guardem maior adequação com a
ação cautelar, a doutrina tem entendido que normas processuais prevêem,
algumas vezes, esses tipos de providência em diversas ações. É o chamado
poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do C. P. Civil, que
autoriza a expedição de medidas provisórias quando julgadas necessárias
em  determinadas  situações  fáticas.  Como  bem  anota  HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, 'tais providências que carecem da qualidade de
processo  e  ação,  apresentam-se  essencialmente  como  acessórias  do
processo principal', motivo por que 'não devem sequer ensejar autuação
apartada ou em apenso'. Aliás, já houve ensejo a manifestação judicial a
respeito  da  possibilidade  de  ser  a  medida  liminar  expedida  dentro  da
própria ação civil pública. O que é importante é que se façam presentes os
pressupostos da medida - o risco de lesão irreparável em vista de eventual
demora e a plausibilidade do direito. Desse modo, o autor da ação civil
pública, vislumbrando situação de risco aos interesses difusos ou coletivos
a serem protegidos,  pode requerer  ao juiz,  antes  mesmo de formular o
pedido na ação, a concessão de medida liminar, a exemplo, aliás, do que
ocorre naturalmente em outros procedimentos especiais, como o mandado
de segurança e a ação popular”. (grifos no original)

O  fumus  boni  iuris encontra-se  fartamente  demonstrado,  através  da



flagrante violação aos direitos fundamentais  dos custodiados na Central  de Flagrantes,

referente  ao  quadro  de  restrição  alimentar  decorrente  da  ausência  de  café  da  manhã,

comprovada  pela  documentação  anexa,  especialmente  por  meio  do  Ofício  nº  12.000-

1133/2018, procedente da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí e subscrita

pelo Sr. Rubens da Silva Pereira, então Secretário, no qual o Estado do Piauí assume que

“a quantidade diária de refeições fornecidas para cada preso é de 2 (duas)” e que “os

horários de fornecimento das refeições são próximo ao meio dia e próximo das dezoito

horas, diariamente”.

Por sua vez, o periculum in mora também resta devidamente caracterizado

pelo  fato  de  que  os  custodiados  encontram-se submetidos  a  condições  inaceitáveis  de

insegurança  alimentar  e,  como  tal,  desumanas.  A restrição  alimentar  pode,  inclusive,

acarretar danos irreparáveis como a morte.

O risco de uma espera demorada,  seja qual for o resultado da demanda,

concentra-se na falta da concessão da tutela. Assim sendo, visando a minoração de todos

os riscos, é que necessário se faz a concessão da tutela requerida.

O art.  297,  do  Código de  Processo  Civil-CPC,  diz  que  “o juiz  poderá

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

A existência de prova induvidosa a respeito do fato que se alega na ação é aquela que dá

condição ao juiz,  à  luz dos elementos probatórios  existentes  nos  autos,  de conceder  a

antecipação de tutela. É a prova que não deixa dúvidas, sendo capaz de formar no julgador

um juízo de certeza. Já a verossimilhança da alegação significa a presunção de veracidade

das alegações oferecidas pelo autor, não exigindo o diploma processual a certeza, mas tão-

somente que os fatos alegados tenham indícios de que são verdadeiros.

No  presente  caso,  diante  da  situação  calamitosa  em que  se  encontra  o

estabelecimento  Central  de  Flagrantes  de  Teresina-PI,  temos  que  o  indeferimento  da

tutela antecipada pode causar um dano ainda mais grave do que o seu deferimento.

Luiz Guilherme Marinoni demonstra os problemas que a tutela antecipada

pode evitar: 

“(...) muitas vezes a pendência do processo pode ser mais incômoda do que
uma sentença desfavorável, pois o estado de ansiedade que a falta de defi-



nição provoca pode ser mais difícil de ser administrado, para algumas pes-
soas, do que os efeitos de uma decisão contrária. (...) outro escopo social
da jurisdição é o da educação para o exercício dos direitos. Como disse-
mos no capítulo que precedeu, muitas pessoas deixam de exercer seus di-
reitos por não acreditarem na 'Justiça’”. (Novas Linhas do Processo Civil.
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 99.). 

Marcato também explana em defesa dos benefícios da antecipação de tute-

la: 

“(...) a garantia cautelar surge como posta serviço da ulterior atividade ju-
risdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do di-
reito; é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça
seja feita".(Procedimentos Especiais. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.
32.) 

O pedido de antecipação de tutela pode, sempre em tese, ser da própria tute-

la pretendida em ação de conhecimento (declaratória, constitutiva ou condenatória), pois o

art. 297, do Código de Processo Civil-CPC, garante expressamente o adiantamento da tu-

tela do próprio mérito ou de seus efeitos. Os tribunais reiteradamente vêm decidindo sobre

a concessão da tutela antecipada em casos semelhantes. Senão vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADEIA PÚBLICA - INTERDIÇÃO - PRE-
CARIEDADE DO  PRÉDIO -  INADEQUABILIDADE DAS INSTALA-
ÇÕES E SUPERLOTAÇÃO - CONSTRUÇÃO ANTIGA E DANIFICADA
- COMPROMETIMENTO - RISCOS DE FUGA E DE INTRODUÇÃO
DE DROGAS E ARMAS -  DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE -  LIMI-
NAR CONCEDIDA - MANUTENÇÃO. A pretensão cautelar de interdição
de estabelecimento prisional se encontra justificada se há laudo pré-cons-
tituído pelo Ministério Público que demonstra a precariedade do prédio da
cadeia pública, inadequabilidade das instalações e superlotação. Constru-
ção antiga e danificada, com forro de madeiramento e telhado comprome-
tidos e prédio em condições que facilitam a introdução de drogas e armas,
além de facilitar fugas, demonstra falta de segurança, que recomenda a
medida. A desativação de Cadeia e do serviço público ali prestado é afeta à
competência correcional do Juiz da execução penal, que também assim
agiu fundamentadamente”. (TJMG – 1.0034.03.008200-1/001(1),  Rel. Va-
nessa Verdolim Hudson Andrade, Data da publicação 16/09/2005). 

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. CONCESSÃO DE LIMINAR ATRELADA A PREVIA AU-
DIÊNCIA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURI DICA
ART. 2 DA LEI N 8.437/92. ARTIGO 273 DO CPC. I - NAO HA SE FA-
LAR EM VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO NO ART. 2 DA LEI N 8.437/92
QUANDO A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR MOSTRE-SE EX-
TREMAMENTE PREMENTE. II - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS
DO ART. 273 DO CPC, QUAIS SEJAM A PROVA INEQUÍVOCA E A
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE A CADEIA NÃO ESTAR EM
BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS, O PERICULUM IN MORA, DEMONS-
TRADO NA POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA INTE-
GRIDADE DOS PRESOS, BEM COMO A REVERSIBILIDADE DA ME-



DIDA, IMPENDE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU
INTERDIÇÃO  PROVISÓRIA.  AGRAVO  CONHECIDO  E  IMPROVI-
DO”. (TJGO – Rel. José Arédio Ferreira, 52203-9/180 - AGRAVO DE INS-
TRUMENTO , 3ª Câmara Cível, Acórdão 23/03/2007, Comarca Hidrolân-
dia, Agravante- Estado de Goiás, Agravado – Ministério Público do Estado
de Goiás).

A imposição ao Estado de cominação de multa para o cumprimento de uma

obrigação é igual e perfeitamente possível. Neste sentido o seguinte julgado: 

“(...)  Como se  tem decidido  no  Colendo Superior  Tribunal  de  Justiça,
‘consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em
se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofí-
cio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao de-
vedor,  mesmo  que  seja  contra  a  Fazenda  Pública'”.  (AgRgREsp.  nº
439.935-RS – Rel. Min. GILSON DIPP – j. de 01.10.02). 

Por fim, o Supremo Tribunal Federal-STF já reconheceu a possibilidade da

antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, verbis: 

“É admissível tutela antecipada contra a Fazenda Pública”. (STF, Pleno,
ADC 4, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 27/04/1999, v.u. DJU 14/06/1999, p
189) 

8 – DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO

DE CONDUTA (TAC) 

O Ministério Público do Estado do Piauí, autor desta Ação Civil Pública,

informa, desde já, que está disposto a realizar audiência de conciliação, nos termos do art.

334, do Código de Processo Civil-CPC, e celebrar acordo com a parte ré, notadamente

com o Estado do Piauí, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

9 – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER o Ministério Público:

1) Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de

medida liminar, nos termos do art. 12, da Lei nº 7.347/85, para determinar que o requerido,



leve a efeito obrigação de fazer, consistente no fornecimento da refeição café da manhã

para os presos custodiados na Central de Flagrantes de Teresina-PI, de modo que,

juntamente com as demais refeições diárias seja totalizada a ingestão alimentícia diária de

2.500 k/cal (duas mil e quinhentas quilo-calores por dia), sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (um mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor e revertida em favor do

Fundo Penitenciário do Estado do Piauí – FUNPESPI, instituído pela Lei n° 5.562/2006;

2) Seja, posteriormente e em regime de tutela definitivo, confirmado o

provimento da tutela provisória.

Requer, igualmente, a designação de audiência prévia de conciliação ou de

mediação  com  o  Requerido,  objetivando  discutir  eventual  Termo  de  Ajustamento  de

Conduta (TAC), a produção de todas as provas admitidas em direito, bem como a dispensa

do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do disposto no art. 18,

da Lei nº 7.347/85. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para fins meramente

fiscais já que os danos discutidos na presente ação são imensuráveis. 

Nestes termos, 

Espera deferimento.

Teresina-PI, 05 de Agosto de 2019

MYRIAN LAGO

Promotora de Justiça

49ª Promotoria de Justiça de Cidadania e Direitos Humanos


