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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a responsabilidade civil do Estado e o sistema peni-

tenciário brasileiro. A responsabilidade civil do Estado estabelecida pela Constituição Federal 

de 1988 está direcionada à proteção dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Con-

tudo, é notório que o Poder Público contribui para que as prisões no Brasil permaneçam como 

centros de toda espécie de violação. Com amparo na doutrina e na jurisprudência, abordou-se 

o erro judiciário no processo penal e suas implicações, a prisão por tempo superior ao fixado 

na sentença, e os danos à integridade física e moral dos presos. Foram apresentadas propostas 

inovadoras que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e discutem diferentes formas de 

assegurar o cumprimento da Constituição nos estabelecimentos prisionais no nosso país. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil do Estado. Sistema penitenciário. Erro judiciário. Pri-

são por tempo superior ao fixado na sentença.  Danos à integridade física e moral dos presos. 

Supremo Tribunal Federal. 
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ABSTRACT 

 

This work has as object of study the liability of the State and the Brazilian prison system. The 

liability of the Federal Constitution established State 1988 is directed to the protection of fun-

damental rights and individual guarantees. However, it is clear that the Government contri-

butes to the arrests in Brazil remain centers of every kind of violation. The miscarriage of 

justice in criminal proceedings and its implications, to prison for longer than the time estab-

lished by the sentence, and damage to physical and moral integrity of prisoners will be ad-

dressed. innovative proposals will be made that pass before the Supreme Court and discuss 

different ways of ensuring compliance with the Constitution in prisons in our country. 

 

Keywords: State Liability. Penitentiary system. mistrial. Prison for longer than the time estab-

lished by the sentence. Damage to physical and moral integrity of prisoners. Federal Court of 

Justice. 
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INTRODUÇÃO 

O histórico desinteresse por parte do Estado em assegurar aos presos a proteção dos 

direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal nos moveu para a escolha do 

tema. Contamos com um conjunto de normas que buscam assegurar a proteção do custodiado, 

por exemplo, ao determinar que Estado deve garantir ao preso a proteção de sua integridade 

física e moral, porém, vemos que as prisões no Brasil se distanciam de aspectos mínimos de 

humanidade. 

Quanto ao erro judiciário no processo penal, destacamos que no exercício do poder 

punitivo e investigatório deve-se atentar aos direitos fundamentais do investigado, para que 

injustiças não sejam causadas por quem deve combatê-las. Citamos jurisprudências que e-

xemplificam o erro judiciário, que mostram claramente os drásticos efeitos reais de uma injus-

tiça causada, ou ainda, permitida, por meio de um processo penal. 

 No segundo capítulo, escrevemos sobre a responsabilidade civil do Estado por pri-

são além do tempo fixado na sentença, prevista no art. 5º, inciso LXXV, da Carta Maior. O 

crescente número de presos no Brasil contribui para a sobrecarga de processos e execuções 

nas varas de execução penal em todo o país, e somado a tantos outros problemas colaboram 

para que os presos permaneçam presos por período maior que o determinado na sentença. 

Caso permaneçam presos por tempo maior que o da condenação, possuem direito a indeniza-

ção pela restrição indevida de sua liberdade.  

Inserimos o posicionamento da doutrina e jurisprudência sobre a responsabilidade 

civil do Estado pela prisão cautelar seguida de absolvição. A restrição da liberdade deve ocor-

rer de forma excepcional em prudência ao direito fundamental à liberdade, entretanto, por 

expressa previsão legal é possível a prisão cautelar. Nas hipóteses de prisão cautelar seguida 

de absolvição, há casos de absolvidos que pleiteiam indenização em face do Estado, em razão 

da prisão injusta. Segundo predominante entendimento jurisprudencial e doutrinário, a prisão 

cautelar seguida de absolvição não tem o condão de gerar direito à indenização. 

Partilhamos da crítica às omissões estatais, que se perpetuam no sistema prisional no 

Brasil, de modo que, a legislação em matéria de direitos fundamentais dos presos parece nem 

existir, a falta de recursos financeiros não ampara o descaso com que as autoridades tratam os 

presos no nosso país, pelo contrário, trata-se de verdadeira alegação forjada para mascarar o 

que não se pode mais esconder: os presos não interessam ao Estado.  
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Sobre a responsabilidade do Estado, destacamos a exposição de Celso Antônio Ban-

deira de Mello (2013, p. 1015):  

A ideia de responsabilidade do Estado é uma consequência lógica inevitável da no-

ção de Estado de Direito. A trabalhar-se com categorias puramente racionais, dedu-

tivas, a responsabilidade estatal é simples corolário da submissão do Poder Público 

ao Direito.  

O Estado de Direito imprimiu a todos os participantes da sociedade a sujeição ao Di-

reito, inclusive o próprio Estado, superou-se a ideia de poder sem limites, que por vezes, figu-

rou como algoz daqueles que deveria proteger e contribuía para o caos na vida em sociedade. 

Felizmente, a submissão às leis se estendeu a todos, Estado e particular, pessoas públicas ou 

privadas.  

Nesse sentido, é muito importante o papel desempenhado pelo Poder Judiciário no 

que se refere à responsabilização do Poder Público pelas omissões perpetuadas no sistema 

prisional brasileiro, há tanto tempo discutidas. São violações de direitos fundamentais, am-

plamente protegidos pela Constituição da República, que deveriam receber um cuidado míni-

mo por parte do Estado de maneira que a humanidade fosse permitida a todos os membros da 

sociedade, sem exceções.  

Marçal Justen Filho (2010, p. 1241) aponta que a responsabilidade é consequência de 

um dever jurídico, daí pode-se compreender que o dever jurídico dá causa à responsabilidade, 

se impôs uma conduta a ser observada pelo sujeito, um fazer ou não fazer a ser seguido, ha-

vendo o descumprimento, haverá responsabilidade. Logo, se não há o dever jurídico que indi-

ca determinada conduta, não haverá responsabilidade.  

A responsabilidade civil do Estado pode ser objetiva e subjetiva. Na responsabilidade 

objetiva é necessário que o prejudicado prove a ocorrência do fato administrativo, dano e o 

nexo de causalidade, entre o fato e o dano.
1
 Na responsabilidade objetiva independe a existên-

cia de dolo ou culpa do agente público, encontra previsão constitucional no art. 37, § 6º, da 

Carta Magna. Já na responsabilidade subjetiva, o lesado terá que provar a conduta culposa 

(mediante omissão voluntária, negligência ou imperícia) ou o dolo do agente causador do da-

no, o nexo causal e o dano. Ao longo do trabalho veremos que a depender da matéria, há di-

vergências sobre qual responsabilidade deve se aplicada no caso concreto. 

  

                                                           
1
 José dos Santos Carvalho Filho, Direito Administrativo, 2014, p. 564. 
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CAPÍTULO 1 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁ-

RIO  

A responsabilidade civil do Estado estabelecida pela Constituição Federal, no seu ar-

tigo 37, §6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado presta-

doras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causa-

rem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa.  

O Estado trabalha para suprir as necessidades públicas, para tanto, faz uso dos pode-

res que lhe foram conferidos constitucionalmente, dentre eles, o Poder Judiciário que é um 

poder da União
2
, segundo Ada Pellegrini Grinover (2012, p.185) é o terceiro poder do Estado, 

a quem é confiada a tutela dos direitos subjetivos até mesmo contra o Poder Público, com 

função de efetivar os direitos e garantias individuais, abstratamente inscritos na Constituição. 

O Poder Judiciário detém parcela do poder do Estado, responsável por processar e julgar, a-

plicar a lei com imparcialidade em obediência aos princípios constitucionais para o alcance da 

justiça. 

O Estado é encarregado de prestar serviços públicos com eficiência aos seus admi-

nistrados, efetivar os direitos fundamentais obedecendo à lei e a Constituição, para tanto, exi-

ge-se cautela no cumprimento de suas atividades, de modo a evitar danos aos administrados e 

prejuízos ao erário. O volume de atividades desenvolvidas não desobriga a Administração 

Pública de reparar os danos causados no exercício de suas atividades, pelo contrário, em de-

terminadas situações responderá objetivamente pelo dano causado, independentemente de 

culpa.  

O Estado realiza a justiça através do Poder Judiciário, por meio dos seus agentes que 

praticam atos de natureza administrativa, que no dizer de José dos Santos Carvalho Filho 

(2014, p. 579) são atos de apoio, também, denominados de atos judiciários. Já os atos judici-

ais, são entendidos como atos jurisdicionais do juiz, relacionados a função de juiz.  

Para execução do poder judiciário muitas relações são desenvolvidas entre os usuá-

rios do serviço e os agentes públicos, juízes, desembargadores, analistas judiciários e técnicos 

judiciários, nesse campo, pode acontecer que o serviço prestado contenha algum erro, atribuí-

vel ao Estado, em razão de ter sido provocado por agente público. 

  

                                                           
2 

Art. 2º, CRFB: São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. 
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1.2. A QUESTÃO DO ERRO JUDICIÁRIO NO PROCESSO PENAL 

 

Em linhas gerais, pode-se compreender, como erro judiciário; o ato forense defeituo-

so, além de; simples falha irrelevante para ocorrência do dano, pelo contrário, o erro é sufici-

ente para prejudicar alguém em seu direito à liberdade, à honra, ao patrimônio, o erro humano 

ou a falha no serviço, macula o ato judiciário, razoavelmente; para causar danos. Tomemos, 

por exemplo; prisão de pessoa diversa da pretendida, pela ação penal, ou seja, há um dano à 

liberdade em virtude de um erro judiciário.  

Luis Antonio Camargo aponta que o sentido mais conhecido do erro judicial é o erro 

no julgamento penal, por se tratar, da primeira preocupação dos efeitos do error (1999, p. 70), 

pois incide na irresponsabilidade de, por exemplo, impedir-se injustamente alguém do exercí-

cio ao direito de liberdade. Para ele, erro judiciário é todo e qualquer error in procedendo ou 

in judicando em qualquer esfera processual, civil, trabalhista, penal. O erro judiciário, no 

campo penal, pode implicar lesões a direitos e garantias altamente protegidos pela Constitui-

ção, como a restrição indevida à liberdade.  

Dar cumprimento à lei penal implica assumir grandes riscos, pois o Estado detém 

muitos poderes, tais como dar ordem e exigir com rigor o seu cumprimento, o poder coerciti-

vo, indispensável ao seu poder de império. Todavia, o uso do poder demanda cautela, por par-

te dos agentes públicos, em medida proporcional, a efetividade do poder do Estado, com o fim 

de, evitar prejuízos aos indivíduos. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2014, p.579) os atos forenses (atos de a-

poio, e não os atos do juiz), atraem normalmente; a responsabilidade civil objetiva do Estado, 

reunidos em: o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Esses atos são denominados por 

Sergio Cavalieri como atos judiciais típicos.
3 

Para o estudo da responsabilidade civil objetiva, por atos judiciais; é indispensável, 

frisar a distinção entre os atos judiciários e os jurisdicionais. Parte da doutrina, defende a não 

responsabilização dos atos dos juízes, sob o argumento, de que os juízes não são responsáveis 

pelos danos que suas decisões erradas possam causar.  

Pedro Lessa, citado por Sergio Cavalieri afirma que, “se o lesado em face de uma 

sentença definitiva pudesse levantar a questão da responsabilidade do Estado, abriria um novo 

litígio sobre a questão já ultimada”. Para ele, apenas; a revisão criminal e rescisão de senten-

                                                           
3
 Programa de Responsabilidade Civil, 10ª edição, 2012, p. 292. 
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ça, provocam o dever de indenizar os prejuízos causados por uma sentença ilegal (2012, 

p.290).  

Sobre ação rescisória, Maria Sylvia Zanella Di Pietro em sua obra Direito Adminis-

trativo (2014, p. 736.): “Admitir-se a indenização por dano decorrente da sentença, estar-se-ia 

infringindo a regra da imutabilidade da coisa julgada; esta tem em seu bojo uma presunção de 

verdade que não admite contestação”. Assim, os danos causados pela sentença, que cumpre o 

devido processo legal, e os demais pressupostos para um ato jurisdicional perfeito, não gera 

obrigação de indenizar. 

Sobre a responsabilidade civil do Estado já expomos o art. 37§6º da CRFB, segundo 

o qual; é objetiva. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que o Estado não é 

civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário, apenas, nos casos expressos em lei, sob 

o fundamento que a administração da justiça é um dos privilégios da soberania.  

A interpretação realizada pela Suprema Corte não é acolhida inteiramente, por parte 

da doutrina, para alguns, o atual Estado de Direito não agasalha a mínima hipótese de irres-

ponsabilidade civil do Estado pelos seus atos, se o Estado, através de, um dos seus poderes; 

Legislativo, Executivo ou Judiciário, erra e prejudica algum interessado, obviamente, deverá 

reparar os prejuízos que causou.  

Há distinções relevantes entre a jurisprudência e a doutrina nesse sentido. Carvalho 

Filho pondera a aplicação da responsabilidade objetiva, para ele, é aplicável somente; aos atos 

administrativos (judiciários), já os atos jurisdicionais não são acobertados pela responsabili-

dade civil objetiva, mas estarão submetidos a um regime específico de responsabilidade.
4 

E utiliza, os mesmos argumentos levantados pelo STF, mas apenas em relação aos 

atos jurisdicionais, como a soberania do Estado. Os atos jurisdicionais são oriundos da função 

estrutural e refletem o exercício da sua própria soberania, do contrário, o funcionamento do 

Poder Judiciário seria inviabilizado. A atuação dos magistrados exige independência e liber-

dade para decidir, com certa frequência, proporcionar a justiça implica o sacrifício de algum 

direito, não há juiz isento, se suas decisões sobrecarregam o Estado de pedidos indenizatórios. 

                                                           
4
 Edmir Netto Araújo, Curso de Direito Administrativo, p. 898, ensina que a responsabilidade do magistrado 

pessoal do magistrado por atos prejudiciais causados aos administrados, encontra duas hipóteses principais. A 
primeira está prevista no art. 954 do Código Civil Brasileiro, que deve ser combinado com art. 927 do mesmo 
diploma. Para ele, a norma declara que só a autoridade que ordenou a prisão ilegal é obrigada a ressarcir o 
dano. A segunda hipótese, consta do art. 143 do novo Código de Processo Civil, equivalente ao art. 133 da lei 
processual anterior (de 17 - 1 -  1973) que diz: O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos 
quando: I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem 
justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único.  As hipóte-
ses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a provi-
dência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias. 
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Contudo, a proteção dos atos judiciais típicos dos juízes não pode conduzir a uma in-

dependência absoluta capaz de prejudicar os administrados. Professora Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro expõe sua crítica, acerca da responsabilização dos magistrados, ao sustentar a ques-

tão da isonomia entre os agentes públicos, e que, sob o prisma da responsabilização por atos 

judiciais, há tendência de desobrigar o Estado pelos injustos causados por decisão judicial, e 

(2014, p. 737) elabora importante anotação:  

As garantias de que se cerca a magistratura no direito brasileiro, previstas para asse-

gurar a independência do Poder Judiciário, em benefício da Justiça, produziram a 

falsa ideia de intangibilidade, inacessibilidade e infalibilidade do magistrado, não 

reconhecida aos demais agentes públicos gerando o efeito oposto de liberar o Estado 

de responsabilidade pelos danos injustos causados àqueles que procuram o Poder 

Judiciário precisamente para que seja feita justiça. 

Edmir Netto Araújo (2015, p. 899) também critica a diferenciação referente a res-

ponsabilização dos magistrados, a seu ver, a responsabilidade pessoal do juiz trazida pelo Có-

digo de Processo Civil é incoerente frente à responsabilidade objetiva constante do art. 37, § 

6º, da Constituição Federal, segundo ele, tal situação contribui para “relutância de certos ma-

gistrados em aceitar a tese da responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais”. E, ressalta: 

É claro que a lei ordinária não tem o condão de revogar dispositivo expresso consti-

tucional, e na verdade nem mesmo sobreviver em desacordo, incompatibilidade, ou 

oposição à Constituição Federal. Não é lícito ao legislador ordinário restringir onde 

a Constituição não o fez, e muito menos inovar sobre direito explicitado na Lei 

Magna, quando essa inovação se opõe frontalmente ao sistema de responsabilização 

que a Constituição preconiza, como é o caso do art. 37, § 6º, do texto constitucional 

vigente em confronto com o citado dispositivo da lei processual, que é posterior. 

Segundo Cavalieri, será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, e 

não, somente uma decisão injusta ou divergente, entende que não cabe responsabilidade por 

ato lícito, apenas se previsto em lei e na CRFB. Para ele, o art. 37, §6º, da CRFB, fala da res-

ponsabilização, nas hipóteses de atos eivados de ilicitude, e critica a doutrina liberal, que pre-

tende interpretá-lo; de forma ampliativa, para em tudo, responsabilizar o Estado. 

Em sentido semelhante, porém de forma mais pacífica, Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2013, p. 1014) aponta que em razão das peculiaridades do Estado, sua responsabiliza-

ção por danos, sofre constantemente adaptações e evoluções, e tende a ser expandida de ma-

neira que possa abrigar, cada vez mais, interesses privados. 

O Poder Judiciário opera o cumprimento da lei, nesse fim, sacrifica o direito de al-

guém, na demanda uma das partes sofrerá uma perda, patrimonial ou não, perderá a causa, 

estará compelido a indenizar, restituir, pagar, obrigado a um fazer ou não fazer, sofrerá uma 

sanção penal. O Estado não conseguiria aplicar seus poderes, se ao mesmo tempo; tivesse que 
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indenizar o exercício regular de suas funções, que são dirigidas ao bem da coletividade e em 

prol da segurança do Estado. 

Para exemplificar imaginemos a prática de um homicídio, o agente será processado e 

julgado (ato jurisdicional) penalmente pelo crime, porque a lei ordena. Teremos, o fato admi-

nistrativo, que é a ação penal, o “dano” que é a pena, e o nexo de causalidade, ou seja, da ação 

do Estado gerou o prejuízo a um direito (à liberdade, à imagem, por exemplo). O agir punitivo 

do Estado foi uma resposta ao ilícito praticado, houve o funcionamento normal da atividade 

jurisdicional, processo e julgamento conforme a lei.  

O prejuízo sofrido pelo agente é simples desdobramento da sua conduta, sua imagem 

denegrida, por ser um criminoso, e a privação de sua liberdade; são consequências da atuação 

repressiva do Estado, fundado no exercício da sua soberania, portanto, tal retribuição não sus-

citará nenhum direito a indenização.  

O segundo ponto, apresentado pela doutrina e jurisprudência, é a recorribilidade dos 

atos jurisdicionais, que proporciona, aos litigantes; o uso dos recursos processuais, para re-

formar a decisão, que lhe não satisfaz. Mas em atenção, ao princípio da segurança jurídica, de 

onde decorre a coisa julgada, os atos judiciais não podem ser reformados a qualquer tempo, 

em momento próprio, eles estarão revestidos de caráter definitivo e não poderão ser rediscuti-

dos.  

Não obstante, os instrumentos dispensados para desenvolvimento do ato jurisdicional 

perfeito, como; as provas, que auxiliam o juiz na tomada de decisões, e, é também; direito da 

parte, para sua defesa, pode ocorrer algum erro na decisão judicial. O equívoco pode ter ori-

gem, em fato desconhecido, pelo magistrado, insuficiência de dados sobre os fatos e pessoas 

do processo, dolo da parte, dentre outras situações. 

Há na jurisprudência, casos notórios; de erro judiciário no processo penal, pessoas 

que foram lançadas na prisão, injustamente, por terem, o mesmo nome da pessoa acusada, por 

falhas sucessivas no processo, cumprimento de ordem de prisão que já foi revogada, são al-

gumas situações que pessoas são lançadas na prisão, em razão de erro judiciário.  

O Agravo, em Recurso Especial 340.493, no qual, o Superior Tribunal de Justiça, de 

relatoria do ministro Benedito Gonçalves, é exemplo de erro judiciário, na demanda, a parte 

agravada em sede de recurso especial, Sirlem Nóbrega Conde, postulou indenização, por ter 

sido preso, temporariamente, de forma equivocada.  

No caso, havia uma investigação em curso, foram realizadas escutas telefônicas e foi 

verificado que os investigados utilizavam o pseudônimo de “Conde”, como os investigados 
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eram policiais militares, os investigadores acessaram o sistema pessoal da Polícia Militar, 

com  o fim de, procurar por algum policial. Porém, não se atentaram que os investigados se 

relacionavam em alusão a hierarquia “Conde” e “Duque”.  

A prisão ocorreu de forma notoriamente errada, justificada apenas pelo sobrenome 

do investigado, sem a mínima cautela exigível desses profissionais, o agravado foi preso em 

pleno serviço, teve sua casa vasculhada, à vista de todos seus vizinhos, sua imagem e nome 

foram exibidos em praticamente todos os jornais do Estado do Amazonas. 

No pedido inicial, o autor requereu indenização pelo dano moral sofrido, o Tribunal 

de Justiça do Amazonas, com base nos elementos fáticos e probatórios, as condições econô-

micas das partes e a finalidade da reparação, majorou a condenação a título de danos morais 

em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que representa aumento de 20% (vinte por cento) da 

verba inicialmente fixada. 

O Estado do Amazonas interpôs recurso especial, alegou violação de vários disposi-

tivos legais, argumentou que não houve negativa de prestação jurisdicional, inexistiam provas 

que a prisão desobedeceu aos requisitos legais, portanto, não se tratava de erro judiciário, e 

por esta razão não havia dever de indenizar, pugnou pela redução dos valores fixados a título 

de danos morais e honorários advocatícios. Na decisão, o relator ministro Benedito Gonçal-

ves, expôs que não se tratava de valores exorbitantes ou irrisórios, e por isso, não havia afron-

ta a razoabilidade, não havia amparo a pretensão do recorrente, recurso conhecido, mas pro-

vimento negado. 

1.2.1. . O CASO DO RECURSO ESPECIAL 802.435 – PE 

Em matéria de erro judiciário, certos casos, se destacam pelo tamanho da injustiça 

causada, raiz de inúmeras violações a direitos fundamentais. Deficiências no serviço judiciá-

rio podem destruir a vida de qualquer pessoa, são consequências drásticas, há casos de pesso-

as que perderam a família, adquiriram doenças incuráveis na prisão, foram humilhadas, pade-

ceram com a dor da injustiça, perderam o prazer em viver.  

No caso do pernambucano, Marcos Mariano da Silva, retrata como o erro judiciário 

pode arrasar a vida de uma pessoa. O ex-mecânico foi preso em 1976 e solto em 1982, devido 

a um erro no mandado de prisão verificado pelo juiz, Marcos foi preso porque tinha o mesmo 

nome de um acusado por homicídio. O verdadeiro culpado apareceu seis anos mais tarde. Em 

1985, quando já estava em liberdade, foi detido ao parar numa blitz por um policial que o re-

conheceu.  
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Sem consultar o processo, o juiz de Direito da Comarca de Cabo de Santo Agostinho 

– PE, mandou Marcos Mariano para o presídio estadual Aníbal Bruno, lá permaneceu preso 

por treze anos ininterruptos, de 27/09/1985 a 25/08/1998. Esse encarceramento foi justificado, 

no inquérito policial, e, por estar em cumprimento de livramento condicional, decorrente de 

condenação por homicídio, cuja pena foi parcialmente cumprida. Só foi libertado, por meio de 

Habeas corpus repressivo, concedido pelo tribunal pernambucano, quando um mutirão judici-

ário revisou seu processo. 

Marcos Mariano da Silva ajuizou ação indenizatória, em face do Estado de Pernam-

buco, pelos danos morais e materiais suportados, sustentou a ilegalidade da prisão, fundamen-

tada em provas fragilizadas, em suposições e informações não fidedignas. Apontou que a de-

cisão lhe privou de desfrutar por treze anos o maior bem da vida – a liberdade –, lhe causou 

danos irremediáveis à saúde, pois contraiu tuberculose no período em que permaneceu no 

cárcere, sua condição foi piorada com perda irreversível da visão de seus dois olhos durante 

uma rebelião no presídio que permaneceu preso.  

A causa foi levada ao Superior Tribunal de Justiça através do RE 802.435 – PE in-

terposto pelo Estado réu, o Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Re-

cife, julgou procedente o pedido, importante trecho da sentença aborda o erro judiciário:  

Em relação ao mérito, é notório o erro judicial perpetrado tanto que este está sendo 

reconhecido por decisão em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça que re-

conheceu a irregularidade da prisão e que ensejou a imediata soltura do autor. Por-

tanto, restou provado o nexo de causalidade entre o erro judicial ocorrido com as 

consequências sofridas pelo autor durante treze anos que permaneceu preso. Cabiam 

às autoridades responsáveis pelo recolhimento do autor à prisão verificarem a exis-

tência dos requisitos necessários à medida prisional o que realmente não ocorreu. A 

restrição ao direito de ir e vir configura uma afronta aos mais direitos basilares do 

cidadão, devendo o Poder Judiciário partir em defesa destes em nome da pacificação 

social. Se houve inércia por parte do autor em requerer as medidas necessárias para 

que fosse cessada a sua prisão, tal omissão se deve à falta de condições financeira e 

ausência de instrução. Mas, nada justifica o grave dano que lhe fora causado. A in-

denização é devida com sustentáculo na responsabilidade objetiva do Estado, por a-

tos omissivos ou comissivo, lícitos ou ilícitos que venham a causar danos. Cabe à 

Administração Pública indenizar. 

Quanto ao pedido indenizatório pela perda da visão, a sentença declarou, que o autor 

não comprovou o nexo de causalidade entre o fato e a rebelião ocorrida no período, no qual 

permaneceu na prisão, os demais pedidos foram julgados procedentes. Condenou, o Estado de 

Pernambuco, ao pagamento de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) a título de 

danos morais e materiais, a serem corrigidos na forma da lei, bem como, ao pagamento de 

custas e honorários de advogado. 
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Inconformados, autor e réu apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambu-

co, que proveu, em parte o recurso do autor e negou provimento ao recurso do Estado e à re-

messa oficial. Na oportunidade, o tribunal pernambucano após análise dos autos, em decisão 

unânime, decidiu pela manutenção do erro judicial, e condenou o Estado de Pernambuco, ao 

pagamento, de uma indenização por danos morais e materiais, no valor de dois milhões de 

reais. O Estado não se desincumbiu do ônus probatório, de demonstrar, que a perda da visão 

do prejudicado, se deu por outra causa, que não tivesse ligação ao dever de proteção a integri-

dade física e moral do autor recorrido, desse modo, presumiu-se, o nexo de causalidade entre 

a perda da visão e a detenção ilegal. 

Do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Estado réu, interpôs 

recurso especial, por entender, que a decisão dissentia de julgados de outros tribunais, com 

destaque, do Superior Tribunal de Justiça, para tanto enumerou precedentes. O recurso foi 

admitido no Tribunal e remetido ao STJ. 

Ao verificar os fatos apontados no recurso, e concluir por tamanha injustiça, o relator 

ministro Luiz Fux escreveu (p. 27): 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de índole pós-positivista e fun-

damento de todo o ordenamento jurídico expressa como vontade popular que a Re-

pública Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municí-

pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem co-

mo um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como instrumento rea-

lizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e solidária. 

[...] 

Consectariamente, a vida humana passou a ser o centro de gravidade do ordenamen-

to jurídico, por isso que a aplicação da lei, qualquer que seja o ramo da ciência onde 

se deva operar a concreção jurídica, deve perpassar por esse tecido normativo consti-

tucional, que suscita a reflexão axiológica do resultado judicial. 
[...] 

A plêiade dessas garantias revela inequívoca transgressão aos mais comezinhos de-

veres estatais, consistente em manter-se, sem o devido processo legal, um ser huma-

no por quase 13 (treze) anos consecutivos preso, por força de inquérito policial in-

concluso, sendo certo que, em razão do encarceramento ilegal, contraiu o autor do-

enças, como a tuberculose, e a cegueira. 

O relator apontou a inequívoca responsabilidade estatal, tanto se aplicada, a legisla-

ção infraconstitucional vigente à época da demanda – art. 159 do Código Civil de 1916 –, 

quanto aquela, trazida pela Constituição de 1988, constante do seu art. 37. Ressaltou, caber, 

ao Superior Tribunal de Justiça adentrar o campo da fixação do dano moral, “para ajustá-lo à 

sua ratio essendi, qual a da exemplariedade e da solidariedade, considerando os consectários 

econômicos, as potencialidades da vítima, etc, para que a indenização não resulte em soma 

desproporcional”. (Grifo do autor) 
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Para solução da causa, destacou, que a indenização imaterial, arbitrada pelo acórdão 

recorrido no valor de R$ 1.844.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil reais) a 

título de danos morais e R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) a título de danos 

materiais, revelou-se justa, adequada a gravidade do fato, consistente na mais grave violação à 

dignidade humana, portanto, não haveria fundamento para sua reforma. 

Na parte final do voto, o ministro-relator frisou que o caso retrata uma das mais sig-

nificativas violações aos direitos fundamentais da “pessoa humana”. Sobre a matéria, colacio-

nou o entendimento pacificado, naquela Corte Superior: 

A exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos huma-

nos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o funda-

mento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inau-

gura seu regramento superior estabelecendo no art. 1º que 'todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos'. Deflui da Constituição federal que a digni-

dade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito que a-

firme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais 

e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a re-

lação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual". (REsp 

612.108/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 03.11.2004) 

Por unanimidade, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimen-

to ao recurso especial, interposto pelo Estado de Pernambuco, nos termos do voto do relator 

ministro Luiz Fux, assim, permaneceu inalterada a decisão do Tribunal, que condenou o Esta-

do de Pernambuco ao pagamento da quantia de dois milhões de reais em favor do ex-

mecânico Marcos Mariano da Silva, pelos danos materiais e morais causados pelo erro judici-

ário. 

Frise-se, tamanho infortúnio, lhe restringiu a liberdade por dezenove anos, injusta-

mente, causando-lhe não apenas a privação do direito de ir e vir, que já não é pouco, mas a 

perda de sua família, ao ficar cego, resta claro o prejuízo em sua integridade física e também 

moral, teve a honra manchada perante a sociedade, foi privado de vivenciar treze anos de 

forma digna, pois sabemos que há décadas, o cárcere reserva problemas potenciais, ou seja, à 

época, as prisões brasileiras, já eram ambientes inadequados para cumprimento de pena.  

A história de vida do ex-mecânico, ainda teve, um desfecho mais trágico, o ganho da causa 

não abrandou tamanha injustiça. Em 2006, o recurso especial foi julgado pelo STJ, posterior-

mente, seguiu para a atualização do valor e inscrição nos cadastros de precatórios a serem 

pagos pelo Estado, em 2009, recebeu a primeira parcela, infelizmente, no dia 22 de novembro 

de 2011, conforme noticiado pelos meios de comunicação, Marcos Mariano faleceu sem que 

tivesse recebido o valor integral da indenização.  
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1.2.2. REVISÃO CRIMINAL 

A doutrina e jurisprudência brasileiras apontam que a revisão criminal julgada pro-

cedente é caso de erro judiciário. A revisão criminal tem previsão legal no artigo 621 do Có-

digo de Processo Penal Brasileiro, a despeito de estar inserida no título dos recursos, em geral, 

não é modalidade de recurso, pois não está subordinada aos pressupostos recursais e não exige 

uma decisão recorrível
5
. Professor Aury Lopes Jr.(2014, p. 969) entende tratar-se de uma ação 

de impugnação, sobre a matéria escreveu:  

Trata-se de um meio extraordinário de impugnação, não submetida a prazos, que se 

destina a rescindir uma sentença transitada em julgado, exercendo por vezes papel 

similar ao de uma ação de anulação, ou constitutiva negativa no léxico ponteano, 

sem se ver obstaculizada pela coisa julgada.  

Em sua obra, o Professor expõe a ponderação entre a segurança jurídica conectada à 

imutabilidade da coisa julgada, e a necessidade; de relativizá-la, em benefício da liberdade 

individual. Sob esse prisma, vê-se a prevalência do direito fundamental à liberdade, tão eleva-

do pela Carta Maior, coube ao legislador, proteger o indivíduo da irreversibilidade de senten-

ças injustas.  

Segundo Eugenio Pacelli (2014, p. 1012): 

A ação de revisão criminal tem precisamente este destino: permitir que a decisão 

condenatória passada em julgado possa ser novamente questionada, seja a partir de 

novas provas, seja a partir da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, 

seja, por fim, pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a 

melhor jurisdição. 

A principal finalidade da ação revisional é evitar que decisões criminais fundamenta-

das em aspectos inidôneos, permaneçam imutáveis, surtindo seus efeitos condenatórios, reves-

tidos de imerecida proteção jurídica.  

O Código de Processo Penal dispõe: 

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à 

evidência dos autos; 

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou docu-

mentos comprovadamente falsos; 

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do conde-

nado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. 

O texto legal é claro, a sentença condenatória deve atender a lei penal, estar em har-

monia com as provas e evidências dos autos, fundamentada em depoimentos e documentos 

idôneos, para evitar que o ato jurisdicional seja induzido a erro é necessário observar minu-

ciosamente todos os meios de prova e aplicação da lei utilizados no processo penal.   

                                                           
5 

Art. 622, do CPP: A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou 
após. Parágrafo único: Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. 
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Na hipótese do inciso II, destacável posição do Prof. Aury Lopes Jr. (2014, p. 973):  

É uma situação típica de caso judicial penalmente viciado,ou seja, a decisão acerca 

do caso penal está contaminada, pois se baseou em depoimentos, exames ou docu-

mentos falsos (portanto, o vício é de natureza penal, na medida em que essas falsi-

dades constituem crimes autônomos). Essa prova penalmente viciada acaba por con-

taminar a sentença, que deve ser rescindida. 

A título de exemplo, o seguinte julgado:  

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO 

JUDICIÁRIO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRI-

DOS. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art. 5º, inciso 

LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente 

comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a 

uma justa indenização. Recurso provido. (STJ - REsp: 253674 SP 2000/0030970-2, 

Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/03/2004,  T5 - QUIN-

TA TURMA, Data de Publicação: DJ 14.06.2004 p. 264). 

O Recurso Especial 253674/SP foi interposto por Pedro Casimiro de Campos, contra 

acórdão prolatado em sede de Revisão Criminal pelo Quarto Grupo de Câmaras do Tribunal 

de Alçada Criminal de Estado de São Paulo sob alegada violação aos artigos 621 e 630 ambos 

do Código de Processo Penal.  

Pedro Casimiro Campos ajuizou revisão criminal combinada com pedido indenizatório 

perante o Quarto Grupo de Câmaras do Tribunal de Alçada Criminal de Estado de São Paulo, 

com amparo no inciso II do artigo 621 no Código de Processo Penal, para revisar o processo 

nº 854/92, processada perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana.  

O recorrente teve os documentos e alguns objetos furtados em sua própria residência, 

apesar de tamanho infortúnio, uma pessoa de nome Paulo Emílio de Paula, quando autuado 

em flagrante se fez passar pela pessoa do recorrente (Pedro Casimiro Campos), apresentando 

os documentos (furtados) do peticionante. Do mesmo modo, em outros inquéritos que figura-

va como investigado. A partir de então, os inquéritos policiais e ações penais não indicavam o 

nome do verdadeiro réu, Paulo Emílio de Paula, mas, Pedro Casimiro de Campos. 

O erro não foi descoberto no curso do processo penal, veio a sentença penal condena-

tória transitada em julgado, condenando Pedro Casimiro de Campos a pena de prisão, que foi 

recolhido ao cárcere sem que tivesse cometido crime algum. Em gozo de sursis, socorreu-se 

da Revisão Criminal, para anular o referido processo, excluir seu nome dos cadastros policiais 

e judiciais, além de pedir justa indenização
6
 pelos prejuízos que suportou. 

O Julgador da revisão criminal mostra certo receio quanto à matéria que lhe foi sub-

metida, senão vejamos (p. 4): “é caso de revisão criminal com a consequente anulação da ação 

                                                           
6
Art. 629, caput, do CPP: O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa inde-

nização pelos prejuízos sofridos. 
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penal objeto do pedido ou é caso, estando o réu perfeitamente identificado fisicamente de a-

plicar o 259 do Código de Processo Penal
7
”? 

Em que pese o questionamento, os Eméritos Julgadores entenderam que em razão de 

Paulo Emílio de Paula ter sua verdadeira identidade revelada, ao longo dos processos, e ter 

sido condenado pelos quatro furtos que cometeu, a legitimidade ativa para propositura da ação 

revisional lhe pertence, portanto, não reconheceu o pedido revisional apresentado por Pedro 

Casimiro de Campos, referente ao processo nº 854/92. Vejamos: 

"Assim, no que diz respeito ao processo n° 854/92, da Primeira Vara da Comarca de 

Americana, não conheço do pedido revisional, concedendo a Pedro Casimiro de 

Campos, filho de Firmino Lopes de Campos e de Olinda Ramos de Campos, brasi-

leiro, casado, jardineiro, portador do RG. 12.750.687-1, residente na rua João Tho-

mazine, nº 120, Jardim México, em ltatiba/SP., “habeas corpus”, de ofício, para que 

sua qualificação seja extirpada do referido processo, procedendo-se ainda às comu-

nicações necessárias ao Distribuidor, ao IIRGD, e aos demais órgãos para as devidas 

retificações, retificando-se, inclusive, o rol dos culpados. Por outro lado, nos termos 

do artigo 259, do Código de Processo Penal, devidamente qualificado o verdadeiro 

réu, determino que se proceda as devidas anotações e comunicações para ficar cons-

tando sua real qualificação, nos termos do laudo de fls.305" (fl. 56). 

Na ocasião, também concedeu-se Habeas data para retificações em ações penais, 

comunicações e anotações que constassem o nome de Pedro Casimiro Campos.  

Inconformado com a decisão obtida na revisão criminal recorreu ao Superior Tribu-

nal de Justiça, argumentou que os Julgadores reconheceram o erro judiciário, pois compreen-

deram da narrativa dos fatos, que ele foi preso sem nenhum ilícito ter cometido, quando cabia 

ao Poder Judiciário identificar corretamente a identidade do acusado. Apontou ter legitimida-

de para requerer revisão criminal, que entendia não se tratar de simples retificação nos termos 

do art. 259 do CPP, pois foi o seu nome, a sua pessoa quem figurou no polo passivo do pro-

cesso criminal durante anos, requereu a cassação do acórdão, para que, a revisão criminal fos-

se conhecida, o que possibilitaria o direito a pleitear a justa indenização. 

Os fatos apresentados esclarecem que o recorrente foi preso injustamente por ordem 

determinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana, que na oportunidade 

deveria verificar a correta identidade do réu, nos termos do art. 621, inciso II do CPP, o que 

infelizmente não aconteceu, tendo Pedro Casimiro suportado o cárcere por anos equivocada-

mente. Sem dúvida alguma, tal situação, causou sérios danos à pessoa do suplicante que su-

portou por longos anos imerecida restrição de sua liberdade, sem contar tamanha agressão à 

                                                           
7
Art. 259, do CPP: A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualifi-

cativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, 
do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por 
termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. 
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sua honra e dignidade, as opressões vividas atrás das grades, agravos causados por erro judi-

ciário. 

Nessa linha de entendimento, o Recurso Especial foi acolhido, tendo, o Exmo. Min. 

Felix Fischer apontado que a indenização é devida quando demonstrado o erro judiciário nos 

termos do art. 5º, inciso LXXV, da CRFB. Para ele, os prejuízos causados ao recorrente, fo-

ram devidamente demonstrados, não havendo empecilhos a uma justa indenização. Por una-

nimidade o recurso foi conhecido e provido.  
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CAPÍTULO 2 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR PRISÃO ALÉM 

DO TEMPO FIXADO NA SENTENÇA 

2.1. O Devido Processo Legal 

Já adiantamos no presente trabalho, que é interesse do Estado reprimir os ilícitos pra-

ticados na sociedade, nesse fim, deve exercer seus poderes em harmonia a Constituição e os 

seus princípios condutores, como o devido processo legal. O Constituinte originário se preo-

cupou em definir critérios legais imprescindíveis ao alcance da justiça, e tutela dos interesses 

individuais e coletivos.  

No tocante ao devido processo legal o artigo 5º, inciso LIV da CRFB, dispõe que, 

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, no mesmo 

sentido, o inciso LV do mesmo artigo, estabeleceu que, aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes.  

A lei penal brasileira, em vigor desde 1941, em que pese ter sofrido alterações ao 

longo de sua vigência, para acomodar as mudanças sociais, que se sucederam, sofreu conside-

rável ingerência dos novos critérios constitucionais definidos pela Constituição de 1988, mo-

mento em que as garantias constitucionais superam o interesse dos sujeitos ao contribuir para 

realização da própria Constituição. 

Nas palavras do Professor Eugênio Pacelli (2014, p. 8): 

A nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais conduzido, prioritaria-

mente, como mero veículo de aplicação da lei penal, mas, além e mais que isso, que 

se transformasse em um instrumento de garantia do indivíduo em face do Estado. O 

devido processo penal constitucional busca, então, realizar uma Justiça Penal sub-

metida à exigência de igualdade efetiva entre os litigantes. O processo justo deve a-

tentar, sempre, para a desigualdade material que normalmente ocorre no curso de to-

da persecução penal, em que o Estado ocupa posição de proeminência, respondendo 

pelas funções investigatórias e acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição, 

sobre a qual exerce o monopólio.  

O devido processo legal passa então, a existir entre as partes litigantes e conduzido 

pelo Estado-juiz em benefício da justiça, de modo que, todos envolvidos na demanda, bem 

como, atos judiciais e administrativos, permaneçam vinculados, por essa máxima constitucio-

nal. Nesse jaez, a Carta Maior estabeleceu expressamente alguns termos para possibilitar a 

alcance efetivo do devido processo legal, dentre os quais, a inadmissibilidade de provas ilíci-

tas
8
, a presunção de inocência

9
 e o princípio do juiz natural

10
.  
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Art. 5º, LVI da CRFB. 
9 

Art. 5º, LVII da CRFB. 
10 

Art. 5º, LIII da CRFB. 
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Sobre as garantias do devido processo legal, importante lição de Ada Pellegrini Gri-

nover (2012, p. 91): 

Entende-se, com essa fórmula, o conjunto de garantias constitucionais que, de um 

lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais e, do 

outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. Garantias que não ser-

vem apenas aos interesses das partes, como direitos públicos subjetivos (ou poderes 

e faculdades processuais) destas, mas que configuram, antes de mais nada, a salva-

guarda do próprio processo, objetivamente considerado, como fator legitimante do 

exercício da jurisdição. Compreende-se modernamente, na cláusula do devido pro-

cesso legal, o direito do procedimento adequado: não só deve o procedimento ser 

conduzido sob o pálio do contraditório, como também há de ser aderente à realidade 

social e consentâneo com a relação de direito material controvertida. 

No exercício da jurisdição é necessário observar as garantias e princípios pertinentes 

ao caso concreto em julgamento, com destaque àqueles de natureza constitucional. Certamen-

te busca-se que a lei seja cumprida, mas tal objetivo precisa ser ponderado e executado da 

forma mais adequada possível, como bem apontado no trecho supra. A jurisdição é parcela do 

poder do Estado, por conseguinte, deve obedecer aos critérios legais e processuais de modo 

que o resultado desse trabalho encontre agasalho constitucional, do contrário teremos um pro-

cedimento falho, apto a gerar dano.  

Partindo da afirmativa que a jurisdição deve ser exercida de forma adequada, temos 

que, a prisão por tempo superior ao fixado na sentença, diverge de princípios basilares da atu-

al conjuntura de proteção dos direitos, dentre eles o princípio da legalidade, segundo o qual, 

não há pena sem prévia cominação legal
11

. Desse modo, quando o preso permanece encarce-

rado, por período superior ao fixado na sentença condenatória, cumpre uma pena injustificada, 

que não preenche ao devido processo legal. 

Punir através do encarceramento, é resultado do avanço nas medidas punitivas ao 

longo da história humana, não obstante ser de conhecimento comum as condições degradantes 

das prisões brasileiras, e que, a forma de punir no nosso país, não é eficiente para a diminui-

ção da criminalidade, proteção dos direitos fundamentais e ressocialização do apenado.  

Sabe-se que ao longo da história, existiram penas bárbaras e cruéis, como a tortura, 

fomentadas pelo interesse em sacrificar, castigar, justificadas na vontade divina, prevalecia o 

merecimento individual, era da justiça pelas próprias mãos, onde sequer podia-se imaginar o 

direito de defesa e proteção do Estado contra tais violações. 

Código Penal vigente, dispõe que as penas são: privativas de liberdade, restritivas de 

direitos e de multa.
12

 Pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, ao 

                                                           
11 

Art. 1º in fine, do CPP. 
12 

Art. 32 do Código Penal Brasileiro 
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autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ilícito, consistente na diminuição de 

um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos.
13

 

2.1.2 EXECUÇÃO E TÉRMINO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA 

NA SENTENÇA 

O processo penal é iniciado com a propositura da ação penal pelo Ministério Público, 

e pela parte ofendida, ou, seu representante legal nos casos previstos em lei. A sentença é o 

ato jurisdicional que resolve o litígio processual, ato exclusivo do juiz, que finaliza o processo 

com ou sem resolução do mérito, depois de percorrido o devido processo legal e exaurido os 

procedimentos processuais.  

No processo penal, pode-se condenar ou absolver o acusado, em havendo condena-

ção e trânsito em julgado da decisão condenatória, o condenado será obrigado a cumprir a 

pena imposta que, como antes apontado, as penas podem ser: de multa, restritivas de direitos e 

restritivas de liberdade, esta última modalidade é o objeto do presente capítulo.  

A pena privativa de liberdade é a modalidade de pena mais gravosa pois implica na 

restrição da liberdade do condenado que em virtude do ilícito penal cometido será lançado na 

prisão. A sentença penal irrecorrível consiste em título executivo judicial, conforme, dispõe o 

art. 515 do Código de Processo civil
14

, desse modo, nasce uma obrigação exigível que é a 

restrição da liberdade do acusado. 

A reclusão do condenado em razão de sentença penal irrecorrível ocorrerá, por meio, 

da expedição da guia de recolhimento comumente conhecida como “carta de guia” prevista no 

art. 106 da Lei de Execução Penal, documento que retrata o caráter executivo da sentença 

condenatória, pelo qual, determina-se a prisão do condenado, o cumprimento da pena se inicia 

com a restrição da liberdade do condenado. 

Depois de exaurida a pena imposta o condenado deverá ser posto em liberdade, con-

forme dispõe o art. 109 da Lei de Execução Penal “cumprida ou extinta a pena, o condenado 

será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não tiver preso”, deste 

modo, a liberdade do preso deve ocorrer de forma imediata, em obediência ao direito funda-

mental à liberdade, ao devido processo legal, e por expressa determinação constitucional.  

O Código de Processo Penal também expressa sobre a sentença condenatória a pena 

privativa de liberdade: 
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Damásio de Jesus, Direito Penal, 2012, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 563.  
14 

Art. 515 do Código de Processo Civil: São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de 
acordo com os artigos previstos neste Título: VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado. 
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Art. 674.  Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberda-

de, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta 

de guia para o cumprimento da pena. 

Parágrafo único.  Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia 

será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. 

Art. 675.  No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se 

de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o pre-

sidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de 

prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. 

A prisão por tempo superior ao fixado na sentença consiste na restrição da liberdade 

por período maior que o determinado na condenação. A título de exemplo, a apelação cí-

vel0026768-24.2001.8.19.0001/RJ, o apelante foi condenado a pena de dois anos e oito meses 

de prisão, em sentença condenatória irrecorrível, porém, permaneceu preso por mais sete me-

ses, além da pena fixada, por decisão unânime a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro manteve a decisão que condenou o Estado ao pagamento no valor de R$ 15 mil 

reais pelos danos morais sofridos pelo preso, autor da ação indenizatória
15

.  

Na hipótese, de um condenado, a pena privativa de liberdade; permanecer recluso, 

além do tempo fixado na sentença, será cabível impetrar habeas corpus, de caráter liberatório, 

medida prevista no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal que diz: “conceder-se-á ha-

beas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.  

Especial é a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho sobre a matéria (2013, p. 

971):  

Assim, desde que haja um constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir, ainda que 

iminente, seja resultante de uma violência, seja resultante de uma coação, é cabível o 

remédio extraordinário. E tal constrangimento é ilegal. 

[...] 

Quando o constrangimento é ilegal (...) 

I – Quando não houver justa causa. E o que se entende por justa causa? Aquela que 

é conforme ao direito. Se o ato de que se queixa o cidadão não tem sanção na lei, ou 

não satisfaz os seus requisitos, não há justa causa, diz Bento de Faria (cf. Código de 

Processo Penal, Rio de Janeiro: Ed. J. Ribeiro dos Santos, 1942, v. 2, p. 243). As-

sim, quando o fato for atípico, não houver respaldo probatório para a denúncia ou 

queixa etc. não há justa causa. 

II – Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 

[...] 

IV – Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.  (Grifo do autor) 

Nessa linha, se vê, que a prisão, por tempo superior ao fixado, na sentença, consiste 

em constrangimento ilegal do preso-paciente, isso, carece de justa causa, para persistir em 

seus efeitos, e deste modo, precisa ser resolvida pelo Estado-juiz, por se trata, de patente ile-

                                                           
15 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-mar-14/estado-rio-janeiro-indenizar-homem-
mantido-preso-alem-pena>.  Acesso: 17 mar 2016. 
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galidade, haja vista, que permanecer encarcerado por período maior ao fixado na condenação, 

fere o princípio da legalidade, da individualização da pena, do devido processo legal etc.  

A questão da prisão por tempo superior ao fixado na sentença guarda íntima afinida-

de com a inércia dos agentes públicos, responsáveis pela verificação do exaurimento da pena, 

a quem cabe verificar a implemento do termo final da pena restritiva de liberdade, portanto, 

deveriam zelar pelo direito fundamental à liberdade, de maneira que; os presos cumpram exa-

tamente a pena que lhes foi imposta, nem a mais, nem a menos.  

Havendo descuido do Estado, através dos seus agentes, em liberar o preso que faz jus 

a liberdade, surge o dever de indenizar, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Carta Maior 

que estabelece “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar 

preso além do tempo fixado na sentença”, tal preceito, se harmoniza a outras disposições 

constitucionais, que buscam assegurar o direito fundamental à liberdade, ao devido processo 

legal, e adequado exercício do poder punitivo através da execução penal pautada nos ditames 

constitucionais, ouso citar também, a eficiência do serviço público
16

. 

2.3. PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO 

A prisão cautelar emana de um ato jurisdicional, típico do juiz, que é agente público, 

e, portanto, atua em nome do Estado com já apresentamos. O termo “cautela” é sinônimo de 

cuidado, prevenção, por esta razão, também chamada de “prisão preventiva”, tipificada no art. 

311 e 312 do Código de Processo Penal, cabível na fase investigatória ou no curso do proces-

so penal, sua decretação poderá ocorrer ex officio, a pedido do Ministério Público, do quere-

lante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe algumas hipóteses de aplicação da 

prisão preventiva: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da 

lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.  

Há críticas sobre a restrição da liberdade para garantia da ordem pública, “como afe-

ri-la no caso concreto?”, “como delimitar as prisões preventivas para garantia da ordem públi-

ca?”, “como ponderar o direito fundamental à liberdade e a garantia da ordem pública?”. São 
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Sobre a matéria destacamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho (2014, p.31): Incluído em man-
damento constitucional, o princípio prevê para o futuro maior oportunidade para os indivíduos exercerem sua 
real cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. Trata-se, na verdade, de dever constitucional da Ad-
ministração, que não pode desrespeitá-lo, sob pena de serem responsabilizados os agentes que derem causa à 
violação. 
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questionamentos, que demandam profundos debates acadêmicos, mas que, fogem ao tema do 

presente trabalho. 

A prisão cautelar não possui natureza definitiva, sua decretação, é determinada por 

uma decisão interlocutória – ato jurisdicional típico do juiz –, que como vimos, a determina 

por fundada necessidade processual ou investigatória. Entendemos que, a decretação, de tal 

medida, possui caráter excepcional, em virtude da imperiosidade do direito à liberdade, da 

fragilidade, em que, se põe o acusado, que não raro “passa a cumprir pena” provisoriamente, 

sem que, para tanto, tenha sido condenado, os rasos fundamentos invocados para sua decreta-

ção, tais como; a garantia de ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 

A prisão cautelar, seguida de absolvição, faz com que o liberado sinta-se injustiçado, 

por ter permanecido preso e absolvido posteriormente, de modo, que tal absolvição declara 

sua inocência, motivo pelo qual, surge a pretensão indenizatória sob alegação de erro judiciá-

rio, quando da decretação da prisão cautelar, deste modo, inúmeras ações indenizatórias por 

danos morais e materiais são propostas em face do Estado, buscando reparação pela (indevi-

da) restrição da liberdade.  

Tais pedidos invocam o artigo 5º, LXXV da CRFB que dispõe “o Estado indenizará 

o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sen-

tença”, que contempla, de forma mais específica, a responsabilidade por atos judiciais, en-

quanto o art. 37§6º CRFB expressa a natureza geral da responsabilidade de toda atividade 

administrativa. 

Sobre a atividade jurisdicional, Cavalieri Filho argumenta (2013, p.): 

No exercício da atividade tipicamente jurisdicional podem ocorrer os chamados er-

ros judiciais, tanto in judicando como in procedendo. Ao sentenciar ou decidir, o ju-

iz, por não ter bola de cristal nem o dom da adivinhação, está sujeito aos erros de 

julgamento e de raciocínio, de fato ou de direito. Importa dizer que a possibilidade 

de erros é normal e até inevitável na atividade jurisdicional. 

Ora, sendo impossível exercer a jurisdição sem eventuais erros, responsabilizar o 

Estado por eles, quando involuntários, inviabilizaria a própria justiça, acabando por 

tomar irrealizável a função jurisdicional. Seria, em última instância, exigir do Estado 

a prestação de uma justiça infalível, qualidade, esta, que só a justiça divina tem. 

Para o Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência, a prisão seguida de absolvição, 

por si só, não possibilita o direito do acusado ser indenizado pelo período que ficou preso, 

tampouco, os prejuízos materiais que suportou em razão da prisão, por exemplo: perda do 

emprego, enquanto esteve preso preventivamente. Esse entendimento, se justifica, na própria 

Constituição brasileira, que possibilita a prisão preventiva
17

. 
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No dizer de Tourinho Filho, espécie do gênero “prisão cautelar de natureza processual”. (2013, p.683) 
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Se a própria Constituição Federal autoriza a prisão preventiva para efetividade do 

processo penal, inexistente a ilegalidade e demais condições, não haverá justificativa para 

condenar o Estado em ação indenizatória, por prisão preventiva, seguida de absolvição, pois 

não está configurado o erro judiciário. 

Os prejudicados que sustentarem a existência de erro na prisão, seguida de absolvi-

ção, não obterão sucesso, se fundamentarem o pedido na responsabilidade civil objetiva do 

Estado, apontada no art. 37, § 6º da Constituição, e/ou arguirem genericamente o disposto no 

art. 5º, LXXV da mesma Carta. Todavia, a pretensão indenizatória deverá sustentar e provar 

que a prisão cautelar foi determinada sem legalidade
18

, licitude, com dolo ou fraude. Não é 

tarefa fácil.  

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMEN-

TAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLA-

GRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PAR-

TE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Em-

bargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa juris-

prudência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal já assentou que, 

salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do 

Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde 

com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do 

art. 5º da Constituição Federal. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de 

modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infir-

mar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regi-

mental improvido”(RE nº 553.637/SP-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra El-

len Gracie, DJ de 25/9/09).  

Contudo, se a prisão preventiva decretada for posteriormente revogada, porque a au-

toridade competente observou a existência de ilegalidade, procurou corrigi-la espontaneamen-

te, ou por, ordem judicial emanada de um habeas corpus que determinou o relaxamento da 

prisão ilegal, estaremos diante de um erro judiciário, pois; o ato jurisdicional que ordenou a 

prisão preventiva não preencheu o princípio da legalidade. No exemplo, a decisão atacada é 

um ato jurisdicional maculado, que não pode permanecer no mundo jurídico, indeterminada-

mente, os prejuízos gerados acionarão a responsabilização do Estado.  

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 427560/TO jul-

gado em 2002, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu direito à indenização a pessoa 
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Para Celso Antonio Bandeira de Mello: “No Estado de Direito a Administração só pode agir em obedi-
ência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinadas na ordenação norma-
tiva. Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o com-
portamento dos particulares.” (2012, p.976)  



33 
 

33 
 

que presa preventivamente, e posteriormente absolvida. Precedente que traduz um avanço na 

jurisprudência sobre a matéria. Vejamos: 

PROCESSO CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5º, LXXV, DA CF. PRISÃO 

PROCESSUAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MO-

RAIS. 1. A prisão por erro judiciário ou permanência do preso por tempo superior 

ao determinado na sentença, de acordo com o art. 5°, LXXV, da CF, garante ao ci-

dadão o direito à indenização.  

2. Assemelha-se à hipótese de indenizabilidade por erro judiciário, a restrição pre-

ventiva da liberdade de alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão in-

justa revela ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito 

fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela da ilegitimidade da pri-

são pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do homem são inequí-

vocos (notoria non egent probationem ).  

3. O pedido de indenização por danos decorrentes de restrição ilegal à liberdade, in-

clui o "dano moral", que in casu, dispensa prova de sua existência pela inequivoci-

dade da ilegalidade da prisão, duradoura por nove meses. Pedido implícito, encarta-

do na pretensão às "perdas e danos". Inexistência de afronta ao dogma da congruên-

cia (arts. 2°, 128 e 460, do CPC).  

4. A norma jurídica inviolável no pedido não integra a causa petendi . "O constituin-

te de 1988, dando especial relevo e magnitude ao status lebertatis, inscreveu no rol 

das chamadas franquias democráticas uma regra expressa que obriga o Estado a in-

denizar a condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por tempo supe-

rior ao fixado pela sentença (CF, art. 5º, LXXV), situações essas equivalentes a de 

quem submetido à prisão processual e posteriormente absolvido."  

5. A fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exem-

plaridade, que implica na valoração da proporcionalidade do quantum e na capaci-

dade econômica do sucumbente.  

6. Recurso especial desprovido. 

 

Sobre a responsabilidade, por ato jurisdicional cautelar, Sérgio Cavalieri Filho (2012, 

p. 294) escreveu: 

Na medida em que a lei ampliou consideravelmente o poder cautelar do juiz, tanto 

na jurisdição cível como na penal, aumentaram as ações de indenização contra o Es-

tado por medidas cautelares danosas deferidas pela Justiça, antecipação de tutela, 

prisão preventiva etc. 

Também aqui, por se tratar de ato judicial típico, efetivo exercício da função jurisdi-

cional, entendemos que o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar prova-

do o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastante a 

mera absolvição por falta de prova. (Grifo nosso) 

A despeito dos fundamentos apontados, pela sábia doutrina e jurisprudência, para 

sustentar a ausência do dever de indenizar pela prisão seguida de absolvição, entendemos que 

o direito fundamental à liberdade, deve possuir maior reverência por parte dos aplicadores do 

Direito. Uma pessoa comum ao permanecer presa preventivamente, e em seguida, absolvida, 

ainda que, por decisão legal, a meu ver sofre uma injusta restrição da liberdade, matriz para 

que outros injustos ocorram, inclusive danos à honra, à imagem, ao convívio social livre e 

digno. 
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Profª. Helena Elias
19

 elabora importante análise sobre a matéria, ao indicar o marco 

temporal “além do tempo fixado na sentença” para verificação da responsabilização do Esta-

do:  

Nesse sentido, deve-se observar que a Constituição não diferencia a causa da prisão, 

pois é indiferente se a privação da liberdade ocorreu por decisão interlocutória ou 

mediante sentença final, legal ou ilegal, diante da opção pelo legislador constituinte 

de um critério objetivo que consiste em um parâmetro temporal (“além tempo fixado 

na sentença”, o que vai pressupor a existência de uma sentença condenatória, pois 

toda sentença absolutória implica em “zero tempo” de condenação) como baliza ob-

jetiva para se aferir se houve prisão indevida. Desse modo, para quem foi posteri-

ormente absolvido, qualquer anterior privação da liberdade em caráter caute-

lar se mostra, nessa avaliação do resultado, uma prisão injusta. (Grifo nosso) 

E elabora uma linha de dispositivos constitucionais que reforçam o dever de indeni-

zar o preso pela prisão seguida de absolvição, tais como: “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal). Nesse sentido, pode-se compreender, que a prisão injusta, apesar de, 

imposta com legalidade, causa dano ao preso, ainda que exclusivamente moral, motivo pelo 

qual, entendemos pela aplicação da responsabilidade objetiva. 
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 PINTO, Helena Elias. Responsabilidade civil do Estado nos casos de prisão seguida de absolvição.  
   <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c63a38de84c8eb2>.  



35 
 

35 
 

CAPÍTULO 3 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS DANOS À IN-

TEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS 

A Constituição brasileira assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, 

conforme disposto em artigo 5º, inciso XLIX. Deste modo, o Estado restringe a liberdade de 

uma pessoa, lançando-a na prisão, tanto no exercício do poder punitivo, quanto no exercício 

do poder investigatório, assume o dever de proteção desses indivíduos, de forma incondicio-

nal, independente da gravidade dos fatos imputados ao acusado, inclusive a reprovabilidade 

social da conduta não ampara supressão indiscriminada de direitos por parte do Estado, mas 

tão somente, nos limites e parâmetros determinados pela Constituição.  

A proteção da integridade física e moral dos presos, guarda sua essência no princípio 

fundamental da dignidade humana, como já apontamos, colocado em elevada posição na atual 

conjuntura jurídica brasileira, seu desdobramento se dá com especialidade aos direitos funda-

mentais, trazidos com destaque pelo artigo 5º da Carta Maior, contudo, sem exaurir a matéria, 

haja vista, a complexidade dos direitos fundamentais carreados pelo avanço constitucional 

que justapôs a “pessoa humana” como sujeito de direitos, e não mais objeto de direito.  

A efetivação dos direitos fundamentais trazidos pela Constituição de 1988, deve ser 

buscada no exercício do poder punitivo, de modo que a privação da liberdade assegure o e-

xercício dos direitos fundamentais, tal restrição, deve estar sob amparo legal, utilizados crité-

rios objetivos, nos estritos termos legais, assim, a restrição da liberdade, dever proporcionar 

ao segregado a proteção da sua integridade, independente da gravidade dos fatos que lhe fo-

rem imputados, inclusive do clamor social, da reprovabilidade social da conduta, o Estado 

deve atuar de forma objetiva, sem partidarismo.  

Seja no cumprimento da pena privativa de liberdade, na prisão cautelar, o encarcera-

do deve ser protegido contra todo tipo de violência física ou moral, pois e o objetivo da prisão 

é atender estritamente a um mandamento legal, através da sentença penal condenatória transi-

tada em julgado, ou, por meio; de uma decisão interlocutória que determine a prisão cautelar, 

o exercício dessa atividade realizada pelo Poder Público precisa atender aos anseios constitu-

cionais, com destaque, a dignidade da “pessoa humana”. 

Ao desempenhar o poder punitivo, restringindo a liberdade das pessoas, o Estado de-

ve proporcionar condições para que a dignidade humana seja assegurada, conforme previsão 

do inciso III do artigo 1º da Constituição, é um dos princípios fundamentais do Estado Brasi-

leiro. É o piso do ordenamento jurídico, portanto, deve conduzir a atuação do Estado. 
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Ingo Wolfgang Sarlet (2015, p. 82) expõe que a dignidade humana como principio 

fundamental expressa sua condição de valor jurídico fundamental: 

A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a 

certeza de que o artigo 1º, inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas 

(embora acima de tudo) uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que consti-

tui norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal 

e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia, alcançando, portanto 

– tal como assinalou Benda –  a condição de valor jurídico fundamental a comuni-

dade. 

A dignidade da pessoa humana possui significado elevado no sistema jurídico brasi-

leiro, é um dos seus principais condutores. Discussões já foram travadas sobre a extensão des-

sa dignidade, mas no que tange as prisões brasileiras parece-nos verdadeiros recintos esqueci-

dos pelo Poder Público, problemas e desinteresses não recentes que infelizmente rompem 

inúmeros objetivos constitucionais, dentre eles a dignidade da pessoa humana.  

O caos das prisões brasileiras reflete inteiramente na sociedade, representam verda-

deiras escolas da criminalidade onde milhares de pessoas vivem encarceradas sem condições 

mínimas de humanidade fadadas ao padecimento no cárcere como objetos inúteis, que no vo-

cabulário vulgar, é o preço a pagar pelo crime cometido. Todavia, o ideal seria condenar e 

executar a pena de forma ao menos equilibrada, cumprindo a Constituição e assegurando di-

reitos.  

Sobre a prisão como pena, Fernando da Costa Tourinho Filho escreveu (2013, p. 

644): 

Por mais que se queira negar, a pena é castigo. Diz-se também, que a sua finalidade 

precípua é reeducar para ressocializar, reinserir, reintegrar o condenado na comuni-

dade. O cárcere, contudo, não tem função educativa; é simplesmente um castigo, e , 

como já se disse, esconder sua verdadeira e íntima essência sob outros rótulos é ridí-

culo e vitoriano. Os condenados vivem como farrapos humanos, castrados até à es-

perança. Que diz a Lei de Execução Penal? Dentre outras afirmações demagógicas, 

estas: “O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os 

reincidentes” (§ 1º do art. 84 da Lei n. 7.210/84) Em alguma Unidade da Federação 

essa regra é respeitada? Não. 

 

Por mais completo e preocupado com a defesa dos direitos fundamentais, e humanos, 

o conjunto normativo vigente não possui força suficiente a obrigar as autoridades brasileiras 

ao compromisso de melhorar o cenário prisional no país, tamanho problema está diante de 

toda a sociedade há décadas  sem causar preocupação significativa tanto para a própria socie-

dade, como para o Poder Público em geral.  

As prisões brasileiras correm à margem de qualquer proteção estatal que se possa 

imaginar, as disposições constitucionais “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
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desumano ou degradante” e que “não haverá penas cruéis”
20

 seguem violadas diariamente, 

ainda que, tais penas não elencadas, nos tipos de penais, existam de forma “velada”, mas à 

vista de toda a sociedade, não constam nas sentenças penais condenatórias, mas predominam 

nas prisões brasileiras.  

Infelizmente, a falência do sistema penitenciário, mostra que; a reclusão é pior que o 

gravame imposto abstratamente pela lei penal. De modo amplo, pode-se argumentar, a restri-

ção da liberdade em diversos aspectos como a necessidade para o prosseguimento regular do 

processo buscando preservar provas e testemunhas, o trânsito em julgado da sentença, a fla-

grância do delito, etc., quanto a isso, não há oposição.  

O conflito surge quando a Constituição e a lei penal indicam um dever de agir do Es-

tado para proteger os indivíduos e alcançar o bem social, e que, para tanto, possui poderes que 

lhe permitem atuar com soberania e independência, mas falha em sua missão maior, salva-

guardar os direitos fundamentais dos cidadãos, independente de qualquer condição, livres ou 

não. 

Apontamos que não há um Estado infalível, capaz de atender perfeitamente todas as 

necessidades públicas, como segurança, educação e saúde, porém, suas ineficiências não po-

dem ser gigantescas, a ponto de; um serviço público ser vencido por seus problemas, que se 

alongam no tempo e no espaço sem que alguma medida comprometida seja tomada para suas 

dificuldades, como vemos no Brasil.  

É a violência que vitima a sociedade, a ausência de interesse do Poder Público em e-

laborar medidas comprometidas para melhoria das prisões, é um ciclo que alimenta violações 

de direitos. Pode-se pensar que prestar um serviço prisional mais digno represente certo apre-

ço ou preocupação com a população carcerária, afinal é uma parcela da sociedade que não 

existe, porque não pode ser vista, não possuem moeda eleitoreira, não têm voz na política, não 

há reclamo expressivo em seu favor, opiniões à parte, nesse prisma a Constituição é esqueci-

da, direitos apenas para homens livres. 

Não restam dúvidas que o cenário de violência incomoda e atinge a todos, nesse am-

biente predomina a ideia que os direitos são devidos, somente àqueles, que não cometem ilíci-

tos; o cidadão de bem. Já os acusados e encarcerados, já possuem sua sentença de delinquên-

cia perpétua, assim, devem ser extintos do meio social, não sendo possível, devem ser aprisi-

onados a todo custo, e as condições do cárcere não faz a mínima diferença para a sociedade 

livre. 
                                                           
20 Artigo 5º, incisos III e XLVII da CRFB/88 
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Multiplica-se na sociedade o anseio de vingança privada, de justiça pelas próprias 

mãos, conduzidas pela ineficiência dos serviços públicos, a sensação de criminalidade cres-

cente e insanável, a insegurança, a banalidade da vida humana. Compreende-se a relevância 

da liberdade de expressão para uma sociedade plural e moderna, como a que vivemos, que 

garante a todos a livre manifestação de opiniões, sejam; políticas, sociais ou qualquer outra, 

observados os impeditivos legais. 

Todavia, estamos num Estado Democrático de Direito agregado aos princípios e aos 

direitos fundamentais, regidos pela Constituição, assim, não é permitido o escárnio, a tortura, 

a crueldade, o banimento, o racismo, o banimento, pois já foi superado o período da autotute-

la. Todos se encontram adstritos a legalidade, inclusive o próprio Estado, nesse sentido escre-

veu o ministro Ricardo Lewandowski no RE 592581/RS (p. 38): 

O postulado da inafastabilidade da jurisdição é um dos principais alicerces do Esta-

do Democrático de Direito, pois impede que lesões ou ameaças de lesões a direitos 

sejam excluídas da apreciação do Judiciário, órgão que, ao lado do Legislativo e do 

Executivo, expressa a soberania popular. Trata-se de um verdadeiro marco civiliza-

tório, que prestigia a justiça contra o força, sobretudo a moderação diante do arbí-

trio, na solução dos litígios individuais e sociais. Resulta de uma longa evolução his-

tórica, em que se superou a concepção bíblica resumida na expressão “olho por olho, 

dente por dente”, materializada já no vetusto Código de Hamurabi. A autotutela dos 

pretensos direitos dos ofendidos imperou durante séculos, até que se passou a enten-

der que o exercício arbitrário das próprias razões constitui um ilícito quiçá mais gra-

ve do que aquele que se pretende remediar pela força. 

[...] 

Mesmo na Idade Média, os senhores feudais chamaram para si a solução dos litígios, 

de maneira a impedir que os envolvidos buscassem fazer “justiça” com as próprias 

mãos, causando a ruptura da paz social. 

A lei existe para conduzir a vivência em sociedade de forma pacífica, os indivíduos 

precisam da segurança jurídica, em que o poder punitivo será exercido pelo Estado e atenderá 

à Constituição, do contrário estariam entregues a própria sorte, por esta razão, cabe ao Poder 

Público delimitar condutas e impor sanções, para defesa do individuo e da própria sociedade, 

para proteger-lhe de toda ingerência indevida que possa sofrer.  

Tal proteção deve ser maior e mais diligente no tocante aos indivíduos e coisas que 

estão sob sua guarda do Estado, nesse aspecto atua como garantidor, e no campo prisional 

assume o dever de vigilância constante e eficiente aos detentos, ainda que, os danos não te-

nham sido causados por agente do Estado, sua responsabilidade persiste, pois criou uma situ-

ação de risco iminente, esse é o dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello (2013, p. 1034): 

Há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por 

agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depen-

de. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato 

comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência do dano. Tais 

casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Esta-
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do e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do principio da responsabili-

dade objetiva.  

A prisão pena é o sofrimento imposto pelo Estado ao infrator, em execução de uma 

sentença penal, como retribuição ao mal praticado, a fim de reintegrar a ordem jurídica
21

, des-

tinadas ao cumprimento da pena privativa de liberdade, como há muito se expõe, são ambien-

tes inabitáveis, carentes de condições básicas de higiene, alimentação, saúde, lazer, segurança, 

de dignidade num aglomerado de pessoas sem ocupação. E pelo que vemos há um desinteres-

se generalizado dos estados brasileiros em proporcionar ações que melhorem esses indiví-

duos, cenário prisional brasileiro, e com especialidade, há um imenso descaso com a Constitu-

ição e toda ordem jurídica em vigor. 

Logo, tem-se uma conjuntura de fatores de risco, são pessoas à mercê de alguma 

providência, desocupadas, esquecidas pela sociedade, numa condição de estresse, predispostas 

ao crime, são fatores que demandam um agir eficiente por parte do Estado. 

Celso Antonio, cita como exemplo, o assassinato de um presidiário por outro presidi-

ário, para ele a atuação do estado é o termo inicial que desencadeia no evento lesivo, insepa-

rável dos antecedentes criados pelo Estado, ainda, que os danos naquele ciclo sejam causados 

por terceiro cabe a Administração Pública ser vigilante e prestar a segurança indispensável 

aos presos. Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍ-

DIO. NEXO CAUSAL E REVISÃO DO QUANTUM  FIXADO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTI-

CO PROBATÓRIO. SÚMULA 07⁄STJ. 

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade objetiva do Estado nos 

casos de morte de preso custodiado em unidade prisional. Assim, constatada pela 

instância de origem a ocorrência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente 

público, a pretensão, quanto ao ponto, demanda a análise do conjunto fático-

probatório carreado aos autos, interditada em sede de recurso especial por força da 

Súmula 07⁄STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 169.476⁄RJ, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 08⁄08⁄2012; EDcl no AgRg no REsp 1.305.259⁄SC, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22⁄08⁄2013; AgRg no 

AREsp 283.111⁄PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

16⁄04⁄2013; AgRg no REsp 1.305.259⁄SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Se-

gunda Turma, DJe 09⁄04⁄2013. REsp 936.342⁄ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p⁄ 

Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20⁄05⁄2009; AgRg no AREsp 

21.934⁄GO, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18⁄03⁄2013; AgRg no 

AREsp 346.952⁄PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23⁄10⁄2013. 2. A 

redução do quantum indenizatório a título de danos morais apenas é possível, caso 

verificada a exorbitância do valor fixado pela Corte de origem, o que não ocorreu no 

caso. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 446.316⁄PE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01⁄07⁄2014. 
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Fernando da Costa Tourinho Filho, 2013, p. 644. 
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Nesse agravo, em recurso especial, interposto pelo Estado de Pernambuco contra de-

cisão que inadmitiu recurso especial, o recorrente buscava a reforma da decisão que declarou 

sua responsabilidade objetiva, e, consequentemente, o dever de indenizar em razão da morte 

de um detento no Presídio Aníbal Bruno. 

No recurso especial, o agravante sustentou violação aos artigos 43, 186 e 406 do Có-

digo Civil, sob alegação de inexistir nexo de causalidade entre os danos, que a parte recorrida 

(mãe do preso) apontou ter sofrido, e qualquer ato praticado por agentes públicos que inte-

grem os quadros funcionais do Estado de Pernambuco, assinalou haver comprovação inequí-

voca, de que a morte, no estabelecimento carcerário se deu em virtude de ação violenta e i-

nesperada provocada por outros detentos (rebelião), em represália ao comportamento da pró-

pria vítima, e que, por estes fundamentos, não se pode falar em dolo ou culpa da Administra-

ção, que sequer teve meios de impedir o ocorrido, que se deu por culpa de terceiros. Pediu 

ainda, redução do valor fixado a título de danos morais, por entender excessivo. 

No voto, o Relator Ministro Benedito Gonçalves apontou que o recurso não merecia 

prosseguir, segundo ele, a decisão proferida na origem está em harmonia com a jurisprudência 

daquela Corte Superior, sendo dispensável investigar eventual culpa ou omissão da Adminis-

tração Pública nesses casos, pois a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiá-

rios é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por uma con-

duta do Estado. O agravo regimental foi improvido por unanimidade. 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade civil do Estado 

pelos danos à integridade física e moral dos presos é extensa, no julgado a seguir a Corte re-

força a obrigação de o Estado indenizar em caso de suicídio de detento:   

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITU-

CIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ES-

TADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. RESPON-

SABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal possui o en-

tendimento de que o Estado se responsabiliza pela integridade física do preso sob 

sua custódia, devendo reparar eventuais danos. Precedentes. II - Para se chegar à 

conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo 

causal entre a omissão do Estado e o resultado morte, necessário seria o reexame do 

conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 

279 do STF. III - Agravo regimental improvido. 

(STF - AI: 799789 GO, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 

02/12/2010, Primeira Turma) 

De relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a causa versa sobre a morte de preso 

sob custódia do Estado, a decisão recorrida foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás em acórdão que concluiu pela existência de nexo causal entre a omissão do Estado e o 

resultado morte do preso. Inconformado, o Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário 
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que teve seguimento negado pelo tribunal goiano, daí recorreu a Corte Suprema através de 

agravo de instrumento, buscando seu provimento e consequentemente, determinação para o 

regular processamento do recurso extraordinário. 

O Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário sob  fun-

damento do artigo 5º, XLIV, da Carta Magna, repisou que ao Estado incumbe resguardar o 

respeito à integridade física e moral do preso, e conforme exposição da causa, o falecido esta-

va sob a guarda dos agentes públicos, que por omissão viabilizaram que o encarcerado obti-

vesse acesso à arma de fogo, e retirasse a própria vida, o acórdão declara que por essa conduta 

omissiva nasce a obrigação de indenizar.  

Nas ações indenizatórias em face do Estado, na seara da responsabilidade civil dos 

custodiados, o quantum indenizatório determinado pela sentença busca restituir o prejuízo 

patrimonial e moral suportado pelo preso e sua família, de modo equilibrado para evitar o 

enriquecimento sem causa, tampouco confira ao postulante montante irrisório pelos prejuízos 

suportados.   

No caso em tela, o acórdão recorrido justificou ser razoável o pensionamento mensal 

no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devido até a data em que o 

falecido completaria 65 anos de idade, e que a quantia de vinte cinco mil reais fixados a título 

de danos extrapatrimoniais se mostrou apropriado às circunstâncias  do fato, não sendo ex-

pressiva e nem irrelevante, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

O recorrente sustentou em sede de recurso extraordinário que o acórdão proferido pe-

lo Tribunal de Justiça de Goiás violou o art. 37, § 6º, da Constituição, argumento rechaçado 

pelo relator Ricardo Lewandowski, na oportunidade apontou que sobre a matéria a Corte Su-

prema e tribunal goiano não possuem divergência de posicionamento. E por essa razão, o a-

gravo não merecia acolhida. 

No tocante a responsabilidade objetiva o relator anotou que a jurisprudência do Su-

premo é sedimentada no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por 

morte de detento sob sua guarda, desse modo, surge o dever de indenizar os danos oriundos 

do evento, pois é dever do Estado cuidar pela incolumidade física e moral do preso, cabendo-

lhe adotar as medidas necessárias em atenção ao comando constitucional, na mesma linha 

decidiu o acórdão recorrido, ademais, entender que no caso a responsabilidade civil por omis-

são não é objetiva demandaria análise dos fatos e das provas, impeditivo da súmula 279 do 

STF. O agravo regimental teve seguimento negado. 
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Sobre a responsabilidade por fato imprevisível que causa morte de preso sob custódia 

do Estado, no ARE 684369/RR julgado em 2012, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, há 

importante anotação no voto condutor do acórdão recorrido, proferido pela relatora (juíza 

convocada) Elaine Bianchi (p. 03): 

“No caso dos autos, a responsabilidade decorre da omissão no dever de vigilância, 

pelos policiais que atuavam na delegacia, em relação ao preso, conforme preconiza o 

inciso XLIV do artigo 5º da CF/88.  

O falecido encontrava-se sob a custódia do Estado, numa cela do 1º DP e, horas de-

pois do seu recolhimento, foi encontrado morto, enforcado. Os fatos são incontestes. 

Não obstante, o apelante afirma a ocorrência de suicídio como fato inesperado e im-

previsível a afastar a tese da responsabilidade civil.  

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que o ente estatal tem o dever de 

resguardar a integridade física do preso (…) Nesse sentido se tem entendido que não 

importa a causa da morte. Ocorrendo o evento morte por causa não natural, tem-se 

que houve omissão quanto ao dever de cuidado do custodiado. (…)  

Diante da morte por causa não natural nas dependências da delegacia, hígido o nexo 

causal entre a omissão do Estado e o evento danoso, ausente qualquer causa exclu-

dente de sua responsabilidade, até mesmo a culpa exclusiva da vítima suscitada pelo 

apelante” (fls. 119 e 121). 

Nessa linha de raciocínio, se percebe a longa extensão da responsabilidade do estado 

pelo preso. No caso, a morte do custodiado foi provocada pela própria vítima, evento que po-

de suscitar algum questionamento quanto a sua imprevisibilidade, no sentido de tentar excluir 

a responsabilidade estatal pelo evento. É impraticável antever que uma pessoa comum planeja 

tirar a própria vida, apenas se esta externar de alguma forma sua infeliz pretensão, além do 

mais, casos de suicídio não são vistos a todo instante.  

Contudo, é possível mensurar a opressão vivida pelo indivíduo que sofre a restrição 

de sua liberdade, pode-se imaginar tamanho infortúnio, nem todos são dotados de capacidade 

mental para resistir ao cárcere e as consequências advindas da perda da liberdade, ainda que 

ingressem na prisão dispondo de completa saúde física e mental a vivência em ambiente tão 

insalubre abre margem a todo tipo de enfermidade, inclusive psicológica. Assim, o dever de 

guarda do Estado por seus custodiados estende-se a proteção do individuo contra si mesmo.  

Assim, em havendo omissão que possibilita a ocorrência do dano ao preso, por ele 

mesmo ou por outro detento, incidirá a responsabilidade objetiva, justificada pelo dever de 

vigilância constante do art. 5º, inciso XLIV, da Constituição Brasileira, combinada com o art. 

37, § 6º do mesmo diploma, não obstante as divergências suscitadas quanto a responsabilida-

de civil objetiva do Estado por omissão, a Corte Suprema já assentou que em relação à morte 
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de preso, mesmo na hipótese de conduta estatal omissiva o Estado responderá objetivamente, 

sendo irrelevante discutir a culpa do agente público.
22

  

3.1. PROPOSTAS INOVADORAS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF 

3.1.1. Recurso Extraordinário Nº 592.581/RS (em Repercussão Geral) 

No último ano, algumas propostas inovadoras, em defesa da integridade física e mo-

ral dos presos, tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal. Discutem a necessidade de 

intervenção judicial em certos casos, em virtude da omissão do Poder Público em salvaguar-

dar os direitos fundamentais dos custodiados previstos na Constituição da República.  

Nesse sentido, o Recurso Extraordinário 592.581/RS teve repercussão geral reconhe-

cida com a descrição “Competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a 

realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância 

de direitos fundamentais dos presos”. Apresentaremos o deslinde da causa e as razões de de-

cidir sobre a matéria, os argumentos sustentados pelo Estado para justificar sua posição, e, 

quais; fundamentos foram discutidos na Corte Suprema para solução da controvérsia.  

O litígio foi iniciado com a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Públi-

co do Rio Grande do Sul em face do Estado, para que este, fosse condenado a realizar obras 

de reforma geral no Albergue Estadual de Uruguaiana, no prazo de seis meses, em virtude das 

graves violações a integridade física e moral dos custodiados, que ali cumprem pena, situação 

manifestamente vedada pela Constituição da República.  

O pedido foi julgado procedente pelo juízo singular. Inconformado, o Estado apelou 

ao Tribunal gaúcho, a despeito de reconhecer as condições de abandono e precariedade do 

Albergue e o dever de proteção atribuído ao apelante, reformou a sentença de primeiro grau 

ao argumento do poder discricionário do Executivo, de dispor, quais, e quando, as obras serão 

realizadas, e concluiu pela não competência do Poder Judiciário em determinar obras para 

efetivação do comando constitucional.  

Em face do acórdão gaúcho que decidiu não caber ao Judiciário determinar reformas 

em estabelecimentos prisionais, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário perante o 

Supremo, relator ministro Ricardo Lewandowski, o recorrente alegou ofensa aos artigos 1º, 

III, e 5º, LXIX, da Constituição, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não obser-

vou (p. 4):  

                                                           
22

  Nesse sentido, STF - RE 594902/DF - AgR. 1ª turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, em 02.12.2010.  
   STF – RE 272839/MT. 2ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, em  01.02.2005.  
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“(...) a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, bem como a impossibili-

dade de questões de ordem orçamentária impedirem ou postergarem políticas públi-

cas vocacionadas à implementação dos direitos de natureza fundamental, assim co-

mo a vinculação do Poder Público quanto à implementação das políticas públicas 

necessárias à sua efetivação” (fl. 402) 

 

Acrescentou que a integridade assegurada pela Lei Maior configura interesse de na-

tureza geral, consiste, em direito fundamental de observância obrigatória pelo Estado, que tem 

a dignidade humana como um de seus pilares, ao final requereu que o Governo gaúcho, seja 

condenado, a realizar no prazo de seis meses, obras de reforma geral no albergue Estadual de 

Uruguaiana.  

3.1.1.1.Voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski  

O relator destacou, que em 22 de dezembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal re-

conheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria apontada. O Ministério Público 

Federal deu parecer pelo provimento do recurso extraordinário, sustentou, que a reserva do 

possível, não pode servir de motivo, para que; o Poder Executivo se abstenha de executar as 

obrigações impostas pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, e que; a cláusula 

é apenas aplicável, se justo o motivo, devidamente verificado, condicionado ao cumprimento 

do núcleo essencial dos direitos constitucionais fundamentais.  

Ademais, não foi demonstrada a inexistência de recursos financeiros, restaram incon-

testadas as precárias condições do referido albergue e a morte de um custodiado, em razão das 

péssimas instalações elétricas. Na qualidade de amicus curiae ingressaram no processo a Uni-

ão Federal, Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, 

Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e o Distrito Federal.  

Nas razões do voto o ministro-relator Ricardo Lewandowski, elabora um traçado, 

que ilustra seu entendimento sobre a causa, cita pesquisas realizadas, aborda o direito compa-

rado, os planos normativos interno e internacional, comentários sobre o atual cenário das pri-

sões no Brasil, elementos que revelam a falência do serviço, distante da almejada proteção 

dos direitos fundamentais dos presos, assegurada pela Carta da República.  

Os fatos citados no RE 592.581/RS são tenebrosos, retratam uma sociedade paralela 

e esquecida, o julgado cita trechos de relatórios e inspeções realizados em prisões e estabele-

cimentos socioeducativos de diversas unidades da federação, que revelam (p. 24): 

“É grave a situação das instituições sócio-educacionais, sem qualquer separação de 

idade e compleição física. Não há separação entre educandos maiores e menores. Na 

Unidade de Internação Sócio-Educativa alguns deles dividiam o mesmo espaço 

em contêineres a céu aberto.  
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(...)  

Duas dessas caixas metálicas estavam expostas ao sol, sem banheiros e sem á-

gua encanada. Nessas condições, eram obrigados a defecar e urinar dentro do 

próprio contêiner e, ao início do dia, o piso era lavado e os excrementos deposi-

tados ao lado das caixas metálicas. O cheiro é repulsivo. Uma das celas estava 

fora de prumo e os excrementos dos adolescentes ficavam acumulados como um 

córrego no canto sulcado do caixote. Alguns adolescentes vomitavam.  

(...) Falta-lhes, ainda, tratamento condigno. Vários menores estão em contêine-

res. Dois desses módulos estão expostos às intempéries climáticas. Sob o sol, o 

calor dentro da caixa chega a 50°” (Grifo do autor). 

O ministro-relator Ricardo Lewandowski destaca os recentes relatórios realizados pe-

lo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, e pelo Sistema 

Integrado de Informações Penitenciarias – INFOPEN, órgão ligado ao Ministério da Justiça, 

segundo o qual, informa, que a população carcerária, no final de 2014 era composta por mais 

de seiscentos mil presos, que em grande parte, cumpriam pena de forma primitiva, em notório 

confronto à máxima da dignidade da “pessoa humana” e ao direito a proteção da integridade 

física e moral dos presos, previstos na Constituição brasileira. 

Frisou que a dignidade da “pessoa humana” como um dos pilares destacados do Es-

tado Democrático de Direito, deriva dos absurdos cometidos contra cidadãos e estrangeiros 

durante o período de exceção entre meados da década de 60 e 80, fez referência aos escritos 

dos ilustres José Joaquim Canotilho e Ingo Wolfgang Sarlet, que com realçada inteligência 

registram o princípio da dignidade humana, “erigido à categoria de um sobre princípio”. 

O relator explicou que a lógica jurídica não se amolda ao tratamento de “coisifica-

ção” dispensado aos custodiados no Brasil, conforme leitura (p. 36): 

Mas o que se verifica, hoje, relativamente às prisões brasileiras, é uma completa rup-

tura com toda a doutrina legal de cunho civilizatório construída no pós-guerra. Tra-

ta-se de um processo de verdadeira “coisificação” de seres humanos presos, amonto-

ados em verdadeiras “masmorras medievais”, que indica claro retrocesso relativa-

mente a essa nova lógica jurídica. 

O fato é que a sujeição dos presos às condições até aqui descritas mostra, com clare-

za meridiana, que o Estado os está sujeitando a uma pena que ultrapassa a mera pri-

vação da liberdade prevista na sentença, porquanto acresce a ela um sofrimento físi-

co, psicológico e moral, o qual, além de atentar contra toda a noção que se possa ter 

de respeito à dignidade humana, retira da sanção qualquer potencial de ressocializa-

ção. 

 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, que dispõe que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
23

, foi mencionado como fundamen-

to para permitir ao Poder Judiciário intervir para consecução da dignidade humana aos juris-

dicionados, independentemente, da condição que se encontrem. Deste modo, incumbe ao es-

tado juiz conhecer e determinar as medidas pertinentes ao postulado da dignidade humana, 

                                                           
23 

ART. 5º, inciso XXXV da CRFB. 
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que no caso, se desdobra na proteção da integridade física e moral dos presos, que cumprem 

pena no Albergue Estadual de Uruguaiana. 

No tocante a eficácia dos direitos fundamentais, Lewandowski declarou sua oposição 

ao entendimento firmado no acórdão recorrido, segundo o relator a ingerência do Judiciário 

no campo prisional para implementação de políticas públicas é possível, pois ao contrário do 

que afirmou o Tribunal gaúcho, a questão não versa sobre normas meramente programáticas.  

A violação, aos direitos fundamentais, praticada pelo Estado do Rio Grande do Sul, 

quando lhe cabia assegurar aos custodiados a proteção desses direitos, conforme exaustiva-

mente estabelecido na Constituição, na Lei de Execução Penal, e em normas regulamentares 

constantes da Resolução nº 14 de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten-

ciária - CNPCP/MJ, na forma do disposto no art. 64 da Lei de Execução. Regras que sequer 

foram cumpridas. 

O relator consignou a relação entre os direitos e garantias trazidos pela Constituição 

brasileira e sistema normativo de proteção aos direitos humanos, que é; de complementarida-

de, ou seja, não há exclusão de diretos e garantias entre o direito interno e externo, mas inte-

gração desses direitos. O que não foi observado pelo Estado réu. Para exemplificar citou: 

“DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, de 10 de dezembro 

de 1948.  

(...)  

Artigo 5  

Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desu-

mano ou degradante.  

Artigo 6  

Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pes-

soa perante a lei.  

(...)  

Artigo 8  

Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes re-

médio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 

reconhecidos pela constituição ou pela lei.” 

 

“PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS de 19 de 

dezembro de 1966, internalizado pelo decreto 562 de 6 de julho de 1992 

Artigo 7  

Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes.  

(...)  

Artigo 10 

1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e 

respeito à dignidade inerente à pessoa humana.” 

 

“CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS”, de 22 de no-

vembro de 1969, internalizado pelo Decreto 678 de 6 de novembro de 1992. 

(...)  

Artigo 5 
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Direito à Integridade Pessoal  

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e 

moral.  

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desu-

manos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.” (grifos do relator). 

Essas normas possuem natureza supralegal, conforme decisão do Supremo, que de-

clarou o caráter especial dos diplomas internacionais sobre direitos humanos, colocados em 

posição específica no ordenamento jurídico, abaixo da Constituição, mas acima da legislação 

interna.  

O relator narrou alguns dos diversos processos ajuizados perante a Comissão e a Cor-

te Interamericana de Direitos Humanos, dentre eles, o de maior repercussão, que envolve a 

denúncia de mortes e maus-tratos de detentos no Presídio José Mário Alves da Silva, conhe-

cido como “Urso Branco”, situado em Porto Velho capital de Rondônia. Caso esse, que ele-

vou ao nível internacional o desinteresse das autoridades brasileiras, em trabalhar medidas 

comprometidas, em prol do sistema carcerário no país, descaso, que se perdura há décadas.  

No recurso extraordinário em comento, é possível perceber a relevância do tema, no 

que se refere, a função do Poder Judiciário em exigir do Estado mais responsabilidade no ser-

viço carcerário, uma das formas é através das condenações pelos constantes abusos aos direi-

tos fundamentais dos custodiados.  

Tamanho abandono, por parte das autoridades competentes, aos conjuntos normati-

vos interno (formados pela Constituição Federal, Lei de Execução Penal e demais atos norma-

tivos legais e regulamentares) e internacional (formados pelos tratados e pactos assinados e 

internalizados no Brasil) levaram o ilustre ministro a dizer “na prática, configuram letra mor-

ta, ao menos com relação àqueles infelizes trancafiados nos cárceres de todo país”. 

O acórdão recorrido apontou o princípio da discricionariedade, segundo o qual, o Es-

tado possui liberdade de dispor das verbas orçamentárias, possibilidade de decidir quais obras 

devem ser realizadas, nesse prisma, rechaçada a hipótese de interferência do Judiciário para 

impor ao Poder Executivo ação positiva, relacionadas a gestão e questões de governo, que 

demande gastos sem previsão no orçamento. 

Para o relator, tal entendimento, soa como paradoxal, por desconsiderar a conjuntura 

normativa que permeia a matéria, que dada sua complexidade exige do Judiciário uma atua-

ção para recompor e assegurar a ordem jurídica, e nesse fim, deter-se pura e simplesmente a 

previsões orçamentárias, isso; é fundamento insuficiente, quando se trata de direitos funda-

mentais de eficácia plena e aplicação imediata, dos indivíduos postos à custódia do Estado, 

nesse sentido escreveu:  
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A reiterada omissão do Estado brasileiro em oferecer condições de vida minima-

mente digna aos detentos exige uma intervenção enérgica do Judiciário para que, pe-

lo menos, o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana lhes seja assegurada, 

não havendo margem para qualquer discricionariedade por parte das autoridades pri-

sionais no tocante a esse tema. 

O ministro-relator sublinhou que em virtude do histórico descaso da Administração 

Pública com os direitos dos aprisionados, a patente resistência da sociedade, em compreender, 

que os presos não são objetos a serem descartados e lançados a qualquer violência, à mídia 

partidária, ao sensacionalismo, imprimem a necessidade de intervenção judicial na causa, já, 

que os demais poderes não demonstram a mínima preocupação com essa parcela da socieda-

de. Do contrário, “ela só tenderá a agravar-se, de maneira a tornar-se insustentável em poucos 

anos, como já antecipam as sangrentas rebeliões de presos, as quais de repetem, com macabra 

regularidade, em todas as unidades da federação”. 

No tocante aos limites à prestação jurisdicional, frisou; que o judiciário não age de 

ofício, nem nas causas de maior complexidade como essas que envolvem violação a direitos 

fundamentais, tal discricionariedade, pertence aos administradores públicos, nesse trilho, res-

saltou não ser lícito ao Judiciário fazer políticas públicas de forma ampla. Diversamente, cabe 

ao Judiciário exercer sua função contra-majoritária, deliberando com autonomia independente 

das pressões sociais e políticas, em defesa dos valores e princípios básicos da convivência 

humana. 

Sobre a falta de verbas para reformar o Albergue de Uruguaiana, o relator foi incisi-

vo ao dizer que verbas para melhorá-lo não faltam, de forma detalhada apresentou dados or-

çamentários do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, gerido pelo Departamento Peni-

tenciário Nacional – DEPEN/MJ, do Ministério da Justiça. Segundo o relator, causa perplexi-

dade saber, que para; acessar as verbas, basta que os entes federados celebrem convênios com 

a União para execução dos projetos e submetidos ao DEPEN. 

Sobre a possibilidade de melhorar o sistema, destacou (p. 65): 

A título ilustrativo, menciono, por oportuno, reportagens veiculadas nos portais de 

notícias “IG” e “G1”, as quais traziam, respectivamente, em 16/11/2013 e 

30/1/2014, as seguintes manchetes: “Estados perdem R$ 135 milhões destinados a 

investimentos em presídios” 50 e “Estados deixam de construir prisões e devolvem 

R$ 187 milhões à União”51, corroborando as impressões acima expostas. Vê-se, 

pois, que, embora complexo, o problema prisional tem solução, especialmente quan-

to à disponibilidade de verbas, bastando que a União e os Estados conjuguem esfor-

ços para resolvê-lo, superando a sua histórica inércia ou, quem sabe, a persistente 

ausência de vontade política para atacá-lo de frente. 

 

Citou ainda, o direto comparado norte-americano, com ressalva ao federalismo e aos 

modelos de organização judiciária, mencionou alguns dos denominados prision reformcases, 
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que inclusive, também debatiam sobre a possibilidade de o Judiciário adentrar em temas rela-

cionados a políticas públicas, lá ocorreram reformas no sistema penitenciário, que ainda não 

terminaram, muitas delas iniciadas por ordem judicial, fundamentadas em premissas morais e 

imprecisas vedações constitucionais que proíbem condenações desumanas. 

Ao concluir seu voto, o ministro-relator ressaltou que o Brasil possui vantagem fren-

te ao caso norte-americano, pois dispõe de destacáveis instrumentos normativos aptos a asse-

gurar a proteção da integridade física e moral dos presos, o que ele chama de “robusto conjun-

to normativo” que reforça as decisões judiciais em benefício dos direitos fundamentais dos 

custodiados. 

Abordou também, o princípio da inafastabilidade da jurisdição e deu provimento ao 

recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, por via de consequência, manter a 

decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Quanto à tese de repercussão geral a ser afir-

mada pelo Supremo, sugeriu:  

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consisten-

te na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabeleci-

mentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana 

e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do 

que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão 

o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 

 

O julgamento do mérito do tema ocorreu no dia 13 de agosto de 2015, por unanimi-

dade nos termos do voto do relator ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal deu provimen-

to ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e manter integralmente a senten-

ça de primeiro grau que condenou o Estado do Rio Grande do Sul, a realizar obras, no prazo 

de seis meses, no Albergue Estadual de Uruguaiana. 

De forma unânime, o Supremo Tribunal Federal concluiu a tese nos termos:  

É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente 

na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimen-

tos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e as-

segurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que 

preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o 

argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 

 

3.1.2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 580252/MS E A PROPOSTA DO MINISTRO 

LUIS ROBERTO BARROSO  

Outra proposição importante foi apresentada pelo ministro Luis Roberto Barroso no 

Recurso Extraordinário 580252/MS. A causa versa sobre pedido indenizatório por danos mo-

rais, em virtude de cumprimento da pena, em condições de violação à dignidade, em circuns-
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tâncias desumanas ou degradantes. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso do Sul concedeu o pedido inicial e determinou indenização no valor de dois mil 

reais, a parte ré, opôs embargos infringentes, suscitando o princípio da reserva do possível, 

que foram acolhidos.  

Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso extraordinário, na ocasião ministro Teori 

Zavascki restabeleceu a decisão da apelação e determinou o pagamento em dinheiro, argu-

mentou que as violações a direitos fundamentais dos presos, em estabelecimentos carcerários, 

não podem ser afastadas, sob justificativa, de que indenizar não elimina o problema. Para ele, 

admitir tal fundamento é abrir margem para perpetuação da situação de desumanidade, nos 

presídios, como apontado na demanda. 

Destacamos importante trecho do voto: 

Certamente não se pode negar ao indivíduo encarcerado o direito de obter, inclusive 

judicialmente, pelo menos o atendimento de prestações inerentes ao que se denomi-

na mínimo existencial, assim consideradas aquelas prestações que, à luz das normas 

constitucionais, podem ser desde logo identificadas como necessariamente presentes 

qualquer que seja o conteúdo da política pública a ser estabelecida. E ninguém pode 

duvidar de que, em qualquer circunstância, jamais se poderia excluir das obrigações 

estatais em matéria carcerária a de indenizar danos individuais de qualquer natureza 

causados por ação ou omissão do Estado a quem está, por seu comando, submetido a 

encarceramento. 

Em seu voto-vista, o ministro Luis Roberto Barroso propôs uma solução inovadora, 

quanto à forma; de reparar os danos morais sofridos pelos presos, em condições semelhantes, 

ao do caso em questão, sugeriu que o preso fosse indenizado preferencialmente com a remi-

ção de dias da pena, em segundo plano, seria concedida a reparação pecuniária, mas apenas, 

quando não fosse possível a remição.  

No plenário da Corte tinha a necessidade de maior seriedade do direito penal, o que 

não se confunde com endurecimento, mas para tanto; é necessário recursos públicos para 

construção de presídios, para o sistema aberto e semiaberto. Apontou que há um problema 

sistêmico e estrutural cuja reparação pecuniária pode causar alguns reflexos financeiros ao 

estado, a compensação pecuniária oferece uma resposta pouco efetiva aos danos existenciais 

sofridos pelo preso agregando algumas complicações, é preciso elaborar um critério quantifi-

cador de indenizações, a depender das decisões da Corte, pode-se, abrir; um flanco, para que 

inúmeras ações abarrotem o Judiciário.  

Segundo o ministro Barroso, o sistema prisional é complexidade mundial, não é de 

exclusividade brasileira, dramático em toda parte do mundo como fenômeno global, sendo 

necessário ir às suas causas. Utilizou o direito comparado ao citar o caso da Itália que com a 

chancela da Corte Europeia de Direitos Humanos apresentou um projeto exemplificativo para 
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melhorar o sistema prisional, ampliou as hipóteses de prisão domiciliar, criou uma ouvidoria 

nacional das pessoas presas, ampliou as oportunidades de emprego para egressos do sistema.  

Sobre a reserva do possível, afirmou que não pode servir de agasalho ao descumpri-

mento de direito fundamental, pois no leading case a existência de dano moral é inequívoca, 

todos reconhecem as péssimas condições do presídio de Corumbá. Há um dano e claramente 

um nexo causal, pois o Estado, não provê o que deveria, desse modo, a responsabilidade é 

objetiva, por ação, o Estado lança pessoas no cárcere, ainda que subjetiva fosse, não seria di-

fícil assentar que houve culpa por parte do Estado. O julgamento foi interrompido por pedido 

de vista da ministra Rosa Weber. 

3.1.3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 641320 (COM REPERCUSSÃO GERAL) 

No recurso extraordinário 641320 RS, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, dis-

cute-se o cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabele-

cimento penitenciário adequado. O recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 

foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, figura como recorrido 

Luciano da Silva Moraes. Discute-se, à luz dos artigos 1º, III, e 5º, II, XLVI, LXV, da Consti-

tuição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o cumprimento de pena privativa de 

liberdade em prisão domiciliar, ante a inexistência de vagas em estabelecimento penitenciário 

adequado à execução no regime semi-aberto. 

O recurso foi interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por Luci-

ano da Silva Moraes, para reduzir a sentença condenatória e fixar a prisão domiciliar enquanto 

não existir estabelecimento destinado ao regime semiaberto que atenda a todos os requisitos 

da Lei de Execução Penal. No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 1º, inciso 

III, e 5º, incisos II, XLVI e LXV, ambos da Constituição Federal. 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul sustentou que a impossibilidade material 

de o estado organizar estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto que atenda a 

todas as exigências da legislação penal, por si só não autoriza, o Poder Judiciário a conceder o 

benefício da prisão domiciliar fora das hipóteses contempladas em lei, pelo contrário, cabe ao 

recorrido cumprir a pena da mesma forma que cumprem os demais apenados em situação i-

dêntica, sob pena de infringir o princípio da legalidade. 

O recorrente sustentou que apesar das precárias condições dos presídios brasileiros, o 

interesse individual não se supera o interesse público, ainda que para salvaguardar direitos 
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fundamentais, há necessidade de observar com cuidado propostas alternativas ao cumprimen-

to da pena em regime fechado, para evitar a impunidade do apenado. Também, apontou que o 

acórdão recorrido merece reforma por ofender o princípio da individualização da pena, em 

virtude do caráter excepcional da prisão domiciliar.  

O recurso extraordinário não foi admitido na origem, decisão que foi atacada em se-

de de agravo de instrumento, que perante o Supremo Tribunal Federal foi convertido em re-

curso extraordinário. Verificados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, o 

ministro relator procedeu à análise da existência de repercussão geral. O relator, Ministro 

Gilmar Mendes, entendeu pela existência da repercussão geral, justificada pelo grande núme-

ro de interessados atingidos pela controvérsia, a divergente jurisprudência da Corte sobre o 

assunto, bem como a importância social e jurídica do tema, além dos interesses subjetivos da 

causa. Ministro Marco Aurélio também se pronunciou pela existência de repercussão geral. 

Em 02 de dezembro de 2015 o julgamento foi iniciado, ministro Gilmar Mendes vo-

tou pelo provimento parcial do recurso, acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Na ocasi-

ão, pediu vista dos autos o ministro Teori Zavascki. O julgamento foi suspenso. Trata-se de 

discussão importantíssima para o cenário das prisões no Brasil, e consequentemente, poderá 

contribuir para avanços concretos na proteção dos direitos fundamentais dos presos em nosso 

país.   
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CONCLUSÃO 

 

A responsabilidade civil do Estado e o sistema penitenciário brasileiro se opõem di-

ante do problema crônico de violações aos direitos fundamentais dos presos no nosso país. 

Apesar de contarmos com um conjunto de normas especificas sobre a responsabilidade civil 

do Estado pelos danos causados aos custodiados no cumprimento da pena, tanto sobre a res-

ponsabilidade objetiva, quanto ao dever de proteção à integridade física e moral dos presos, 

como a Lei de Execução Penal, que estabelece um rol extenso de direitos dos apenados, trata-

dos internacionais em matéria de direitos humanos que o Brasil é signatário, dentre outros, 

fica claro que tais diplomas parecem não ter força suficiente para obrigar o Estado a garantir o 

mínimo de dignidade humana aos presos. 

O Supremo Tribunal Federal mostra seu importante papel para determinar medidas 

mais céleres e concretas para amenizar o caos das prisões no Brasil, contudo, ações mais efi-

cazes dependem da gestão do Poder Executivo. Como vimos, as autoridades competentes op-

tam pela omissão ou ações paliativas sob alegada carência de recursos financeiros, impossibi-

lidade material para atender de modo satisfatório as condições exigidas pela legislação, buro-

cracias nos repasses de verbas, etc., quando a bem da verdade falta interesse em melhorar as 

condições dos estabelecimentos prisionais no nosso país. 

A condenação do Estado ao pagamento de indenização pecuniária, em razão de pri-

são por tempo superior ao fixado na sentença, pelos danos sofridos no cumprimento da pena 

ou pelo erro judiciário no processo penal, ganharia maior proveito se inibisse o Poder Público 

de prosseguir com tamanho descaso. Nos casos de detentos que não contam com familiares, 

se morrerem na prisão, ninguém irá pleitear indenização em face do Estado, esses estão entre-

gues a própria sorte.   

Embora o Poder Judiciário não tenha como função típica a gestão dos recursos públi-

cos, em obediência a separação dos poderes, a decisão do STF no RE 592.581/RS avançou 

bem, ao reconhecer a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Executivo obras e 

reformas em estabelecimentos prisionais para proteger a integridade física e moral dos presos.  

Muito precisa ser feito para que a Constituição Federal seja mais respeitada e cum-

prida pelos Estados, no que se refere aos estabelecimentos prisionais no nosso país. Espera-se  

que os direitos e garantias fundamentais alcancem a todos, em qualquer lugar, inclusive nos 

cárceres, e que o Poder Público seja cada vez mais responsabilizado pelas desumanidades que 

admite nas prisões.  
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