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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

4ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas

Autos n.º: 0006286-35.2017.827.2729

 

  DECISÃO

Em uma análise mais acurada dos autos, verifico ser desnecessária a manifestação ministerial sobre o

contido no evento 36, tendo em vista que durante a realização da audiência (evento 34) manifestou pela

apreciação imediata do pedido de liminar, motivo pelo qual revogo a determinação contida nos eventos

39/40.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Tocantins, da empresa

Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda., do Governador Marcelo de Carvalho Miranda e da Secretária

Estadual Gleidy Braga, em que se objetiva, em sede de tutela de urgência:

"a suspensão da vigência de qualquer instrumento que delegue a administração e gestão das

Unidades Prisionais de Tratamento Penal Barra da Grota (UTBG) e da Casa de Prisão Provisória

de Palmas (CPP) à empresa Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda, bem como suspenda

quaisquer pagamentos referentes à prestação desse serviço após 1º de junho de 2017, com a

consequente devolução da responsabilidade ao Governo do Estado do Tocantins"

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência ora requestada, necessário o preenchimento dos requisitos dispostos

no art. 300 do NCPC.

In casu, analisando detidamente os elementos constantes nos autos, por meio de uma análise de cognição

sumária, verifico que os requisitos legais se encontram caracterizados. Senão vejamos.

Da leitura dos contratos firmados entre o Estado do Tocantins e a empresa Umanizzare Gestão Prisional e

Serviços Ltda. (nº 010/2012 e 011/2012) é possível extrair das cláusulas primeiras dos respectivos

instrumentos contratuais que foram terceirizados os serviços de operacionalização da Casa de Prisão

Provisória de Palmas e da Penitenciária Barra da Grota em Araguaína, nos quais se compreendem: os

serviços técnicos e assistenciais, serviços de segurança, serviços de identificação, prontuário e

movimentação, serviços administrativos, serviços de alimentação e serviços gerais.

Entretanto, o preceito constitucional constante no art. 37, II, da Constituição Federal impõe à Administração

Pública que os serviços compreendidos no âmbito das atividades-fim devem ser realizados por servidores

integrantes do seu quadro de pessoal, sendo vedada sua transferência à mão-de-obra terceirizada, sob pena

de violação ao princípio da obrigatoriedade do concurso público.
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Nos contratos em comento, se denota que algum dos serviços prestados pela empresa contratada (a

exemplo: os serviços técnicos e assistenciais, serviços de segurança, serviços de identificação, prontuário e

movimentação, serviços administrativos) são desdobramentos de atividades-fim intrinsecamente ligadas ao

dever de vigilância do Estado no garantir o cumprimento da pena, conforme devidamente evidenciado pelos

documentos acostados à petição inicial, motivo pelo qual se verifica a priori a ilicitude dos negócios jurídicos

ora entabulados.

Registra-se que a violação ao princípio da obrigatoriedade do concurso público se extrai de forma explícita da

Decisão Administrativa nº 01/2017 da Polícia Federal, na qual restou constatado que "os agentes de

socialização exercem atividades típicas de Vigilantes (além de outras atividades que vão além do que os

próprios vigilantes poderiam exercer, tais como a revista nas celas dos presídios, separação de brigas de

internos, etc) de forma que a UMANIZZARE não está autorizada a exercer tal atividade, visto que não é

empresa de Segurança Privada. (...) Outro ponto observado é o fato de se ter um motorista da empresa

Umanizzare responsável por conduzir uma viatura que é utilizada para fins de condução de presos para

áreas externas dos presídios, função típica de escolta, ainda que seja como motorista. Dessa forma, o

funcionário da Umanizzare está exercendo funções que vão além, inclusive, daquelas admitidas para um

vigilante, a qual deveria ser exercida por funcionário público com treinamento específico, ou seja, é função

que deveria ser exercida tão somente por Agentes Penitenciários. (...) Em razão da fiscalização da delegacia

de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal do Tocantins, foi possível observar uma patente

ilegalidade no desvio de finalidade de servidores públicos contratados temporariamente e que exercem

atividades de Agentes Penitenciários".

Ademais, considerando a realização do Concurso Público do Quadro da Defesa Social e Segurança

Penitenciária do Estado do Tocantins, cujos aprovados se encontram nomeados e já com determinação para

iniciarem atividades administrativas e de manejo de presos nas unidades prisionais, a continuidade dos

contratos firmados com a Umanizzare irá por certo onerar excessivamente o Estado e de forma

desnecessária vez que os serviços prestados pela empresa contratada passarão a ser realizados pelos

servidores concursados.

De outro giro, em que pese as mudanças trazidas pela Lei nº 13.190/15, que incluiu os arts. 83-A e 83-B na

Lei de Execuções Penais, que estabelecem as atividades que podem ser transferidas aos particulares, dentre

elas os serviços gerais e de alimentação, entendo que no caso dos autos, diante dos documentos que

instruem a petição inicial, em especial as considerações gerais feitas pelo Grupo Especial de Controle

Externo da Atividade Policial - GECEP, nota-se existirem indícios de que a empresa contratada não se

encontra prestando os respectivos serviços de forma adequada.

Em trechos do documento acostado no evento 01 - RELT9, se extrai que na CPP de Palmas "percebe-se que

a assistência material é deficitária, não havendo camas, roupa de cama, toalha de banho e "kit" de higiene

básico fornecida para os internos. Houve reclamações sobre a quantidade e a qualidade da alimentação

servida (...)". Outrossim, no evento 33 - RELT2, se nota que no presídio Barra da Grota "há vários problemas

de manutenção, fios soltos, luzes queimadas, forros caindo e infiltrações aparentes, locais necessitando de

pintura. Verificou-se que diversas estruturas metálicas necessitam ser substituídas em razão da corrosão

apresentada".

Neste contexto, muito embora os contratos ora impugnados terem validade até o fim deste ano de 2017,

entendo que os elementos probatórios existentes até o momento nos autos são capazes de caracterizar os
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requisitos para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada.

Vale frisar que o cronograma de encerramento progressivo dos contratos mantidos entre o Estado e a

empresa Umanizzare, apresentado no evento 36, a meu ver é insubsistente, pois as referidas partes tentam

estender parcialmente os serviços prestados pela empresa contratada até o final da validade dos

instrumentos contratuais, sem justificativa plausível, inclusive, sem apresentação de qualquer estudo de

custos para justificar a redução dos valores para uma média de apenas 25%, sendo que de acordo com o

cronograma, a Umanizzare passaria a prestar somente serviços de alimentação e serviços gerais, logo,

reduziria significativamente os serviços relacionados aos contratos.

Registra-se, outrossim, que de fato é necessária a fixação de um período de transição para que o Estado

adéque os serviços de alimentação e serviços gerais no presídio Barra da grota e na CPP de Palmas.

Contudo, o prazo apresentado no cronograma do evento 36, qual seja, 31.11.2017, é extenso o suficiente

para causar danos ao erário, seja pelo suposto superfaturamento dos contratos firmados (a ser apurado em

ação própria), seja pela redução mínima trazida no cronograma de encerramento dos instrumentos

contratuais ora em debate.

Posto isto,   DEFIRO o pedido liminar formulado nos autos para fixar o prazo de até 31.07.2017 para que a

empresa Umanizzare suspenda suas atividades no presídio Barra da Grota de Araguaína e na CPP de

Palmas, que deverá ser feita de forma programada e gradativa, em cronograma a ser delineado entre Estado

e a referida empresa, devendo, ainda, o Estado do Tocantins providenciar, neste período, a contratação de

novos prestadores de serviços para as atividades que não sejam de atribuição de servidores efetivos,

cessando os pagamentos relacionados aos contratos em discussão nos autos no prazo fixado.

Promova a intimação eletrônica dos requeridos, via e-Proc, para tomarem conhecimento da presente decisão.

Citem-se, para apresentarem resposta no prazo legal, sob pena dos efeitos processuais pertinentes.

Se houve qualquer alegação das matérias elencadas no art. 337 do NCPC, ouça-se o autor, no prazo de 15

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Palmas, 21 de junho de 2017.

 

  RONICLAY ALVES DE MORAIS
  Juiz de Direito

Respondendo pela 4ª VFFRP
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