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ANDERSON NUNES DA SILVA, já qualificado nos

ª

autos, pela 11 Defensoria Pública Cível de Segunda Instância,
da Defensoria Pública do Estado, com fulcro no artigo 544, do

Código de Processo Civil e 128, inciso I, da Lei Complementar nº
080, de 12 de janeiro de 1994, não se conformando com a r.
decisão de fI. 468/469 que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência
interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO, requerendo, com as
inclusas razões e peças processuais e após os trâmites legais, seja
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal,
Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - 81. 4 -79031-902 - Campo Grande- MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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É de se salientar que a representação das partes
independe de instrumento de mandato.
Termos em que e, nos termos do § 1Q, do art. 544, do
Código de Processo Civil, declarando autênticas as peças
processuais que instruem o presente Agravo de Instrumento,
pede deferimento.
Campo Grande, 19 de setembro de 2007.

e

e

A,mir Silva

r

r aixão

Defensor úblíco de Segunda Instância

•
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Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - BI. 4 -79031-902 - Campo Grande- MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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Agravante: Anderson Nunes da Silva(Defensoria Pública do Estado)
Agravada: Estado de Mato Grosso do Sul (Procuradoria do Estado)
Recurso Extraordinário em Emb. Infringentes n2 2006.003179-7/0001.02

e

e

ExCELENTíSSIMOS MINISTROS
ExCELENTíSSIMAS MINISTRAS

I - DA TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES

o

•
•

Defensor Público de Segunda Instância a quem coube o

acompanhamento do recurso extraordinário, tomou ciência da decisão que
negou o seu seguimento, em 11/09/2007, iniciando-se a contagem do prazo em
12/09/2007.

o artigo 544, do Código de Processo Civil, prevê dez dias para
a interposição do Agravo de Instrumento, mas como os membros da
Defensoria Pública gozam da prerrogativa da contagem em dobro de todos os
prazos, nos termos do inciso I, do art. 128, da Lei Complementar n. 80, de
12.01.94 o mesmo passa para vinte dias, expirando, assim, em 01/10/07, daí a
tempestividade do recurso.

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - 81. 4 -79031-902 - Campo Grande- MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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11 - DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

o

agravante inconformado com a decisão proferida nos

Embargos Infringentes em Apelação Cível nº 2006.003179-7/0001.02 que
afastou

a

obrigação

da

agravada

em

indenizá-lo,

ofertou

Recurso

Extraordinário.

o entendimento manifestado pelo Tribunal de Justiça sul-matogrossense foi no sentido de que a agravada não possui recursos suficientes
para dar condições mínimas de sobrevivência aos encarcerados, notadamente
por terem eles assumido o risco de condicionarem seus destinos às

e

e

possibilidades do sistema carcerário.

Contra essa

decisão o

recorrente

ofertou

O Recurso

Extraordinário com fulcro no artigo 102, 111, letra lia", da Constituição Federal,
sob o fundamento de o acórdão contrariou os incisos 111, X e XLIX, do art. 5º e §
6º, do artigo 37, da Lei Fundamental.

111- DA DECISÃO AGRAVADA

No juízo prévio de admissibilidade, o Vice-Presidente do

•

Tribunal de Justiça Guaicuru negou seguimento ao apelo extraordinário ao
argumento de que há a necessidade de análise das provas dos autos para
saber se o Estado tem ou não responsabilidade, o que contraria a Súmula 279,
dessa Corte Suprema.
Equivocada a decisão. Não há qualquer necessidade de se
analisar as provas. Os fatos são admitidos, inclusive pela agravada e no
próprio acórdão combatido.
O próprio acórdão que se combate reconhece as péssimas
condições a que está submetido o agravante e os demais presos, o que já
afasta a necessidade de análise de provas.
Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - BI. 4 -79031-902 - Campo Grande - MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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o

debate que se impõe não é acerca da comprovação dos

fatos narrados na Ação inicial, pois estes são admitidos pela agravada e
reconhecidos no próprio acórdão combatido. O que se discute é se o Estado é
deve ou não indenizar pela situação degradante a que esta o agravante
submetido.
O fato de ter praticado o crime pelo qual foi condenado, não
autoriza ao Estado impor-lhe péssimas condições de sobrevivência como
afirma o Acórdão.

Mesmo admitindo os fatos, isto é, a situação degradante por
que passam os encarcerados das Cadeias Públicas sul-mato-grossenses,

e

e

entendeu a decisão dos Embargos Infringentes que a recorrida não tem a
responsabilidade de indenizar em razão da aplicação ao caso da teoria da
reserva do possível. E é exatamente contra a aplicação dessa teoria que se
insurgiu o agravante em seu extraordinário.
Assim, não havendo necessidade de análise do conjunto
probatório para julgamento do Recurso Extraordinário não há razão razoável
para negar seu seguimento.

IV - DO PEDIDO

•

Pelo exposto requer o agravante seja conhecido e provido o
presente Agravo de Instrumento para o fim de determinar o seguimento do
Recurso Extraordinário.
Termos em que,
pede deferimento

amce]9~ setembro de 2007.

AI I ir 5ilva Faixão

Defensor Fúblico de 5egunda Instância

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - BI. 4 -79031-902 - Campo Grande- MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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10.4.2006
Terceira Turma Cível
Apelação Cível - Ordinário - N. 2006.003179-7/0000-00 - Corumbá.
Relator Designado - Exmo. Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo.
- Anderson Nunes da Silva.
Apelante
Def. Públ.
- Milene Cristina Galvão.
Proc. D. Públ.
- Almir Silva Paixão.
Apelado
- Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. Est.
- Gabriel Ricardo Jardim Caixeta.

EMENTA
- APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - TEORIA DA
RESERVA DO POSSÍVEL CONJUGADA COM O MÍNIMO EXISTENCIALPREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA E
DISCUTIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - RECURSO PROVIDO.
O Estado será responsabilizado a indenizar quando, por ato omissivo,
tenha causado dano à particular, desde que comprovada a conduta culposa ou
dolosa do ente federativo.
Demonstrado que os problemas de superlotação e de falta de condições
mínimas de saúde e higiene do estabelecimento penal (presídio) não foram
sanados, após o decurso de um lapso temporal quando da formalização do laudo
de vigilância sanitária, violando, por conseguinte, as disposições da Lei de
Execução Penal, bem como a Convenção Interamericana de Diretos Humanos,
está devidamente comprovada a conduta omissiva culposa do Estado (culpa
administrativa).
Não sendo assegurado o mínimo existencial, não há falar em aplicação
da teoria da reserva do possível.
Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da Terceira
Turma Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e das notas

taquigráficas, prover o recurso, por maioria, nos termos do voto do revisor.
Campo Grande, 10 de abril de 2006.

odrigues de Melo -

(
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RELATÓRIO
O Sr. Des. Hamilton Carli
Anderson Nunes da Silva, inconformado com a decisão proferida pelo
Juiz da 2 Vara Cível da Comarca de Corumbá, que julgou improcedentes os pedidos da
ação ordinária de reparação de danos morais interposta em face do Estado de Mato Grosso
do Sul, recorre a esta Corte com o escopo de ver reformado o referido decisum.
Devolve à revisão desta Corte as seguintes alegações (f. 277-287): (a)
que a responsabilidade civil restou comprovada nos autos diante da omissão do Estado; (b)
que restou cristalino o dever de agir do Estado; (c) que os princípios da reserva do possível
e da razoabilidade não são aplicáveis ao presente caso, uma vez que a própria Constituição
Federal prevê a responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros; (d) que o
objeto da demanda é uma indenização e não uma obrigação de fazer, motivo pelo qual tais
princípios não devem ser aplicados ao caso; (e) que não existem nos autos prova de que o
apelado não tem condições de arcar com o pedido de indenização; (f) o prequestionamento
da matéria.
Postula pensão mensal no valor de um salário mínimo, que deve
perdurar enquanto estiver sofrendo danos.
O Estado apelado, em contra-razões (f. 290-302), pugna pelo
improvimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça (f. 312-313) deixou de se manifestar,
alegando falta de interesse público evidenciado, em razão de a matéria não incidir nas
hipóteses previstas nos incisos do artigo 82 do CPC.
a

VOTO
O Sr. Des. Hamilton Carli (Relator)
Cuida-se de Apelação Cível interposta por Anderson Nunes da Silva,
contra sentença proferida pelo Juiz da 2& Vara Cível da Comarca de Corumbá, nos autos de
ação ordinária de reparação de danos morais que move contra o Estado de Mato Grosso do
Sul.
Aduz em sÚltese (f. 277-287) que não decidiu com acerto o juiz a quo
ao julgar improcedentes os pedidos da inicial, ao reconhecer a responsabilidade do Estado,
o que afasta, contudo, o dever de indenizar, alegando os princípios da reserva do possível e
da razoabilidade.
Sustenta que, se a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade
civil do Estado por danos causados a terceiros, não é aceitável que se deixe de aplicar esta
norma, alegando os princípios da reserva do possível e da razoabilidade. Também porque a
presente demanda não tem por objeto uma obrigação de fazer, e sim uma indenização, uma
condenação por quantia certa.
O juiz sentenciante (f. 287-273) sustentou sua decisão na
impossibilidade de fixação da indenização pleiteada em razão do que Estado apelado deve
utilizar-se dos meios disponíveis, agindo na medida do possível para assegurar a existência
e o funcionamento do sistema penitenciário.
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A Procuradoria-Geral de Justiça (f. 312-313) deixou de se manifestar,
alegando falta de interesse público evidenciado, em razão de a matéria não incidir nas
hipóteses previstas nos incisos do artigo 82 do CPC.
Inconformado com a sentença de primeiro grau, recorre a este Tribunal
de Justiça e pleiteia a reforma total da sentença, a fim de dizer acerca da violação do artigo
37, § 6°, da CF, julgando procedente a ação e condenando o Estado apelado ao pagamento
de pensão mensal no valor de um salário mínimo, que deve perdurar enquanto estiver
sofrendo danos, fazendo cessar o pensionamento se cessarem os danos.
Tenho que a Apelação Cível não merece ser provida pelos motivos que
seguem.
Busca o apelante a condenação do Estado ao pagamento da indenização
por danos morais, em razão de a responsabilidade civil do Estado restar comprovada nos
autos.
É de conhecimento público que os presídios, não só os do Estado de
Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil, encontram-se em situação de superlotação, e
essa é uma situação que vem se arrastando ao longo dos anos.
Também sabemos que a idéia de responsabilidade do Estado é uma
conseqüência lógica e inevitável da noção de Estado Democrático de Direito,
especialmente com a adoção do princípio da isonomia, no qual todos são iguais perante a
lei, já que o Estado é considerado como um sujeito de direito e deveres.
Contudo, o conflito de interesses que se apresenta está sediado entre o
exercício de direitos individuais do preso e a possibilidade do Estado em garanti-los.
Urge aclarar que o inciso X do artigo 5° da Constituição Federal
consagra o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem,
assegurando a todos o direito à indenização pelos danos sofridos. Já os incisos XLVII e
XLIX do mesmo diploma legal garantem ao preso uma pena justa e integridade física e
psíquica.
Percebe-se que os direitos do autor encontram-se entre os chamados de
primeira geração, ou seja, opostos contra o Estado, que assume, pela Carta Magna, um
dever de abstenção à prática de quaisquer atos que possam lesá-los.
A peculiaridade da situação decorre do fato de que o autor encontra-se
custodiado pelo próprio Estado, não dispondo de liberdade de ir e vir, a fim de buscar, por
si próprio, as condições que entenda suficientemente dignas para sua vida, motivo pelo
qual postula a prática de ações afirmativas para assegurar, ainda que no cárcere, seus
direitos fundamentais de personalidade (direito à vida, à integridade física e psíquica, à
honra, à intimidade, entre outros). Vejamos:

"Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à
personalidade, poderiam chamar-se de "direitos da personalidade". No entanto,
na linguagem jurídica corrente esta designação é reservada àqueles direitos
subjectivos cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o
"minimum" necessário e imprescindível ao seu conteúdo.
Por outras palavras, existem certos direitos sem os quais a
personalidade restaria uma suceptibildiade completamente irrealizada, privada
de todo o interesse para o indivíduo - o que equivale a dizer que, se eles não
existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados "direitos
essenciais ", com os quais se identificam precisamente os direitos da
personalidade." (Adriano de Cupis, Os Direitos da Personalidade, Lisboa:
Livraria Morais, 1961, p. 17).
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Dessa forma, é possível vislumbrar, simultaneamente, dois objetivos
convergentes perante a Constituição: o atendimento às necessidades do preso e a economia
de meios. Esta última é essencial para que, resolvido o caso particular do autor, sobrem
recursos para atender às demais necessidades básicas essenciais do restante da população
(não só da carcerária).
É preciso, neste assunto, o mais delicado equilíbrio, pois se trata de uma
questão de direito público. Em litígios dessa espécie, como por exemplo os que envolvem a
classificação de alguém em concurso público à concessão de vantagens pecuniárias a um
servidor, o acolhimento da pretensão de quem vai a juízo produz efeitos reflexos e
colaterais de vulto. Por exemplo, gastar todo o orçamento do Estado com apenas um
paciente (simples hipótese) implicará o abandono de todos os demais; arredondar a nota de
um candidato para ele alcançar a média do concurso, e, conseguintemente, aprová-lo,
significará a exclusão do último colocado, que obteve a média sem o "arredondamento" do
ativismo judicial; conceder uma gratificação ao servidor importará a concessão a todos, em
nome do princípio da isonomia, e o aumento dos gastos públicos, em prejuízo dos demais
serviços reclamados pela sociedade; e assim por diante. Esses efeitos reflexos precisam ser
considerados e resolvidos em qualquer litígio de direito público.
Dessa forma, uma vez reconhecido o direito do autor, pelo princípio da
isonomia, todos os detentos deveriam ser indenizados, o que geraria um dispêndio vultuoso
aos cofres do Estado.
Não bastasse isso, a implementação da política pública prisional exige o
direcionamento de recursos públicos, mas não sob a égide da conveniência e oportunidade
puras do administrador, sendo constitucionalmente permitida a intervenção do Judiciário
em questão desta natureza, pois embora destinados à garantia de direitos individuais, de
primeira geração, a ação necessária do Estado é comissiva e não omissiva, o que assemelha
à própria das garantias dos direitos sociais, de ação positiva.
Sobre o tema, temos os ensinamentos do ilustre jurista Roberto Bobbio
(A era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campo, 1992, p. 72):

UÉ supérfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos sociais
suscita, além do problema da proliferação dos direitos do homem, problemas bem
mais difíceis de se resolver no que concerne àquela prática de que falei no início:
é que a proteção dos direitos requer uma intervenção ativa do estado, que não é
requerida pela proteção dos direitos de liberdade, produzindo aquela
organização dos serviços públicos de onde nasceu até mesmo uma nova forma de
Estado, o Estado Social. Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o
superpoder do Estado - e, portanto, com o objetivo de limitar o poder -, os
direitos sociais exigem, para sua realização e prática, ou seja, para a passagem
da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, precisamente o contrário,
isto é, a ampliação dos poderes do Estado. "

o exercício de ações positivas exige o investimento do ente estatal e,
como tal, depende da disponibilidade de recursos. A reserva do possível foi inicialmente
desenvolvida para ser aplicada no que conceme à implantação e execução das políticas
públicas.
Certo é que não se pode desprezar os direitos constitucionalmente
garantidos ao autor, pois é óbvio que o caso exige prestação positiva do Estado. Porém, tal
prestação deve respeitar os limites econômicos que derivam do fato de que certas
prestações hão de situar-se dentro da "reserva do possível", das disponibilidades do erário.
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Atente-se bem para esta questão delicada: a ausência da prestação será
sempre inconstitucional e sancionável; mas determinar se ela é plenamente satisfatória é
tarefa árdua, muitas vezes, e impossível outras tantas.
Negar, por exemplo, o fornecimento de medicamentos, internação
hospitalar ou cirurgia em nome dos direitos patrimoniais da Fazenda Pública, perdendo de
vista que a Constituição tutela o direito à vida, valor absoluto e universal, e correndo o
risco de sacrificá-lo no caso concreto, implica contrariar o direito.
Entretanto, os direitos do detento exigem prestações positivas por parte
do Estado e, por isso, situam-se, como vimos anteriormente, dentro da chamada "reserva
do possível", ou seja, dentro das disponibilidades orçamentárias da Administração Pública.
Sem sombra de dúvida que o autor, na qualidade de preso, reserva
integralmente seus direitos individuais fundamentais, à exceção da liberdade e da
privacidade. Também é notório que situação do sistema penitenciário sul-mato-grossense
tem lesado direitos fundamentais seus, quanto à dignidade, intimidade, higidez física e
integridade psíquica.
Ademais, em razão de ser custodiado pelo Estado, tem este o dever
integral de conservar o preso em condições dignas e saudáveis.
No entanto, o cumprimento deste dever exige ação positiva do Estado,
diversamente do que ocorre com o cidadão em liberdade, para o qual basta, de regra, ação
negativa.
A ação positiva apresenta-se sob a forma da necessidade de construção,
ampliação, reforma e adequação dos estabelecimentos prisionais, até que todos os presos,
cautelares ou condenados, possam ter as condições preconizadas pela Lei de Execução
Penal e assegurados seus direitos fundamentais.
A exigência desta ação positiva conduz a interpretação dos direitos do
autor e dos deveres do Estado ao tratamento hoje conferido quanto aos direitos de segunda
geração, muito embora tratem-se de direitos de primeira geração.
Por sua vez, a prática de ações positivas passa pela dogmática da
reserva do possível, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da possibilidade.
Sobre este tema, bem discorreu o douto magistrado da 28 Vara da
Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande, ao julgar ação
idêntica (Autos n. 001.04.014765-8), senão vejamos:

"Não pode o Poder Judiciário, por força do princlpLO da
razoabilidade, determinar ao Estado que altere, de forma substancial, a Lei
Orçamentária, estabelecendo rubrica com numerário considerável, para que a
crise penitenciária seja resolvida ao longo de um ou dois exercícios.
(. .. )

A elaboração do orçamento, por sua vez, é ato complexo, passando
pela iniciativa do Poder Executivo e pelo crivo do Poder Legislativo.
Infelizmente, não se pode esquecer que o legislador, no Brasil, não é
responsabilizado por suas escolhas, que ficam a seu critério de convencimento
exclusivo.
Diferentemente do administrador, que deve motivar seus atos e do
julgador, que deve fundamentar suas decisões, o legislador não tem que
apresentar qualquer justificativa de seus votos, contra ou a favor da proposta
orçamentária.
Ao votar o orçamento, o agente político do Estado decide o modo pelo
qual será harmonizado o conflito entre o espírito social-democrata de nossa
Constituição Federal e o neo-liberalismo, adotado como sistema econômico
vigente e que traz, entre seus princípios, a delimitação de um Estado mínimo,
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mantido por uma arrecadação tributária que privilegia a isenção das atividades
empresariais e sustentada pela classe média assalariada, cujos meios materiais
são restritos.
Assim, o limite entre o possível e o suficiente recai, inexoravelmente,
sobre critérios de absoluta discricionariedade do Legislativo, zona cinzenta sobre
a qual não deve decidir o Poder Judiciário. "
Notório é que o Estado vem buscando soluções a fim de sanar os
problemas enfrentados pela população carcerária, tendo juntado em processos idênticos
cópias de convênios em que busca esta melhoria. Estas ações são insuficientes para a
solução dos problemas decorrentes da superpopulação carcerária, mas indicam a
movimentação do Estado nesta direção.
O direito do autor também não pode ser tido como absoluto, ante a
necessidade da prática de ação positiva possível quando o Estado age nos limites de sua
disponibilidade, de forma a que suas ações venham, a futuro, a assegurar os direitos
fundamentais do preso.
Sua pretensão, de ver-se indenizado em valor mensal pelo período em
que permanecer recolhido, não se revela razoável, pois a cominação desta indenização
equivale a compelir o Estado a destinar mais recursos para o sistema prisional do que o
determinado no orçamento, que pode até ser insuficiente, porém é o possível. Ademais, em
nada irá resolver o problema do autor, tampouco amenizar o sofrimento de ter que
conviver com excesso de companheiros de cela.
Ademais, não se pode acolher a alegação de que a omissão do Estado é
ilícita, uma vez que a ação positiva do Estado-administrador, praticada de acordo com o
orçamento votado pelo Estado-legislativo, coloca-a dogmaticamente na esfera da licitude
dos atos públicos, tal qual determinada pela doutrina da "reserva do possível". Dessa
forma, não há falar em dever de indenizar.
Mais ainda, comprovado está que não existe culpa por parte do Estado
quando fornece o necessário para o cumprimento das necessidades mínimas dos apenados.
Estamos aqui falando que todos os presos gozam de três boas alimentações ao dia, direito
este que muitos brasileiros livres gostariam de ver garantido. Também dispõe de local para
dormir, banho de sol, visitas etc.
Não se está dizendo que os presos não tenham o direito de querer mais e
de cobrar do Estado. O que estamos dizendo é que não são apenas os presos que sofrem. O
povo, de um modo geral, sofre. A saúde pública está sucateada; os hospitais mal
aparelhados, sem equipamentos e remédios; doentes morrendo em corredores, antes de
serem atendidos; farrulias dormindo ao relento para conquistar vagas nas escolas públicas;
filas e filas em frente aos postos de assistência para garantir alimento, remédio etc. E estes
são apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados pela população tida como livre.
Dessa forma, entendendo-se que os presos têm direito à indenização por
danos morais em razão da precariedade dos estabelecimentos em que cumprem pena, tem
de se que reconhecer o direito de todo cidadão brasileiro de ver indenizado seu sofrimento
moral por não ter moradia, água potável, refeições diárias, atendimento hospitalar etc.
Também ter-se-ia que reconhecer o direito à indenização pelo
sofrimento da perda aos familiares das vítimas assassinadas por muitos dos presos que
cumprem pena nos presídios estaduais, uma vez que a segurança é direito de todos e dever
do Estado.
Mas, para isso, precisa-se comprovar a culpa do Estado, a sua omissão
ilícita, o que não ocorre.
Embora se lamente a condição em que se encontram os presos, se o
Estado age para sanar tais condições na medida do possível, não se pode falar em culpa,
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pois inexiste negligência, imprudência ou imperícia, por parte de quem respeita os limites
traçados na Lei.
Destarte, em não havendo culpa por parte do Estado, tampouco haverá
nexo causal capaz de justificar a fixação de uma prestação mensal a favor do autor, ainda
mais que, como dito anteriormente, em nada irá amenizar seu sofrimento dentro do próprio
estabelecimento prisional.
Reconhece-se que o Estado não age da forma eficaz, contudo, como
dito antes, age dentro das condições trazidas pela lei orçamentária aprovada pelo
Legislativo. O Estado (executivo) não tem o dever de melhorar ou construir Cadeias
Públicas, mas sim a faculdade, segundo critério de conveniência e oportunidade, pois,
consoante os interesses da coletividade e os ditames da Lei, poderá entender conveniente,
mas jamais poderá ser condenada a fazê-lo de forma compulsória.
Em suma, a Despesa Pública sujeita-se à imposição da lei. Por mais
justa, nobre que seja, sem previsão legal não pode ser feita, porque quem governa ou
administra os dinheiros públicos deles não dispõe. E, deles não dispondo, não podemos
falar em culpa do Estado, tampouco em nexo causal entre a omissão do Estado (que não é
ilícita) e o dano, que nem sequer restou comprovado nos autos.
Mais ainda, poderia até mesmo dizer que a culpa é exclusiva do próprio
apenado. Sabe-se que o direito penal é dotado do livre arbítrio, ou seja, é o agente que
escolhe praticar ou não o delito, urna vez que o Código Penal não nos diz que é proibida a
prática de determinado crime, e sim que o agente que o cometer incorrerá em pena.
Dessa forma, quando o agente comete o delito, por livre desígnio, o faz
sabedor das condições em que cumprirá a pena, pois os problemas apontados na inicial
(superlotação) são públicos e notórios.
Fácil é concluir que a condenação do Estado ao pagamento de
indenização ao autor, na situação em que se encontra, colocará em risco a efetivação de
outros direitos também garantidos constitucionalmente, como o direito à saúde da
comunidade. Além disso, gerará aos demais apenados, pelo princípio da isonomia, o direito
ao recebimento de igual indenização.
Não se está com isso negando o direito do autor em ver ressarcido seu
sofrimento, apenas entendendo que, se o objetivo principal da ação é obrigar o Estado a dar
melhores condições de vida e dignidade aos detentos que cumprem pena nos
estabelecimentos prisionais sul-mato-grossenses, não obterá êxito intentando ação
indenizatória de danos morais.
Isso fica claro uma vez que o valor destinado ao pagamento das
indenizações poderia ser utilizado para ampliação e melhoria do sistema, em benefícios de
todos os demais apenados, bem corno da própria sociedade que se sentiria mais protegida.
E isso não ocorrerá em sede de ação indenizatória, ainda mais se considerarmos que tal
situação persistirá.
Também não há no pedido de indenização nenhuma compensação ou
sanção. Uma vez que sabemos que a indenização por danos morais visa proporcionar
algum tipo de prazer como contraponto do mal sofrido e aplicar uma sanção ao agente
causador do dano, a fim de que não mais o cometa. Vejamos:

"quando se cuida de reparar o dano moral, o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: o caráter
punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja
castigado pela ofensa que praticou; e o caráter compensatório para a vítima, que
receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal
sofrido". (Caio Mario, Responsabilidade Civil. 88 edição. Editora Forense, 1997,
p.97.)
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"O quantum indenizatório deve obedecer a critérios valorativos
próprios aplicados casuisticamente, sempre com a finalidade de compensação
para a parte ofendida e devida sanção ao infrator." (TJ-MS. Agravo Regimental
em Apelação Cível. Proc. 2003.010954-4. ReI. Des. Claudionor Miguel Abss
Duarte. J.10/11/2003).
Existe sim a necessidade de se ter uma melhoria urgente no sistema
prisional, o qual deverá ser feito por meio de construções e reformas, e não de pagamento
pecuniário aos apenados.
Ademais, no caso de provimento do recurso do autor, ele continuará na
situação de dano em que se encontra. Ou seja, não é pelo fato de o Poder Judiciário
condenar o Estado ao pagamento de determinado valor por danos morais, que a "situação
de dano" se extinguirá, e, desta forma, em poucos meses, as ações serão novamente
intentadas a fim de ver indenizado o mesmo dano.
Dessa forma, a meu ver, o correto seria a Defensoria Pública de o
Estado ter impetrado ação baseada em obrigação de fazer, a qual, uma vez provida e
encerrada a fase com descumprimento dos direitos do preso, aí sim poderíamos analisar
uma pretensa indenização pelos danos sofridos, senão vejamos:

•
'---

"Nesta colocação insere-se Sílvio Rodrigues, ao ensinar: 'Na
obrigação o devedor se vincula a um determinado comportamento, consistente em
praticar um ato, ou realizar uma tarefa, donde decorre uma vantagem para o
credor. Pode a mesma constar de um trabalho físico ou intelectual, como também
da prática de um ato jurídico'.(... )
Não se expressa o significado de 'fazer' em apenas um mero realizar,
ou na singela confecção de uma obra. Mais apropriadamente, o devedor está
incumbido de 'prestar' um fato, o que envolve o 'fazer' e o 'dar' numa única
contratação. Normalmente, neste tipo de obrigação há mais de um ingrediente.
Ao se fazer, embutem-se coisas, que são entregues, transformadas ou
trabalhadas." (Arnaldo Rizzardo Direito das Obrigações, Rio de Janeiro: Forense,
2004, p. 119) .
"Amplo é o campo destas obrigações, estendendo-se em vários setores,
que assim podem se discriminar, exemplificativamente:
(... )

f) Obrigação decorrente de lei ou dos fatos da vida, citando-se a
prestação de assistência econômica e alimentar aos familiares, o oferecimento de
instrução aos filhos, o atendimento médico e hospitalar." (ob. Cit., p. 122).
Posto isso e mais que dos autos consta, conheço do recurso e nego
provimento, mantendo inalterada a sentença objurgada.

O Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo (Revisor)
Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Nunes da Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial referente à
ação de indenização por danos morais que movera em face do Estado de Mato Grosso do
Sul.
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A questão de mérito limita-se em saber se é cabível ou não indenização
em razão da não-observância dos direitos fundamentais do recorrente.
Corno é cediço, a responsabilidade civil do Estado tem princípios
próprios e mais rigorosos que os que regem o regime de direito privado já que o serviço
público (a atividade pública) é imposta pelo Estado visando o interesse de urna
coletividade, não cabendo, portanto, ao administrado optar pela observância ou não da
atividade imposta.
A idéia de responsabilidade do Estado é urna conseqüência lógica e
inevitável da noção de Estado Democrático de Direito, especialmente corno a adoção do
princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, já que o Estado é considerado
corno um sujeito de direito e deveres. Considerando que todos (a coletividade) obtêm um
benefício em face de um prejuízo individual, hipótese esta em que resta caracterizada a
ofensa ao princípio da isonomia, é de vital importância o restabelecimento da situação de
equilíbrio, que se faz mediante o pagamento de indenização.
Além disso, encontra-se fundamentada tal responsabilidade pela idéia
de República, que traz consigo a noção de um regime institucionalizado, ou seja, onde
todas as autoridades são responsáveis. A Constituição Federal ressalta a responsabilidade
em dois artigos: artigo 5°, LXV e artigo 37, § 6°.
Dois são os fundamentos para a responsabilização do Estado, quais
sejam, (a) quando o comportamento for ilícito, o dever de reparar o dano é contrapartida do
princípio da legalidade; (b) quando o comportamento foi lícito, o fundamento da
responsabilidade estatal é garantir urna equânime repartição dos ônus proveniente de atos
ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por
causa de atividades desempenhadas no interesse de todos, partindo, assim, tal
fundamentação do princípio da igualdade.
A Constituição Federal de 1988 traduz no § 6° do artigo 37, em regra,
duas responsabilidades: (1) urna objetiva, para as ações das pessoas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos e (2) outra subjetiva, no caso de
omissão estatal. Na primeira, basta que o administrado alegue e comprove tão-somente a
conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a atuaçã%missão do Estado e o prejuízo
causado, cabendo ao Estado desconstituir a afirmação; enquanto na segunda o autor
precisará alegar e provar, além dos elementos anteriormente mencionados, o dolo ou a
culpa.
Dessa forma, indaga-se: qual a teoria adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro: a teoria do risco integral ou a teoria do risco administrativo? Corno é
sabido, na teoria do risco integral, o Estado sempre terá o dever de indenizar, não sendo
admissível em nenhuma hipótese excludente de responsabilidade. Em contrapartida, na
teoria do risco administrativo, admite-se excludente de responsabilidade. No Brasil, em
regra, segue o risco administrativo, sendo que a maioria dos doutrinadores sustenta que em
determinados casos não será admissível excludente de responsabilidade, hipótese esta
última em que se adotaria, portanto a teoria do risco integral (exemplo: material
bélico/explosivo ).
Três são os tipos de danos que podem ser causados pelo Estado: (1)
dano por ação, (2) dano por omissão e (3) dano dependente de situação produzida pelo
Estado diretamente propiciatória.
No caso de dano por ação, o próprio comportamento do Estado gera um
dano, aplicando-se a responsabilidade objetiva. Considerando que o Estado frui de poder
de intervir unilateralmente na esfera jurídica de terceiros e que detém o dever de praticar
atos em benefícios de todos, os quais, todavia, podem gravar especialmente a algum ou
alguns membros da coletividade, não há cogitar de culpa, dolo ou infração ao direito ao
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retro comportamento, sendo, assim, o princípio da igualdade o suficiente para reclamar a
restauração do patrimônio jurídico do lesado.
Entretanto, há danos que decorrem da omissão do Estado (não agiu
quando devia, agiu tardiamente ou agiu mal), aplicando-se a responsabilidade subjetiva,
porquanto se deve provar que o Estado tinha o dever de impedir o dano, sob pena de faltarlhe razão para imposição do encargo de suportar patrimonial mente as conseqüências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito e, por conseguinte, subjetiva vistoa que não há conduta ilícita do
Estado que não seja proveniente de negligência, imprudência, imperícia ou deliberado
propósito de violar a norma que constituía em dada obrigação (dolo).
Além da relação entre a ausência do serviço e o dano sofrido, compete
ao lesado provar que a conduta omissiva do Estado estava eivada de culpa ou dolo. Sua
omissão ou deficiência é a condição do dano e não a causa, visto que se entende por causa
o fator que positivamente gera um resultado, enquanto condição, o evento que não ocorreu,
mas que, se houvesse ocorrido, teria impedido o resultado.
Faltando o cunho de injuricidade, que emana do dolo ou culpa, não há
que cogitar de responsabilidade pública.
Segundo a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo l , podem ser
apresentadas como características do dano indenizável (a) o dano deve corresponder à
lesão a um direito da vitima (pressupõe a existência do dano econômico e reclama que
consista em agravo a algo que o ordenamento jurídico reconhece como garantido em favor
de um sujeito), importando que se trate de um bem jurídico cuja integridade o sistema
normativo proteja, reconhecendo-o como um direito do indivíduo; e (b) o dano deve ser
certo e não somente eventual, possível; nos danos derivados de comportamento lícitos do
Estado, faz-se necessários as características da anormalidade e da especialidade. Por dano
especial entende-se todo aquele dano que onera situação particular de um ou mais
indivíduos, não sendo, portanto, um prejuízo genérico. Por dano anormal há de se entender
como aquele que supera os meros agravos patrimoniais e inerentes a condições de convívio
social, porquanto a vida em sociedade implica a aceitação de certos riscos de sujeição a
moderados gravames econômicos a que todos estão sujeitos, ocasional ou transitoriamente.
Esse último conceito, o de dano anormal, serve para iniciar a análise
específica do caso concreto, objeto do presente recurso.
O Estado é responsável pela construção e administração do sistema
penitenciário, especialmente pela boa manutenção e regular funcionamento dos
estabelecimentos prisionais, cabendo, portanto, observar que, ao exercer o direito de punir
e de restringir a liberdade dos indivíduos que transgridem as leis, passa a ter o dever de
custódia sobre eles.
Os argumentos do Estado de Mato Grosso do Sul, quando menciona
que o apelante, ao ser condenado, deixou de cumprir seus deveres, infringindo a lei, fato
esse utilizado como justificativa para afastar qualquer sua responsabilidade quanto à
inobservância de seus direitos fundamentais, são deploráveis, dando conta que realmente
despreza o seu dever de cuidar daqueles que puniu. Ora, não se discute aqui as razões da
condenação de um preso; mas sim uma circunstância posterior, que é a má, tardia ou falta
de atuação estatal, no que conceme à custódia dos condenados ou processados pela Justiça.
O viés da discussão a respeito da responsabilidade civil estatal não
pode, em absoluto, ser tomado por critérios não jurídicos, lastreados em supostas
impressões que mais podem ser atribuídos ao sentimento da comunidade, que vive
indignada com a violência, e nutre pelos "criminosos" uma desconsideração reacionária
dos direitos dos presos - muitas vezes acrescida pela má atuação do Estado na prevenção
1

Curso de Direito Administrativo. 18 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 944-947.
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dos crimes e na falência do sistema de proteção social - vale dizer, a maior parte da
comunidade pode até possuir motivos para não se interessar pelos direitos de presos, já que
os cidadãos desejam realmente que haja uma distância entre eles (pessoas que cumprem
seus deveres) e os infratores (que lhe causam temor).
Todavia, o Estado não pode se dar a esse luxo porquanto, se tem o
direito de punir, possui o dever correspondente de cuidar corretamente da segregação
legalmente aceitável, daqueles que não se submeteram às suas regras. Não significa isso
que um preso mereça uma cela que mais pareça um quarto de hotel cinco estrelas, (muito
embora odiosamente existam casos em que alguns privilegiados, criminosos advindos de
classes sociais abastadas ou mais instruídas, recebam esse tipo de tratamento exclusivo),
mas que ao menos não perca a sua condição de ser humano, só por conta de ser condenado.
Repita-se: ser condenado por um crime não implica em desmerecimento de um tratamento
minimamente digno (humanização da execução da pena).
No caso dos autos, é público e notório que a Vigilância Sanitária do
Município de Corumbá-MS, em diligência, ocorrida no ano de 2003, constatou que
efetivamente há superlotação, além de outros inúmeros problemas de higiene, havendo,
outrossim, até o risco de transmissão de doenças, tendo determinado a adoção de
providência para sanar tais deficiências. Sobreleva notar que, a despeito de a inspeção ter
sido realizada em 2003, a situação fática não foi alterada.
Até a propositura da demanda, a omissão estatal estava caracterizada
como o próprio laudo descreveu, pela ausência de condições mínimas para receber a
quantidade excessiva de presos que se encontram no Estabelecimento Prisional de
Corumbá. As reformas necessárias, além da ampliação da capacidade do presídio, não
foram implementadas, mesmo após a propositura de diversas ações de indenização, o que
demonstra o descaso do Estado de Mato Grosso do Sul em relação aos cuidados que
deveria dar aos custodiados de Corumbá.
A conduta culposa do Estado (culpa administrativa), caracterizada pela
sua negligência em relação aos presos, e também ao apelante, restou comprovada,
demonstrando que os problemas de superlotação e de falta de condições mínimas de saúde
e higiene não foram sanados, passados cerca de 02 (dois) anos após a sua constatação,
violando, por conseguinte, as disposições da Lei de Execução Penal, bem como à
Convenção Interamericana de Diretos Humanos.
A questão dos convênios pode ser utilizada pelo recorrido como uma
forma de postergar a sua parte no cumprimento de seu mister, ou de atribuir à União a
responsabilidade pelo descaso no sistema penitenciário, mas observe-se que isso já
demonstra que não há empenho do Estado em buscar o apoio da União, nesse aspecto. Se
não pode realizar tudo sozinho, o ente estatal poderá pleitear a colaboração que deve reinar
entre os entes estatais, no que poderia ser uma situação típica dentro de uma federação,
sem que isso implique em violação de autonomia. Se não o fez, está admitindo que
realmente trata o assunto das penitenciárias com reduzido empenho.
Anota, outrossim, que a capacidade dos estabelecimentos prisionais

atenderá ao aspecto do alojamento individual, somente quando presentes razões especiais
(artigo 8° da Resolução n.o 14, de 11 de novembro de 1994). Não procede esse raciocínio,
visto que não se trata de discussão sobre suposta violação de direito de possuir uma cela
individual, mas sim de que, mesmo havendo vários custodiados em uma mesma unidade,
que isso ocorra de modo razoável, minimamente fruível, ou seja, não haja excesso na
divisão do espaço entre os presos, ainda mais sem que possuam condições mínimas de
higiene e saúde.
Quanto à aplicação da teoria da reserva do possível e do princípio da
proporcionalidade, faz-se mister trazer a tona determinados esclarecimentos. Por
apontarem as linhas diretoras a serem ulteriormente perseguidos, implementados e
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assegurados pelo Estado, as normas programáticas correspondem a um bem comum,
devendo-se estar atento que tais normas não trazem em seu bojo especificados quais os
meios que devem ser adotados na concreção dos objetivos enunciados.
Os preceitos dessa natureza correlacionam-se com as exigências do
Estado Social de Direito, sendo imanentes à dinâmica de uma Constituição dirigente e
compromissária como a de 1988, dado que espelham o mútuo consenso entre as forças
dominantes liberais e as reivindicações populares por igualdade substancial.
Os preceitos programáticos bem como os princípios ostentam a nova
fisionomia da Constituição, um modelo de sistema jurídico aberto e prospectivo que se
desenvolve em compasso com as mudanças operadas na sociedade e com a diversidade
nela existente, emprestando-lhe elasticidade e tomando desnecessária a freqüente alteração
formal de seu texto. Essa é a razão pela qual José Joaquim Gomes Canotilho adverte que:
considerar a constituição como uma ordem ou sistema de ordenação
totalmente fechado e harmonizante significaria esquecer, desde logo, que ela é,
muitas vezes, o resultado de um 'compromisso' entre vários actores sociais,
transportadores de idéia, aspirações e interesses substancialmente diferenciados
e até antagônicos ou contraditórios. O 'consenso fundamental' quanto a
princípios e normas positivo-constitucionalmente plasmados não pode apagar,
como é óbvio, o pluralismo e o antagonismo de idéias subjacentes ao pacto
fundador. 2
Como os princípios, as normas programáticas são verdadeiros
mandados de otimização ao ordenarem o fim a ser alcançado na maior medida possível,
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.
A norma programática investe o cidadão em uma posição jurídica de
vantagem ao tutelar e atender ao interesse público de uma forma geral, atingindo, via
reflexiva, as expectativas e necessidades isoladas das pessoas.
Por essa razão, conclui-se que os preceitos programáticos geram
direitos de ordem negativa, ao fazerem nascer ao indivíduo a prerrogativa de exigir dos
Poderes Públicos a abstenção da prática de atos que venham de encontro aos seus
mandamentos.
Certo é que as prestações de índole social veiculadas em normas
programáticas, por implicarem criação e distribuição de bens à população, apresentam uma
dimensão economicamente relevante, de sorte que não se deve olvidar a vialibidade na
alocação de recursos financeiros para sua implementação.
Por se tratar de resguardo de um padrão básico de vida, não haveria de
se cogitar de sobrecarga orçamentária, devendo a competência reservada ao legislativo
quanto à escolha do momento e dos meios necessários ao adimplemento dessas normas
ceder espaço à dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da Carta
Magna de 1988 (artigo 1°, IIl, da CF). Como ressalta Ingo Wolfgang Sarlet:
se encontra a necessidade de preservar a própria vida humana, não
apenas na condição de mera sobrevivência física do indivíduo (aspecto que
assume especial relevância no caso do direito à saúde), mas também de uma
sobrevivência que atenda aos mais elementares padrões de dignidade. 3

2
3

Direito Constitucional. 4 ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 196.
A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 300.
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Levando em consideração a preservação do bem maior do ser humano
(a vida digna), há de se afastar toda e qualquer postura tendente a negar a consecução
desses direitos, seja sob a sustentação de que se encontram hospedados em normas de
eficácia limitada seja sob a fundamentação de que se deve ater a observância de prévia
dotação orçamentária, a fim de assegurar o mínimo existencial, erigido como um dos
princípios fundamentais da Carta Magna de 1988 (artigo 1°, lU, da CF).
Dessa forma, considerando que a teoria da reserva do possível deve ser
aplicada desde que assegure o mínimo existencial, somando-se ao fato de que o tratamento
adequado aos encarcerados, como atendimento às necessidades de higiene e saúde, é de
vital importância para assegurar o mínimo de existência, já que não há como conjugar vida
digna, mesmo para aqueles que tiveram a sua liberdade restringida, sem observância da
dignidade da pessoa humana, padece de amparo a assertiva apresentada pelo apelante,
quanto à teoria da reserva do possível.
Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, o dano moral,
diferentemente do dano material, não possui os mesmos contornos, decorrendo, nesse caso,
pela privação de sua dignidade, decorrente de sua submissão a condições não somente
não previstas em lei nem na sentença que o condenou, mas expressamente proibidas
pelo ordenamento jurídico pátrio. O desprezo do Poder Público está causando ao
recorrente sofrimento que não se coaduna com a pena que lhe foi imposta - pagar pelo que
fez à sociedade, por meio do cumprimento da pena, é o limite legal de constrangimento
que o preso possa submeter-se - e o excesso no descaso é a prova do dano sofrido pelo
autor.
Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento do Desembargador
Relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso manejado pelo autor para reformar a
sentença monocrática e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido
formulado na exordial, condenado o Estado a pagar ao autor, a título de indenização por
danos morais, a importância correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre a qual
incidirá juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária, pelo índice IGPM, a
partir da publicação deste decisum. Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de 20% (vinte por cento) do valor
da condenação. Sem custas por ser a Fazenda Pública Estadual isenta de seu pagamento de
custas processuais perante a Justiça Estadual e a parte contrária beneficiária da justiça
gratuita.

',,--

O Sr. Des. Paulo Alfeu Puccinelli (Vogal)
De acordo com o revisor.
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DECISÃO
Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO
DO REVISOR.
Presidência do Exmo. Sr. Des. Rubens Bergonzi Bossay.
Relator, o Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores
Hamilton Carli, Oswaldo Rodrigues de Melo e Paulo Alfeu Puccinelli.
Campo Grande, 10 de abril de 2006.
ml
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Excelentíssimo Senhor Relator Desembargador Hamilton Carl"

Apelação Cí.vcl 2006.003179-7. CorumbálMS.
,Apelante: Anderson Nunes da Silva
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
(CNPJ 15.412.257/0001-28), por seu procurador (DOMS4837/17.08.98/p.18)
que esta subscreve (OABMS7580), representação ex lege (LCE095/01), nos
autos em epígrafe, em vista do acórdào, interpõe EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO com base no artigo 535, 1 e II do CPC e razões que seguem.
Campo Gr nde, 30 de maio de 2006.
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Estado

Procuradoria-Geral do Estado
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul,

EMBARGOSDEDECLARAÇÀOem
Apelação Cível 2006.003179-7. Corumbá/MS.
Apelante: Anderson Nunes da Silva
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul

Egrégia Corte,

Respeitosamente o embargante vem em busca
de aclarar os seguintes temas jurídicos: a condenação n~ verba honorária em
favor da Qefensoria Pública Estadual e o fato constitutivo do direito alegado e
.suas implicações na legitimidade passiva e competência do juízo.
Clama o embargante pela compreensão desse
juízo em vislumbrar a repercussão social gigantesca da presente demanda sobre
a administração do interesse público. Não se trata nesta via de protelação mas da
busca em fazer esgotado e devidamente prequestionado temas que tào
incisivamente alcançarào os recursos públicos e a orientação das políticas
publicas do Poder Executivo no gerenciamento de suas atividades.
Note-se que por força da tese vencedora neste
passo da lide o cidadão honesto e trabalhador haverá de pagar para que o
delinqüente cumpra a condenação penal. A vítima do delinqüente, além de sofrer
os danos da conduta marginal, além de carregar sobre os ombros a estrutura
demandada para privar a liberdade do delinqüente, sustentando em favor deste
último todos os recursos aplicados no cárcere, haverá de custear o desconforto
moral de quem merecidamente foi retirado do seio social.

Procuradoria-Geral do Estado
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o

embargante pretende nesta via ver declarado
o tema dos honorários agitado pela Defensoria Pública. Não é claro o acórdão no
sentido de afastar o instituto jurídico da confusão (cf. artigo 381 do CC) posto
que o embargante entende ocorrer na hipótese identidade entre as pessoas do
credor e do devedor. Reclama o embargante a necessária distinção no acórdão
sobre os atributos da personalidade versus autonomia de administração
atinentes à Defensoria Pública.

o

embargante entende a Defensoria Pública
como órgão autônomo em sua administração mas componente do organismo que
constitui o Estado. Não é possível colocar em posições' antagônicas (crédito
,versus déb'ito) a parte em face do todo. A Defensoria Pública estadual é parte da
pessoa Estado de Mato Grosso do Sul. A autonomia administrativa da
Defensoria Pública não tornou esta pessoa diversa do Estado.
Respeitosamente cabe ponderar que os
fundamentos retratados no acórdão trazem certa contrariedade em face do
disposto no artigo 3°, V da Lei 1060/50 - LAJ visto que a assistência
judiciária inclui os honorários de advogado.

Art. 3°. A assistência judiciária compreende
as seguintes isençàes:

v- dos honorários de advogado...
o sentido

.'~/
~'e

que anima o artigo acima é reiterado
na Constituição Federal ao prescrever que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de .recursos (5°, LXXIV
da CF). penota-se que a assistência jurídica é integral e a lei entrega ao
.hipossuficiente não somente a isenção de custas mas de todo o elenco
objetivamente descrito no artigo 3° da LAJ. Nessa assistência jurídica integral
posta pelo ordenamento está objetivamente identificado um conjunto de
encargos isentados ao hipossuficiente e, dentre eles, os honorários advocatícios.
Note-se que os encargos da prestação
jurisdicional isentados ao hipossuficiente são encarregados ao Estado (lato). Seja
o Estado-Juiz dispensando o recolhimento das custas processuais, seja o EstadoAdministrador fornecendo a estrutura necessária à representação do
hipossuficiente em juízo, ambas circunstâncias são por conta da assistência
jurídica integral autorizada em lei.

Procuradoria-Geral do Estado
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De fato e direito o erário estadual suporta os
encargos de conjunto de bens e serviços postos pela assistência judiciária em
favor do hipossuficiente gratuitamente.
Em outros termos o Estado já pagou pelos
préstimos da nobre Defensoria Pública quando pôs à disposição do
hipossuficiente o serviço de assistência judiciária.
Impor ao cidadão contribuinte a obrigação de
pagar honorários em favor de sua Defensoria Publica implica em fazer suportar
duas vezes (ou em dobro) os custos do mesmo serviço público.

•

~;

Sob esse enfoque cabe ressaltar que assim
como não cabe condenação do Estàdo em custas process~ais em razão de que
estas foram servidas pela assistência judiciária, como bem ponderado no
.acórdào. também não cabe condenação em honorários advocatícios visto que a
representação judicial do hipossuficiente fora suportada e servida pela
assistência judiciária estadual. O Estado já pagou pelos honorários de advogado
na hipótese justamente porque custeia a assistência judiciária estadual.
Não se está a afirmar que não seja cabível a
condenação em honorários advocatícios quando a demanda é vencida pelo
hipossuficiente servido pela assistência judiciária. Ocorre que não cabe a
condenação em honorários advocatícios. assim com em custas, contra aquele
que suportou os encargos da assistência judiciária. Na hipótese de ser o
hipossuficiente patrocinado pelo Estado não há sentido em condenar este mesmo
Estado a pagar pelo serviço público que já prestou.
Caso a relação processual fosse formada entre o
hipossuficiente e outrem diverso do mantenedor da assistência judiciária a
condenação seria perfeitamente cabível. Ocorre que não é ~ssa a hipótese.
Note-se que a nobre e diligente Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul é custeada pelo Estado de Mato
Grosso do Sul e inclusive faz parte deste, a vista de que não tem personalidade
distinta da pessoa jurídica de direito público. A nobre Defensoria Pública
Estadual é o próprio Estado de Mato Grosso do Sul servindo ao hipossuficiente
o serviço público de assistência judiciária. A autonomia administrativa não
afasta a personalidade que continua a mesma e operando o instituto jurídico da
confusão (autor e credor são a mesma pessoa).

Procuradoria-Geral do Estado
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Condenar o Estado de Mato Grosso do Sul no -\(
ônus da sucumbência em lide onde a parte vencedora fora representada pelo
serviço público estadual de assistência judiciária veiculado pela nobre
Defensoria Pública eqüivale a condenar o Estado a pagar pelo serviço público já
prestado. A condenação em honorários advocatícios, nesse molde, contraria o
sentido de integralidade inerente a assistência judiciária conforme dispõe a LAJ.
Vale destacar afinal que a disposição do artigo
20, caput do CPC não institui um bônus ou prêmio em favor da parte
vencedora. Trata-se de remunerar o labor do advogado. Na hipótese presente
esse labor é suportado pelo erário estadual e não faz sentido impor ao Estado
pagar novamente pelo serviço que já remunerou.
Ao impor ao Estado de Mato Grosso do Sul o
pagamento de honorários à Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso do Sul
esse tribunal está ferindo os dispositivos expressos nos artigos 20 do CPC, 3°,
V da Lei 1060/50 - LAJ, 381 do CC e 5°, LXXIV da CF.
Há também omlssao do acórdão no
enfrentamento da independência e harmonia postas por princípio no artigo 2° da
CF. Sabe-se que o STF reclama o prequestionamento expresso e por isto o tema
referido deve ser declarado nesta via recursal. Entende o embargante que há, da
parte do Poder Judiciário, ingerência nas políticas públicas do Poder Executivo
na medida em que este se vê mandatário do Poder Judiciário que à evidência
exerce juízo de oportunidade e conveniência na escolha das prioridades da
administração pública.
Analisando mais profundamente a questão
posta emerge a constatação de que na verdade trata-se na origem de um juízo de
conveniência e oportunidade exercido pelo Poder Legislativo ao votar a lei
orçamentária definindo o montante de recursos públicos destinados à ampliação
da estrutura carcerária. Em última análise estaria mesmo sendo ferida a
competência do Poder Legislativo consistente no soberano ato de legislar.
Há . também patente viol.ação ao disposto no
artigo 5°, .11 da CF porque ao Poder Executivo o Poder Judiciário está a impor
.algo que a lei não obriga. Não há disposição expressa de lei determinando a
priorização da construção de presídios. Outrossim destaca-se que a lei
orçamentária está devidamente sendo observada naquilo que prevê quanto à
aplicação de recursos no setor em questão.

l'rocllmdlJlia·Geral do Esrado
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A oportunidade e conveniência referente ao
montante de recursos públicos destinados pela lei orçamentária ao setor
penitenciário decorrem de ato do Poder Legislativo que é típico exercício de
soberania. Não há omissão do Poder Executivo se vem observando e cumprindo
a destinação de recursos na conformidade da orientação le"gal do orçamento. Na
verdade a' irresignação do autor, assim como o julgamento que alberga a
'pretensào do autor, voltam-se contra a escolha legislativa feita na destinação dos
recursos públicos.

o

acórdão também omi~e pronúncia quanto aos
preceitos da Lei Complementar nº 79/94 que cria o Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN) e dá outras providências, que em seu artigo 3º, I e II
discrimina claramente os recursos e, por conseguinte, o regime de cooperação,
que se impõe no tema em debate.

Eis o exato teor do mencionado artigo 3º:

''Art. 3 Q OS recursos do Funpen serào aplicados em:
I - construção)' reforma) ampliaçào e aprimoramento de
estabelecimentos penais;
11 - manutenção dos serviços penitenciários;

Como decorrência lógica do texto a construção e reforma de
estabelecimentos penais é efetuada através de recursos comuns, alguns,
inclusive, provenientes das multas criminais alocados no Funpen, criado pela
Lei Complementar nº 79, de 07 de janeiro de 1994, que são geridas em primeiro
plano pela União.
Considerado que o fato constitutivo na hipótese é a
construção de presídios e sendo a verba pública destinada a esse fim proveniente
da União é clara a legitimidade passiva dessa pessoa pública na presente lide.
Ressalta por conseqüência a competência da justiça federal na hipótese. Além
disso, outro entendimento não pode ser, tampouco a forma de custeio de tal
estrutura. porque os presídios, embora tenham sua administração através dos
órgãos ou entidades estaduais, recebem presos de todos os órgãos do Judiciário,
ou seja, os incursos ou condenados por crimes de competência da Justiça
,Comum. como de competência da Justiça Federal.

!)rot'tlfíldor;ll-(Jero! do Estado
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Dessa forma, é notória a necessidade da presença da
União no presente feito, até porque uma das soluções para o abrandamento da
superlotação dos estabelecimentos penais situados em Mato Grosso do Sul
(como em todo território nacional) é a construção de presídios federais. Vale
lembrar que a questão posta nesta lide ocorre em todo território nacional
retratando questão a ser enfrentada em conjunto pelas administrações públicas
estaduais e federal.

De outro norte, o embargante entende que é
ob.scura a conclusão consistente em responsabilizar no molde objetivo a
Administração Pública quando a lide tem por objeto hipótese de omissão.
À luz do artigo 37, § 6° da CF a
responsabilidade por omlssao se dá no molde subjetivo e pressupõe
comprovação de dolo ou culpa. O acórdão viola a disposição constitucional
referida quando imputa responsabilidade objetiva à Administração Pública
desprezando a necessária apreciação da culpa ou dolo.

Nem se diga que a responsabilização na
hipótese se dá pela via subjetiva. Não há nos autos demonstração de culpa ou
dolo. A alegada negligência é insustentável. Não pode ser imputada como
negligente a conduta da administração pública que, nos limites orçamentários
definidos por lei, aplica no setor em questão todos os recursos disponíveis.

A
.
~_.

Na verdade o montante de recursos
públicos, destinados aos investimentos no setor penitenciário, decorre da escolha
conveniente e oportuna exercida pelo Poder Legislativo na elaboração da lei
orçamentária. Tal ato de produção legislativa é típico exercício de soberania e
nessa medida irrecorrível. Em outros termos, a sociedade organizada e
representada por seus mandatários legislativos escolheu o montante de recursos
destinados ao setor penitenciário conforme a conveniência e oportunidade
apurada no confronto ante as demais necessidades públicas (saúde, educação,
segurança, etc). O acórdão não enfrenta essa questão que é por demais relevante
no esclarecimento da invasão de competências vedada pelo princípio
constitucional de harmonia entre os poderes (art. 2° da CF).

Procuradoria-Geral do Estado
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Em síntese, o povo, do qual emana o
poder, escolheu através de seus mandatários legislativos quanto haveria de ser
investido no sistema carcerário e por conseqüência a condição sob a qual seriam
submetidos os encarcerados.
Considerando que os recursos públicos
não são suficientes para atender a toda as demandas sociais é óbvio que a
solução passa pela eleição daquilo que seja prioritário.
. Dentro daquilo que é materialmente
possível, nos moldes da tão debatida teoria da reserva' do possível, não se
vislumbra "haver negligência na hipótese da alegada omissão. Trata-se de típico
Juízo de conveniência e oportunidade. Nesses termos não pode ser tachada de
negligente a omissão alegada pelo recorrido visto que o recorrente não constrói
outras unidades prisionais por absoluta falta de recursos.

Nesse sentido é violada a disposição do
artigo 186 do CC na medida em que a responsabilização lançada contra o
recorrente não tem base em ato ilícito. Inexistente ato ilícito não cabe respectiva
indenização. Negligência é omitir uma conduta que se possa eXIgIr ou esperar
com alguma razoabilidade.
Em síntese, não cabe indenizar omissão que
não caracteriza ilícito visto que não configura negligência a inexistência de
recursos públicos (razão verdadeira de não ser ampliado o espaço no sistema
carcerário) .
Vale destacar que o preso forjou em seu pleito
um sofisma consistente na confusão entre serviço público e poder de polícia. A
disponibilidade de espaço carcerário para cumprimento de pena de reclusão não
é serviço público visto que não se trata da prestação de certo bem ou serviço à
disposição para usufruto do universo de administrados.

Procuradoria-Geral do ESlGdo
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Trata-se de restringir, limitar e condicionar a
liberdade do condenado em favor do interesse comum e bem estar social. Não se
pode confundir a disponibilidade do espaço carcerário com o serviço público de
segurança. O primeiro tem destinatário na pessoa do condenado e o segundo na
coletividade em razão do bem estar social. Um é típico serviço público e outro é
típico exercício do poder de polícia.
Não se tratando de serviço público em seu
sentido próprio é inadequado alegar responsabilização subjetiva por faute du
service. Não há culpa de serviço público exatamente porque não se trata de
serviço público. Sob esse foco emerge que a omissão apontada não configura
negligência. Trata-se na verdade do juízo de oportunidade e convencia inerente
às políticas públicas destinadas ao sistema carcerário.
Destaca-se afinal que a presente demanda
implica em considerável repercussão no erário. Em vista dos números expressos
,no Decreto E 041/06 (DO 19/05/06), onde o Poder Executivo declara situação
de emergência por conta do colapso no sistema carcerário, constata-se que as
indenizações confirmadas no TJMS para os casos análogos (em torno de três mil
reais) implicam num montante aproximadamente VINTE E CINCO
MILHÕES DE REAIS!!
Basta confrontar o número de detentos
abrigados no sistema carcerário e multiplicá-lo pelo valor das indenizações
confirmadas no TJMS (cf. Dec. E 041/06, DO 19/05/06). Note-se que esses
yINTE E CINCO MILHÕES DE REAIS não serão destinados à ampliação
do sistema carcerário. Todo esse montante de recursos públicos será destinado
ao patrimônio particular de cada detento. Tamanho dispêndio de recursos
públicos não será destinado a resolver a superlotação carcerária!!
Pelo exposto requer que sejam providos estes
embargos de declaração para que sej'a lavrada pronúncia sobre os temas jurídicos
e dispositivos legais apontados de modo a fazer prequestionada a matéria
'permitindo o acesso à instância superior.

I'r()l"IImd()rin·Geral do Estado
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12.6.2006
Terceira Turma Cível
Embargos de Declaração em Apelação Cível - Ordinário - N. 2006.003179-7/0001-00 Corumbá.
- Exmo. Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo.
Relator
- Estado de Mato Grosso do Sul.
Embargante
- Felipe M. Gimenez.
Proc. Est.
- Anderson Nunes da Silva.
Embargado
- Milene Cristina Galvão.
Def. Públ.
- Almir Silva Paixão.
Proc. D. Públ.
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EMENTA
- EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NÃO-OCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO - RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DE
LITISCONSORTE
NECESSÁRIO
LEI
COMPLEMENTAR N.o 79/1994 - RESPONSABILIDADE ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE DO ESTADO EM EFETUAR REPAROS NOS
ESTABELECIMENTOS
PENAIS
DE
SUA
COMPETÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. A questão referente aos honorários advocatícios em favor do
Defensor Público encontra-se suficientemente debatida, não necessitando de
complementação ou aclaramento, devendo a parte insurgir-se por meio de
recursos extraordinários aos Tribunais Superiores.
11. A regra de conduta omissiva é do Estado, que não constrói novos
estabelecimentos penitenciários a fim de evitar a superpopulação e não realiza as
devidas reformas para adequar os presídios existentes nos moldes estabelecidos
pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal, assegurando, assim, as
condições mínimas de existência do ser humano, consagradas na Carta Magna de
1988 como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro.
111. Os convênios não podem ser utilizados pelo ente estadual como
uma forma de postergar a sua parte no cumprimento de seu mister, ou de atribuir à
União a responsabilidade pelo descaso no sistema penitenciário.
IV. O artigo 3°, I, da LC n.o 79/1994, utilizado como suposto
dispositivo legal que atribui a responsabilidade da União pela construção de
presídios, cuida de um fundo de recursos que deverá ser repassado aos demais
entes estatais, para auxiliá-los na melhoria do sistema prisional, sendo de
responsabilidade do ente estadual a reforma e construção de presídio.
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V. Não há falar em obscuridade porquanto o acórdão adotou a teoria da '
responsabilidade subjetiva para fins de condenar o Estado ao adimplemento dos '
danos morais que sofrera o embargado em face da conduta omissiva do Estado.
VI. Não é indispensável a manifestação expressa do acórdão sobre
dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição dos recursos
extraordinários (especial e extraordinário).
VII. Embargos parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

ei
l-

e
e

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da Terceira
Turma Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, nos termos do voto do
relator.

Campo Grande, 12 de junho de 2006.
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RELATÓRIO
O Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo
Estado de Mato Grosso do Sul opõe embargos de declaração contra o
acórdão de f. 322-335, que deu provimento ao recurso manejado por Anderson Nunes da
Silva contra a sentença proferida nos autos referente à ação de indenização que este último
movera em face daquele.
O embargante opõe os presentes embargos por entender caracterizada a
hipótese prevista no artigo 535, I e lI, do CPC, bem como para fins de prequestionamento.
No recurso oferecido às f. 339-347, o embargante alega que o acórdão é
obscuro, quanto à destinação de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual,
porquanto o Estado e a Defensoria são a mesma pessoa, e não podem ser pagos honorários
no caso de assistência judiciária gratuita, já que a Defensoria recebe recursos públicos, em
flagrante violação dos artigos 20 do CPC, artigo 381 do CC, artigo 5°, LXXIV, da CF, e 3°,
V, da Lei n.o 1.060/1950.
Enfatiza que a decisão viola o princípio da independência e harmonia
dos poderes, porquanto o Poder Judiciário está, com a presente decisão embargada,
elegendo qual a prioridade a ser adotada pela Administração Públicá.
Aduz que o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade da União, na
construção de presídios, decorrente do que prevê o artigo 3°, I, da Lei Complementar n.o
79/1994, que criou o FUNPEN - Fundo Penitenciário Nacional.
Afirma, outrossim, que, sendo analisado o dispositivo legal acima
citado, restaria evidente que a construção de presídios seria de competência também da
União, havendo necessidade da formação de um litisconsórcio necessário no pólo passivo
da presente demanda.
Sustenta, ainda, haver obscuridade quanto à "conclusão consistente em
responsabilizar no molde objetivo a Administração Pública quando a lide tem por objeto
hipótese de omissão".
Conclui, ao final, requerendo o conhecimento e provimento dos
embargos opostos a fim de que sejam sanados os vícios de omissão e de obscuridade
verificados no acórdão.
Por fim, prequestiona toda a matéria de direito.

VOTO
O Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo (Relator)
Estado de Mato Grosso do Sul opõe embargos de declaração contra o
acórdão de f. 322-335, que deu provimento ao recurso manejado por Anderson Nunes da
Silva contra a sentença proferida nos autos referente à ação de indenização que este último
movera em face daquele.
O embargante opõe os presentes embargos por entender caracterizada a
hipótese prevista no artigo 535, I e 11, do CPC, bem como para fins de prequestionamento.
No recurso oferecido às f. 339-347, o embargante alega que o acórdão é
obscuro, quanto à destinação de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual,
porquanto o Estado e a Defensoria são a mesma pessoa, e não podem ser pagos honorários
no caso de assistência judiciária gratuita, já que a Defensoria recebe recursos públicos, em
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flagrante violação dos artigos 20 do CPC, artigo 381 do CC, artigo 5°, LXXIV, da CF, e 3°,
V, da Lei n.o 1.060/1950.
Enfatiza que a decisão viola o princípio da independência e harmonia
dos poderes, porquanto o Poder Judiciário está, com a presente decisão embargada,
elegendo qual a prioridade a ser adotada pela Administração Pública.
Aduz que o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade da União, na
construção de presídios, decorrente do que prevê o artigo 3°, I, da Lei Complementar n.O
79/1994, que criou o FUNPEN - Fundo Penitenciário Nacional.
Afirma, outrossim, que, sendo analisado o dispositivo legal acima
citado, restaria evidente que a construção de presídios seria de competência também da
União, havendo necessidade da formação de um litisconsórcio necessário no pólo passivo
da presente demanda.
Sustenta, ainda, haver obscuridade quanto à "conclusão consistente em
responsabilizar no molde objetivo a Administração Pública quando a lide tem por objeto
hipótese de omissão".
Por fim, prequestiona toda a matéria de direito.
Nos termos do disposto no artigo 535 do CPC, os embargos de
declaração constituem recurso rígido de contornos processuais, exigindo-se, para seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos processuais de cabimento. Dessa
forma, somente será possível seu manejo quando tenha por finalidade completar a decisão
omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Logo, constata-se que a função dos embargos é integrativa, tendo por
escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a
obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a
conclusão assumida.
A Ofilssao é a preterição no comando estatal, indicando lacuna,
deixando a sentença de dizer alguma coisa, ou porque olvidou-se em dizer, ou descuidouse em dizer. Dessa forma, omissão é a sentença que deixa de apreciar as questões
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Conforme leciona Cândido Rangel
Dinamarco:

(... ) Omissão é afalta de exame de algum dos fundamentos da demanda
ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. (decidir sobre a
demanda principal sem se pronunciar sobre a acessória, deixar de indicar o
nome de algum dos litisconsortes ativos ou passivos etc.).!
Essa é a razão pela qual Vicente Greco Filho aduz que:

(... ) no caso de omissão, de fato, a sentença é complementada,
passando a resolver questão não resolvida, ganhando substância, portanto. As
questões que devem ser resolvidas pelo juiz são todas as relevantes postas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública que o
juiz deve resolver de oficio, como, por exemplo, a coisa julgada. 2
Em contrapartida, a obscuridade é falta de clareza em um raciocínio, em
um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença ou do acórdão, podendo
decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má-formulação de conceitos.
Conforme leciona Vicente Greco Filho:
1
2

Instituições de Direito Processual Civil. vaI. III, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 686.
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 11, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 242.
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(.. ) há obscuridade quando a sentença está incompreensível no
comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A
obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de
embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicarão a
sua futura execução. 3
Não subsiste o argumento de que o Tribunal teria sido obscuro em
relação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em razão do fato de que o
Estado já custeia essa instituição, visto que, nesse ponto, como nos outros tópicos dos
presentes embargos, o recorrente está pretendendo, na realidade, que o órgão jurisdicional
reaprecie a justiça da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, sendo
adequada a interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme o caso, para
combater os fundamentos do acórdão, não havendo falar em violação dos artigos 20, 381 e
940, todos do CPC, e 3 0 da Lei n. O 1.060/1950, mas, sim, em interpretação diversa da que é
defendida pelo embargante.
Quanto à questão de legitimidade da União para figurar no pólo passivo
da presente demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, em razão da Lei
Complementar n. O 79/1994, que criou o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, faz-se
mister destacar que em momento algum a parte-recorrente alegou tal fato em suas contrarazões. Contudo, considerando que a não-citação de litisconsorte necessário enseja
nulidade absoluta, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, passo à análise da
presente questão.
Não há dúvidas de que o Estado de Mato Grosso do Sul é parte legítima
para figurar no pólo passivo da demanda, em razão da ausência de demonstração da
responsabilidade da União pela construção de presídios.
A regra de conduta omissiva é do Estado, que não constrói novos
estabelecimentos penitenciários a fim de evitar a superpopulação e não realiza as devidas
reformas para adequar os presídios existentes nos moldes estabelecidos pela Lei de
Execução Penal e pela Constituição Federal, assegurando, assim, as condições mínimas de
existência do ser humano, consagradas na Carta Magna de 1988 como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro.
Por essa razão, não há falar em legitimidade de a União integrar a
presente lide no pólo passivo (litisconsórcio passivo), porquanto não é ela quem está sendo
omissa em atender aos direitos fundamentais do recorrido, já que é no estabelecimento
penal estadual, sendo, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo da presente
demanda única e exclusivamente o Estado de Mato Grosso do Sul.
Soma-se ao fato, outrossim, que a questão dos convênios não pode ser
utilizada pelo apelante como uma forma de postergar a sua parte no cumprimento de seu
mister, ou de atribuir à União a responsabilidade pelo descaso no sistema penitenciário,
mas observe-se que isso já demonstra que não há empenho do Estado em buscar o apoio da
União, nesse aspecto. Se não pode realizar tudo sozinho, o ente estatal poderá pleitear a
colaboração que deve reinar entre os entes estatais, no que poderia ser uma situação típica
dentro de uma federação, sem que isso implique violação de autonomia. Se não o fez, está
admitindo que realmente trata o assunto das penitenciárias com reduzido empenho.
Ad argumentandum tantum, é de se observar até mesmo a
impropriedade da alusão, pelo embargante, do artigo 3°, l, da LC n.o 79/1994, como
suposto dispositivo legal que atribui a responsabilidade da União pela construção de

3

Op.

cit., p.

241.
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presídios, pois se trata, na realidade, de um fundo de recursos que deverão ser repassados
aos demais entes estatais, para auxiliá-los na melhoria do sistema prisional.
A distância lógica entre o argumento de que o FUNPEN leva
inevitavelmente à conclusão de que a União, e não o Estado, é responsável pela construção
de presídios, e o fato de que esse fundo é, na realidade, apenas uma forma da União
subsidiar os demais entes nesse mister, é demasiada.
De asseverar, ainda, que, considerando que o embargado encontra-se
cumprindo pena em presídio estadual, somando-se ao fato de que é o Estado de Mato
Grosso do Sul quem o aflige em seus direitos humanos em razão da não-edificação de
novos estabelecimentos penitenciários, o que ocasiona a superpopulação dos existentes,
bem como não realiza as devidas reformas para adequá-los (os presídios existentes) nos
moldes estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal,
assegurando, assim, as condições rnfuimas de existência do ser humano, não há falar em
interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para conhecer e
apreciar o presente pedido indenizatório.
Nem há falar que está sendo violado o princípio da tripartição dos
poderes (artigo 2° da CF) e o princípio da legalidade (artigo 5°, li, da CF), já que a presente
ação tem por objetivo indenizar o preso, ora embargado, que teve seus direitos humanos
violados em face da ausência de condições rnfuimas de salubridade no estabelecimento
penal localizado no Município de Corumbá, que ocasionou violação à ordem moral do
detento.
No que tange à assertiva de que há obscuridade quanto à
responsabilização do Estado, já que se adotou a teoria da responsabilidade objetiva quando
no caso em apreço trata-se de omissão estatal, cuja obrigação de indenização somente darse-á se comprovada a culpa ou o dolo por parte do ente federativo, faz-se mister observar
que padece do vício apontado o acórdão embargado. Conforme ficou assentado no decisum
colegiado, aplicou-se a teoria da responsabilidade subjetiva para fins de condenar o Estado
ao adimplemento dos danos morais que sofrera o embargado em face da conduta omissiva
do Estado, in verbis:

Dois são os fundamentos para a responsabilização do Estado, quais
sejam (a) quando o comportamento for ilícito, o dever de reparar o dano é
contrapartida do princípio da legalidade; (b) quando o comportamento foi lícito,
o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição
dos ônus proveniente de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem
prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no
interesse de todos, partindo, assim, tal fundamentação do princípio da igualdade.
A Constituição Federal de 1988 traduz no § 6° do artigo 37, em regra,
duas responsabilidades: (1) uma objetiva, para as ações das pessoas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos e (2) outra
subjetiva, no caso de omissão estatal. Na primeira, basta que o administrado
alegue e comprove tão-somente a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre
a atuaçã%missão do Estado e o prejuízo causado, cabendo ao Estado
desconstituir a afirmação; enquanto que na segunda o autor precisará alegar e
provar, além dos elementos anteriormente mencionados, o dolo ou a culpa.
(... )

No caso dos autos, observa-se que o laudo (48-52) feito pela Vigilância
Sanitária do Município de Corumbá-MS revela que efetivamente há superlotação,
além de outros inúmeros problemas de higiene, havendo, outrossim, até o risco de
transmissão de doenças. Sobreleva notar que, a despeito do Laudo ter sido
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realizado em 2003, e o referido órgão municipal ter solicitado a tomada de
providências, nadafoi alterado.
Até a propositura da demanda, a omissão estatal estava caracterizada
como o próprio laudo descreveu, pela ausência de condições mínimas para
receber a quantidade excessiva de presos que se encontram no Estabelecimento
Prisional de Corumbá. As reformas necessárias, além da ampliação da
capacidade do presídio, não foram implementadas, mesmo após a propositura de
diversas ações de indenização, o que demonstra o descaso do Estado de Mato
Grosso do Sul em relação aos cuidados que deveria dar aos custodiados de
Corumbá.
A conduta culposa do Estado (culpa administrativa), caracterizada
pela sua negligência em relação aos presos, e também ao apelante, restou
comprovada, demonstrando que os problemas de superlotação e de falta de
condições mínimas de saúde e higiene não foram sanados, passados cerca de 02
(dois) anos após a sua constatação, violando, por conseguinte, as disposições da
Lei de Execução Penal, bem como à Convenção Interamericana de Diretos
Humanos. (f. 330-332).
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, faz-se mister observar
não ser indispensável a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais e
constitucionais para fins de interposição dos recursos extraordinários (especial e
extraordinário), conforme se pode conferir da seguinte ementa, transcrita apenas na parte
que interessa:

o prequestionamento significa o prosseguimento do debate de matéria
apreciada na decisão recorrida, não sendo necessária a manifestação expressa
do acórdão sobre dispositivos legais. (Embargos de Declaração nO 58.630-5/01,
ReI. Des. Atapoã da Costa Feliz, J./12/1998, DJ-MS. 24/02/1999).
A propósito, eis o escólio de Nelson Nery Júnior:

Para o cabimento dos recursos excepcionais é necessarzo que a
matéria constitucional oufederal que se quer levar aos tribunais superiores tenha
sido julgada, não bastando que pudesse tê-lo sido. De outra parte, não há
necessidade de constar, expressamente, o artigo da CF ou da lei, na decisão
recorrida para que se tenha a matéria como prequestionada. É suficiente, para
tanto, que a questão tenha sido efetivamente decidida. 4
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos opostos para sanar a
oITIlssao a fim de que conste expressamente na fundamentação do acórdão o nãoacolhimento da preliminar de nulidade do processo por falta de citação de litisconsorte
necessário, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte do acórdão
embargado, sem alterar o julgado.

4

Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outras Formas de Impugnação às Decisões
Judiciais, São Paulo: RT, 2001, p. 859.
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DECISÃO
Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM
EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARCIALMENTE

OS

Presidência do Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli.
Relator, o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores
Oswaldo Rodrigues de Melo, Paulo Alfeu Puccinelli e Hamilton Carli.
Campo Grande, 12 de junho de 2006.
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l____~·()c~lfnd()ria-Ge~·al do Estado de tvla!o Grosso do Sul
ExcelentíssimÇ> Senhor Relator Desembargador Oswaldo Rodrigues de Melo.
I

("'.1

Embargos ck Dcclara<:;.ilo em Apclaçélo Cívc/
N. 2006.003179-7/0001.00. Corumbú.
EllIlxlrganlc: Eslado de Malo Grosso do Sul
Embargado: Ànderson Nunes da Silva

o

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
·(CNPJ 15.412.257/0001-28), por seu procurador (DOMS4837/17.08.98/p.18)
que esta subscreve (OABMS7580), representação ex lege (LCE095/0l), nos
autos em epígrafe, em vista do acórdào, interpôe EMBAKÇO~
.L~XKE~LGENIJ~5. com base no artigo 530 do CPC e razões que seguem.
Campo Grande. 03 de agosto de 2006.

J>,",J('urcu/o";a-(iel'a! di' !-.'s((tr!l,
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

. Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul,

t~MJ?AJ{(J º.~JJif~R.l N C,-F~I'iT ES em
Embargos de Declaração em Apelação Cível
N. 200Ó.OO.'\ 179·1/0001.00. Corumbú.
Embarganle: Eslado de Malo Grosso do Sul
Ell!bargado: Andcrsoll Nunes da Silva

Egrégia Corte,

Nesta v ta o embargante. em vista da decisão
por maioria. conlrana ao voto divergente. busca fazer esgotada a instància
recursal ele modo a ter acesso a Corte Superior.

À luz do voto divergente o embargante busca
nesta via que sejam ponderados os fundamentos que seguem e para que, de
modo infringente. seja retificada a orientação lavrada no acórdão em questão.

VOTO

O SI'; Erro! A origem da referência nào foi
e.lI1{'ontrada. (Relator)

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Anclerson Nunes da Silva, contra sentença
proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da
Comarca de Corumbá, nos autos de ação
ordinária de reparação de danos morais que
move contra o Estado de Mato Grosso do Sul.
l'rOCIIHll.lor/n··( ;('f'(1/ do

/-:.\'/lIc/o

2
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Aduz em síntese (f. 277-287) que nào decidiu
com acerto o juiz a quo ao julgar
improcedentes os pedidos da inicial. ao
reconhecer a responsabilidade do Estado, o que
afasta, contudo, o dever de indenizar, alegando
os princípios da reserva do possível e da
razoabilidade.
Sustenta que. se a própria Constituição Federal
prevê a responsabilidade civil do Estado por
danos causados a terceiros, nào é aceitável que
se deixe de aplicar esta norma, alegando os
princípios da reserva do possível e da
razoabilidade. Também porque a presente
demanda nào tem por objeto uma obrigação de
fazer. e sim uma indenização, uma condenação
por quantia certa.
O juiz sentenciante (f. 287-273) sustentou sua
decisào na impossibilidade de fixação da
indenizaçào pleiteada em razão do que Estado
apelado deve utilizar-se dos meios disponíveis,
agindo na medida do possível para assegurar a
existência e o funcionamento do sistema
penitenciário.
A Procuradoria-Geral de Justiça (f. 312-313)
deixou de se manifestar, alegando falta de
interesse público evidenciado. em razão de a
matéria nào incidir nas hipóteses previstas nos
incisos do artigo 82 do CPC.
Inconfonnado com éi sentença de primeiro grau,
recorre a este Tribunal de Justiça e pleiteia a
reforma total da sentença, a fim de dizer acerca
da violaçào do artigo 37, § 6!1, da CF. julgando
procedente a ação e condenando o Estado
apelado ao pagamento de pensào mensal no
valor de um salário mínimo, que deve perdurar
enquanto estiver sofrendo danos, fazendo
cessar o pensionamento se cessarem os danos.
Tenho que a Apelação Cível nào merece ser
prov ida pelos motivos que seguem.
Xh~§ç_ª_º---ªJ2e1ante a condenação do Estado_-ªº
pª,g~lmfL~lº_ da ~!1d~_!li~_~º_..p_ºr-ºan~s mQ!ªi~~_
IlpJ('I!/ndr)rh, .. (jt·1(11

dfl

i:'S/tIr!fl
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~Procuradoria-Gera! do Estado
de Mato
L__________________
_ ____
.._ Grosso do Sul
em~azào-º-e

a re~onsabilidade civil do Estado
restar comprovada nos autos.
É de conhecimento público que os presidios.
não só os do Estado de Mato Grosso do Sul,
mas de lodo o Brasil. encontram-se em situaçào
de superlotaçào, e essa é uma sit.uação que vem
se arrastando ao longo dos anos.
Também sabemos que a idéia de
responsabilidade do Estado é uma conseqüência
lógica e inevitável da noção de Estado
Democrútico de Direito, especialmente com a
adoçào do princípio da isonomia. no qual todos
sào iguais perante a lei, já que o Estado é
considerado como um sujeito de direito e
deveres.
Contudo. o conflito de interesses que se
apresenta está sediado entre o exercício de
direitos individuais do preso e a possibilidade
do Estado em garanti-los.
Urge aclarar que o inciso X do artigo 5!.! da
Constituição Federal consagra o direito à
inviolabilidade da intimidade. vida privada.
honra e imagem. assegurando a todos o direito
à indenização pelos danos sofridos. Já os
incisos XLVII e XLIX do mesmo diploma legal
garantem ao preso uma pena justa e integridade
física e psíquica.
Pen.:ebt>~e que os direitos do autor encontramse entre os charnados de primeira geraçáo. ou
seja. opostos contra o Estado, que assume. pela
Carta Magna, um dever de abstençào à prática
de quaisquer atos que possam lesá-los.
A pecul iaridade da situação decorre do fato de
que o autor encontra-se custodiado pelo próprio
Estado, nào dispondo de liberdade de ir e vir, a
fim de buscar, por si próprio, as condições que
entenda suficientemente dignas para sua vida,
motivo pelo qual postula a prática de ações
afirmativas para assegurar. ainda que no
cárcere. seus direitos fundamentais de
personalidade (direito à vida. à integridade
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física e psíquica. à honra. à intimidade. entre
outros). Vejamos:

"Todos os direi/os. na medida em que
desrinados a dar conteúdo á personalt"dade,
poderiam
chamar-se
de
"direitos
da
personalidade". No entanto, na linguagem
jurídica corrente esta designaçào é reservada
àqueles direitos subjecúvos cuja funçào,
relativamente à personalidade, é especial.
constituindo o "fl/lf1llJ1Um" necessário e
in7prescindível ao seu conteúdo.
Por outras palavras. existem certos direitos
sem os quais a personalidade restaria uma
suceptibildiade completamente irre a liza da ,
privada de todo o inreresse para o indivíduo -o que equivale a dizer que. se eles nâa
exisÚssem. a pessoa nào e.rislÍria como tal. Sào
esses os chamados "direitos essenciais". corn
os quais se idenr(ficanl precisamente os direitos
da personalidade. ,. (Adriano de Cupis. Os
Direitos da Personalidade.
Morais. 1961, p. 17).

Lisboa: Livraria

Dessa forma. é possível vislumbrar,
simultaneélmente. dois objetivos convergentes
perante a Constituição: o atendimento às
necessidades do preso e a economiél de meios.
Esta última é essencial para que, resolvido o
caso particular do autor. sobrem recursos para
atender <.ts demais necessidades básicas
essenciais do restante da população (não só da
carcerária) .
É preciso. neste assunto. o mais delicado
equilíbrio. pois se trata de uma questào de
direito pÍlbl ico. Em litígios dessa espécie, como
por exemplo os que envolvem a classificação
de alguém em concurso público à concessão de
vantagens pecuniárias a um servidor. o
acolhimento da pretensão de quem vai a juízo
produz efeitos reflexos e colaterais de vulto.
!'nIC l/fW./Il/'io-(;CI111 (fi) I:'swdo
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Por exemplo, gastar todo o orçamento do
Estado com apenas um paciente (simples
hipótese) implicará o abandono de todos os
demais: arredondar a nota de um candidato para
ele alcançar a média do concurso, e,
conseguintemente, aprová-lo, significará a
exclusào do último colocado, que obteve a
média sem o "arredondamento" do ativismo
judicial: conceder urna gratificaçào ao servidor
importará a concessão a todos, em nome do
princípio da isonomia, e o aumento dos gastos
públicos, em prejuízo dos demais serviços
reclamados pela sociedade; e assim por diante_
Esses efeitos reflexos precisam ser
considerados e resolvidos em qualquer litígio
de direito público.
Dessa forma, uma vez reconhecido o direito do
autor, pelo princípio da isonomia, todos os
detentos deveriam ser indenizados, o que
geraria um dispêndio vu/tuoso aos cofres do
Estado.
Nào bastasse isso, a implementaçào da política
pública prisional exige o direcionamento de
recursos públicos. mas não sob a égide da
conveniência e oportunidade puras do
administrador, sendo constitucionalmente
permitida a intervenção do Judiciário em
questão desta natureza, pois embora destinados
à garantia de direitos individuais, de primeira
geração. a ação necessária do Estado é
comissiva e nào omissiva, o que assemelha à
própria das garantias dos direitos sociais, de
ação positiva.
Sobre o terna. ternos os ensinamentos do ilustre
jurista Roberto Bobbio (A era dos Direitos. Rio
de Janeiro: Campo, 1992, p. 72):

acrescentar
que
o
supélfluo
reconhecimento dos direitos sociais suscita,
além do problema da prolt:feraçào dos direitos
do homem, problemas bern mais d(fíceis de se
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resolver no que conceme àquela prática de que
falei no inicio: é que a proteção dos direitos
requer uma intervenção ativa do estado, que
nào é requerida pela proteçào dos direitos de
liberdade, produzindo aquela organizaçào dos
serviços públicos de onde nasceu até Inesfl'lO
lima nova forma de Estado. o Estado Social.
Enquanto os direitos de liberdade nascem
contra o superpoder do Estado .- e. portal/co.
com o objetivo de limitar o poder -, os direicos
sociais exigem. para sua realização e prática.
OLl seja. para a passagem da declaraçáo
puramente verbal á sua proteçào efetiva.
precisamente o contrário. isto é, a ampliaçào
dos poderes do Estado. "

~
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o exercício de ações positivas exige o
investimento do ente estatal e, como tal.
depende da disponibilidade de recursos. A
reserva do possível foi inicialmente
desenvolvida para ser aplicada no que concerne
à implantação e execução das políticas
públicas.
Certo é que nào se pode desprezar os direitos
constitucionalmente garantidos ao autor, pois é
óbvio que o caso exige prestação positiva do
Estado. Porém. tal prestação deve respeitar os
limites econômicos que derivam do fa.to de que
certas prestações hão de situar-se dentro da
"reserva do possível", das disponibilidades do
erano.
Atente-se bem para esta questão delicada: a
ausênciél da prestação será sempre
inconstitucional e sancionável; mas determinar
se ela é plenamente satisfatória é tarefa árdua,
muitas vezes, e impossível outras tantas.
Negar. por exemplo. o fornecimento de
medicamentos. internação hospitalar ou cirurgia
em norne dos direitos patrimoniais da Fazenda
Pública, perdendo de vista que a Constituição
tutela o direito à vida, valor absoluto e
í
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universal, e correndo o risco de sacrificá-lo no
caso concreto, implica contrariar o direito.
Entretanto, os direitos do detento exigem
prestações positivas por parte do Estado e, por
isso, situam-se, como vimos anteriormente,
dentro da chamada '"reserva do possível". ou
seja. dentro das disponibilidades orçamentárias
da Administração Pública.
Sem sombra de dúvida que o autor. na
qualidade de preso, reserva integralmente seus
direitos individuais fundamentais, à exceção da
liberdade e da privacidade. Também é notório
que situação do sistema penitenciário sul-matogrossense tem lesado direitos fundamentais
seus. quanto à dignidade. intimidade, higidez
física e integridade psíquica.
Ademais, em razão de ser custodiado pelo
Estado. tem este o dever integral de conservar o
preso em condições dignas e saudáveis.
No entanto, o cumprimento deste dever exige
ação positiva do Estado, diversamente do que
ocorre com o cidadão em liberdade, para o qual
basta, de regra. ação negativa.
A ação positiva apresenta-se sob a forma da
necessidade de construção. ampliação. reforma
e adequação dos estabelecimentos prisionais.
até que todos os presos. cautelares ou
condenados, possam ter as condições
preconizadas pela Lei de Execução Penal e
assegurados
seus direitos fundamentais.
'A exigência desta ação positiva conduz a
interpretação dos direitos do autor e dos
deveres do Estado ao tratamento hoje conferido
quanto aos direitos de segunda geraçào, muito
embora tratem-se de direitos de primeira
geração.
Por sua vez. a prática de ações positivas passa
pela dogmútica da reserva do possível.
atendendo-se aos princípios da razoabilidade e
da possibilidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 922547

Procuradoria-Geral do Estado de Mofo Grosso do Sul

Sobre este tema. bem discorreu o douto
magistrado da 2>1 Vara da Fazenda Pública e de
Registros Públicos da Comarca de Campo
Grande. ao julgar ação idêntica (Autos n.
001.04.014765-8). senào vejamos:

"Nào pode o Poder Judiciário. por força do
princfpio da razoabilidade, determinar ao
Estado que altere. de forma substancial, a Lá
Orçamentária. estabelecendo rubrica com
numerário considerável, para que a cnse
penitenciária seja resolvida ao longo de um ou
dois exercícios.
(.. .)

A elaboraçào do orçamento, por sua vez, é alo
complexo. passando pela iniciativa do Poder
Excculivo e pelo crivo do Poder Legislativo.
II7(elizmenre. nào se pode esquecer que o
leg islador. no Brasil, nào é responsabilizado
por suas escolhas. que ficam a seu crüério de
cOl1vendmento exclusivo.
D(ferentemente do administrador, que deve
Inotivar seus atos e do julgador, que deve
fúndamentar suas decisões, o legislador nào
tem que apresentar qualquer just(ficativa de
seus votos, contra ou a favor da proposta
orçamen tária.
Ao votar ° orçamento, o agente polftico do
Estado decide o modo pelo qual sera
harmonizado o cO/~fhto entre o espírito sacia/democrata de nossa Constituição Federal e o
neo-liberafislllO,
adotado
como
sistema
econômico vigente e que traz. enfre seus
princípios, a delimitação de um Estado mínimo,
manrido por uma arrecadação tributária que
privilegia
a
isençào
das
atividades
elnpresarhlis e sustentada pela classe média
assalariada. CUJos meios materiais sào
restritos.
Assim. o hmite entre o possível e o suficiente
reem. ;nexoravelmente. sobre critérios de
!>r()Clfraduriu-( ;('r(ll d() l~'!"adf)
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absoluta discricionariedade do Legislativo, ""zona cinzenta sobre a qual nào deve decidir o
Poder Judiciá60 . .,
Notório é que o Estado vem buscando soluçàes
a fim de sanar os problemas enfrentados pela
população carcerária. tendo juntado em
processos idênticos cópias de convênios em que
busca esta melhoria. Estas açàes são
insuficientes para a solução dos problemas
decorrentes da superpopulação carcerária, mas
indicam a movimentação do Estado nesta
direção.
O direito do autor também não pode ser tido
como absoluto. ante a necessidade da prática de
ação positiva possível quando o Estado age nos
limites de sua disponibilidade, de forma a que
suas açàes venham. a futuro. a assegurar os
direitos fundamentais do preso.
Sua pretensão. de ver-se indenizado em valor
mensal pelo período em que permanecer
recolhido, nào se revela razoável, pois a
cominação desta indenização equivale a
compelir o Estado a destinar mais recursos para
o sistema prisional do que o determinado no
orçamento, que pode até ser insuficiente, porém
é o possível. Ademais, em nada irá resolver o
problema do autor. tampouco amenizar o
sofrimenfo de ter que conviver com excesso de
companheiros de cela.
Ademais, nào se pode acolher a alegação de
que a omi.ssào do Estado é ilícita, uma vez que
a ação positiva do Estado-administrador.
praticada de acordo com o orçamento votado
pelo Estado-legislativo, coloca-a
dogrnaticamente na esfera da licitude dos atos
püblicos, tal qual determinada pela doutrina da
"reserva do possível". Dessa forma. não hil
falar em dever de indenizar.
Mais ainda, comprovado está que não existe
culpa por parte do Estado quando fornece o
J'I'OCllfllr!or;o-( ;('/'01 do

1~.'·;lod(J
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necessário para o cumprimento das
necessidades mínimas dos apenados. Estamos
aqui falando que todos os presos gozam de três
boas alimentações ao dia, direito este que
muitos brasileiros livres gostariam de ver
garantido. Também dispõe de local para dormir.
banho de sol. visitas etc.
Não se está dizendo que os presos nào tenham
o direito de querer mais e de cobrar do Estado.
O que estamos dizendo é que nào sào apenas os
presos que sofrem. O povo. de um modo geral,
sofre. A saúde pública está sucateada: os
hospilais mal aparelhados. sem equipamentos e
remédios: doentes morrendo em corredores,
antes de serem atendidos; famílias dormindo ao
relento para conquistar vagas nas escolas
públicas; filas e filas em frente aos postos de
assistência para garantir alimento, remédio etc.
E estes sào apenas alguns dos inúmeros
problemas enfrentados pela popu laçào tida
como livre.
Dessa forma, entendendo-se que os presos têm
direito à indenização por danos morais em
razão da precariedade dos estabelecimentos em
que cumprem pena. tem de se que reconhecer o
direito de todo cidadào brasileiro de ver
indenizado seu sofrimento moral por não ter
rnoradia. água potável. refeições diárias.
atendimento hospitalar etc.
Também ter-se-ia que reconhecer o direito à
indenização pelo sofrimento da perda aos
familiares das vítimas assassinadas por muit.os
dos presos que cumprem pena nos presídios
estaduais, uma vez que a segurança é direito de
todos e dever do Estado.
Mas, para isso, precisa-se comprovar a culpa do
Estado. a sua omissào ilícita, o que nào ocorre.
Embora se lamente a condição em que se
enconlTélm os presos, se o Estado age para sanar
tais condições na medida do possível, nào se
pode f(llar em culpa. pois inexiste negligência,
!'rueltnu/or;lI-( ;('J'fll d" i ..\/(U/II
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imprudência ou imperícia. por parte de quem
respeita os limites traçados na Lei.
Destarte. em nàa havendo culpa por parte do
Estado, tampouco haverá nexo causal capaz de
justificar a fixação de lima prestação mensal a
favor do autor. ainda mais que. como dito
anteriormente. em nada irá amenizar seu
sofrimento dentro do próprio estabelecimento
prisional.
Reconhece-se que o Estado não age da forma
eficaz, contudo, como dito antes, age dentro das
condições trazidas pela lei orçamentária
aprovada pelo Legislativo. OBstado
(executivo) não tem o dever de melhorar ou
construir Cadeias Públicas, mas sim a
faculdade, segundo critério de conveniência e
oportunidade, pois. consoante os interesses da
coletividade e os ditames da Lei, poderá
entender conveniente. mas jamais poderá ser
condenada a fazê-lo de forma compulsória.
Em suma. a Despesa Pública sujeita-se à
imposição da lei. Por mais justa, nobre que
seja. sem previsão legal nào pode ser feita,
porque quem governa ou administra os
dinheiros públicos deles não dispõe. E, deles
nào dispondo, nào podemos falar em culpa do
Estado, tampouco em nexo causal entre a
omissào do Estado (que nào é ilícita) e o dano,
que nem sequer restou comprovado nos autos.
Mais ainda, poderia até mesmo dizer que a
culpa é exclusiva do próprio apenado. Sabe-se
que o direito penal é dotado do livre arbítrio, ou
seja. é o agente que escolhe praticar ou nào o
delito. uma vez que o Código Penal nào nos diz
que é proibida a prática de determinado crime.
e sim que o agente que o cometer incorrerá em
pena.
Dessa forma. quando o agente comete o delito.
por livre desígnio. o faz sabedor das condições
em que cumprirá a pena, pois os problemas

12
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apontados na inicial (superlotação) são públicos
e notórios.
Fácil é concluir que a condenação do Estado ao
pagamento de indenização ao autor, na situação
em que se encontra, colocará em risco a
efetivação de outros direitos também garantidos
constitucionalmente. como o direito à saúde da
comunidade. Além disso. gerará aos demais
apenados. pelo princípio da isonomia. o direito
ao recebimento de igual indenização.
Nào se está com isso negando o direito do autor
em ver ressarcido seu sofrimento. apenas
entendendo que, se o objetivo principal da ação
é obrigar o Estado a dar melhores condições de
vida e dignidade aos detentos que cumprem
pena nos estabelecimentos prisionais sul-matogrossenses. nào obterá êxito intentando ação
indenizatória de danos morais.
Isso fica claro uma vez que o valor destinado
ao pagamento das indenizações poderia ser
utilizado para ampliaçào e melhoria do sistema.
em benefícios de todos os demais apenados,
bem como da própria sociedade que se sentiria
mais protegida. E isso não ocorrerá em sede de
ação indenizatória. ainda mais se
considerarmos que tal situação persistirá.
Também nào há no pedido de indenização
nenhuma compensação ou sanção. Uma vez
que sabemos que a indenização por danos
morais visa proporcionar algum tipo de prazer
corno contraponto do mal sofrido e aplicar lima
sançào ao agente causador do dano, a fim de
que nào mais o cometa. Vejamos:

"quando se cuida de reparar o dano rnoral. o
fulcro do conceiro ressarcltono acha-se
deslocado para a convergência de duas forças:
o caráter punitivo para que o causador do
dano. pelo fato da condenaçào. se veja
castigado pela ofensa que praticou; e o caráter
compensatório para a vitima. que receberá
/'/'(lcIIHI{!(lri(l-G('rul do
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uma soma que lhe proporcione prazeres como
contrapartida do mal sofrido "~o (Caio Mario,
Responsabilidade Civil. 8" edição. Editora
Forense. 1997, p. 97.)
"O quanlum indenizatório deve obedecer a

critérios
valorativos próprios aplicados
CaSlIlStlCamente, sempre com a finalidade de
cOlnpensaçâo para a parte ofendida e devida
sançao ao infrator."
(TJ-MS.
Agravo
em
Apelação
Cível.
Proc.
Regimental
2003.010954-4. ReI. Des. Claudionor Miguel
Abss Duarte. J.I0/11/2003).
Existe sim a necessidade de se ter uma
melhoria urgente no sistema prisional, o qual
devenl ser feito por meio de construções e
reformas, e nào de pagamento pecuniário aos
apenados.
Ademais, no caso de provimento do recurso do
autor, ele continuará na situação de dano em
que se encontra. Ou seja, não é pelo fato de o
Poder Judiciário condenar o Estado ao
pagamento de determinado valor por danos
morais. que a "situaçào de dano" se extinguirá.
e, desta forma, em poucos meses, as ações
sento novamente intentadas a fim de ver
indenizado o mesmo dano.
Dessa forma, a meu ver. o correto seria a
Defensoria Pública de o Estado ter impetrado
ação baseada em obrigação de fazer. a quaL
lima vez provida e encerrada a fase com
descumprimento dos direitos do preso, aí sim
poderíamos analisar uma pretensa indenização
pelos danos sofridos, senão vejamos:

"Nesta colocaçâo insere-se Sílvio Rodrigues.
ao ensinar: 'Na obrigaçào o devedor se vincula
a um determinado comportamento. consistenle
em praticar um aCO. ou realizar uma tarefa,
donde decorre wna vantagem para o credor.
14
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Pode a mesma constar de um trabalho lrs;co ou
intelectual, como também. da prática de um ato
jurrdico '. (... )
Nào se e.xpressa o signUZcado de 'fazer' em
apenas um rnero realizar, ou na singela
cO/~lecçào
de
urna
obra.
Mais
apropriadamente, o devedor está incumbido de
'prestar' um .fàto. o que envolve o 'fazer' e o
'dar' numa úrúca contrataçào. Normalmeme,
neste tipo de obrigaçào há mais de um
ingrediente. Ao se jàzer. embutenl-se coisas,
que
sào emregues,
transformadas
ou
trabalhadas." (Arnaldo Rizzardo Direito das
Obrigações, Rio de Janeiro: Forense. 2004, p.

((:-;;J

119).

"Alllplo e o campo destas obrigaçoes,
estendendo-se em vários setores, que assim
podem se discriminar. exempl(ficativamente:
(.. )

f) Obrigação decorrente de lei ou dos fatos da
vida, citando-se a prestaçào de assistência
econômica e alimentar aos familiares, o
oferecimento de instruçào aos filhos, o
atendimento médico e hospitalar. " (ob. Cit., p.
122) .

Posto isso e mais que dos autos consta. conheço
do recurso e nego provimento, mantendo
inalterada a sentença objurgada.

Note-se que por força da tese vencedora neste
passo da lide o cidadào honesto e trabalhador haverá de pagar para que o
delinqüente cumpra a condenaçào penal. A vítima do delinqüente, além de sofrer
os danos da conduta marginal. além de carregar sobre os ombros a estrutura
demandada para privar a liberdade do delinqüente. sustentando em favor deste
último lodos os recursos aplicados no cárcere. haverá de custear o desconforto
moral de quem merecidamente foi retirado do seio social.

15
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Analisando mais profundamente a questão
posta emerge a constatação de que na verdade trata-se na origem de um juízo de
conveniência e oportunidade exercido pelo Poder Legislativo ao votar a lei
orçamentária definindo o montante de recursos públicos destinados à ampliação
da estrutura carcerária. Em última análise estaria mesmo sendo ferida a
competência do Poder Legislativo consistente no soberano ato de legislar.
Há também patente violação ao disposto no
artigo 5 , 11 da CF porque ao Poder Executivo o Poder Judiciário está a impor
algo que a lei nào obriga. Nào há disposição expressa de lei determinando a
ll.!iQrizaçào d-ª__constglção de presídios. Outrossim destaca-se que a lei
orçamentária está devidamente sendo observada naquilo que prevê quanto à
aplicação de recursos no setor em questão.
11

A oportunidade e conveniência referente ao
montante de recursos públicos destinados pela lei orçamentária ao setor
penitenciário decorrem de ato do Poder Legislativo que é típico exercício de
soberania. Não há omissão do Poder Executivo se vem observando e cumprindo
a destinação de recursos na conformidade da orientação legal do orçamento. Na
verdade a irresignaçào do autor. assim como o julgamento que alberga a
pretensão do autor, voltam-se contra a escolha legislativa feita na destinação dos
recursos públicos.

luz do artigo 37, § 6° da CF a
responsabilidade por Oilnssao se dá no molde subjetivo e pressupõe
comprovaçào de Qolo ou cl!lpa. O acórdão viola a disposição constitucional
À

referida quando imputa responsabilidade objetiva à Administração Pública
desprezando a necessária apreciação da culpa ou dolo.
Nem se diga que a responsabilização na
hipótese se dá pela via subjeliva. Nào há nos autos demonstração de culpa ou
dolo. A alegada negligência é insustentável.

Nào Rode ser imputada como negligente
~l._.<~ond!-lJ~!u_.(!ª___~lº!!Ü!!istrac.ào_públiç-ª ___que. -.!!~~~ limites orçamentários
~!~1111j(1Q§J!º_rlet,_(tp.li~iLQ-º_ ~f!Qr em_guesJà!t tod9S os recursos disponíveis.
Na verdade o montante de recursos
públicos. destinados aos investimentos no setor penitenciário. decorre da escolha
conveniente e oportuna exercida pelo Poder Legislativo na elaboração da lei
Procurlld(".ia-(ic.,.al do

J~\·/{ulf)
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orçamentária. Tal ato de produção legislativa é típico exercício de soberania e
nessa medida irrecorrível. Em outros termos. a sociedade organizada e
representada por seus mandatários legislativos escolheu o montante de recursos
destinados ao setor penitenciário conforme a conveniência e oportunidade
apurada no confronto ante as demais necessidades públicas (saúde, educação,
segurança. etc). Em síntese, o povo, do qual emana o poder, escolheu através ele
seus mandatários legislativos quanto haveria de ser investido no sistema
carcerano e por conseqüência a condição sob a qual seriam submetidos os
encarcerados.
Considerando que os recursos públicos
mio selo suficientes para atender a todas as demandas sociais é óbvio que a
soluçào submete-se ,1 clei~~ào oportuna e conveniente daquilo que seja
prioritário.
Dentro daquilo que é materialmente
possível. nos moldes da tào debatida !eoria da teserva _d0.JZ0sslJ'el, não se
vislumbra haver negligência na hipótese da alegada omissão.

No atual passo de crescimento da
população carcerária há necessidade de ser gerado TODO ANO um mínimo
de mil e duzentas vagas no sistema carcerário!
Simplesmente
a
disponibilidade
financeira do erário nào suporta a demanda gerada pela marginalidade.
É evidente que a administração pública
importa na eleição oportuna e conveniente de prioridades. Há necessidades
búsicas dos cidadãos de bem que reclamam prioridade. Saúde, educação e
mesmo segurança pllblica não podem ser pretéritos pela construção de presídios.
Nesses termos não pode ser tachada de negligência não construir outras
un"idades prisionais por absoluta falta de recursos. A responsabilizaçào lançada
contra o Poder Público não tem base em ato ilícito. Não havendo ato ilícito não
cabe respectiva indenização.

~gligênc.ia

é omissào de certa conduta que
§~_POSli-,>!"_Ç_~igt~--º-~~sperar com alguma razoabilidade.
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Ora, sendo a superlotação carcerana
problema notório e presente em todo território nacional então seriam negligentes
todos os Estados e a própria União? Não seria essa circunstância tão comum
resultante da escolha feita pelo próprio povo através de seus mandatários
legislativos? Tratando-se de uma circunstância que é retratada em todo o país
não seria decorrente mesmo de certa escolha de conveniência e oportunidade
ante ú escassez de recursos públicos?
A aflição do custodiado decorre da nàoedificação de novos estabelecimentos penitenciários que provoca a superlotação
nos existentes?
Não. De fato a marginalidade crescente é que
supera a possibilidade material do Poder Público. A administração pública nào
lenl condição financeira para produzir mil e duzentas vagas de cárcere por ano!
Núo se trata de negligência mas de patente impossibilidade material.

De outro norte, o preso reclama que sendo
todos iguais perante a lei o equilíbrio necessário se impõe com a devida
indenização. Ora, o preso recebe tratamento idêntico ao dispensado aos seus
pares em todo terrilório nacional.
ou
injuridicidade
Não
há desiquilíbrio
indenizável se todos os custodiados iguais ao autor estão na mesma condição de
cumprimento da pena.
A controvérsia desta lide diz respeito à
competência reservada au Poder Legislativo pois a escolha do momento e dos
Ineios necessários ao adimplemento das necessidades públicas cede espaço à
dignidade da pessoa humana. Ocorre que as necessidades da coletividade dos
cidadàos de bem suplanta o interesse do preso. A dignidade da pessoa humana
do cidadào de bem deve ser atendida com prioridade em vista da reclamada
arnpliaçüo das cadeias públicas. Nisso emerge a impossibilidade material dos
recursos públicos visto que a atividade marginal cresce em desproporção à
disponibilidade de recursos.
O preso sugere que o Poder Legislativo
. equivocou-se quanto à conveniência e oportunidade na escolha das prioridades
na aplicaçào dos recursos públicos. Nessa assertiva está o patente
reconheciment.o de que o problema posto nesta lide diz respeito às políticas
públicas dirigidas ao sistema carcerário.

l~
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

Em síntese, nào cabe indenizar omissào que
nào caracteriza ilícito visto que nào configura negligência a inexistência de
r~~J.lrso~públiSo~ (razão verdadeira de não ser ampliado o espaço no sistema
carcerá ri o).
Vale destacar que o preso fo~;ou em seu pleito
um sofisma consistente na confusão entre serviço público e poder de policia. A
Jisponibilidade de espaço carcerário para cumprimento de pena de reclusào não
é serviço público visto que nào se trata da prestaçào de certo bem ou serviço à
disposição para usufruto do universo de administrados.
Trata-se de restringir. limitar e condicionar a
liberdade do condenado em favor do interesse comum e bem estar social. Não se
pode confundir a disponibilidade do espaço carcerário com o serviço público de
segurança. O primeiro tem destinatário na pessoa do condenado e o segundo na
coletividade em razão do bem estar social. Um é típico serviço público e outro é
típico exercício do poder ele polícia. Não se tratando de serviço público em seu
sentido próprio é inadequado alegar responsabilizaçào subjetiva por faute du
sen,>Éce. Nào há culpa de serviço público exatamente porque nào se trata de
serviço público. Sob esse foco emerge que a omissão apontada nào configura
negligência. Trata-se na verdade do .;uízo de oportunidade e convencia inerente
às políticas públicas destinadas ao sistema carcerário.

Destaca-se afinal _gue a presente demanda
irn[;djç~_~..!!l.. _~Q!.!§id~iá vel J~'p"'erc I:!§sào_J:!o erário.~!:!l..Y is ta dos números expressos
nºJ)eÇ!~~.f~041/06 (Qº-J 9/05/06), onde o Poder Executivo declara situaçàQlie
cll~ergência por conta do colapso no sistema carcerário, constata-se que as
iI1.9fI1.j?:ª.~º~~Sº!}Ei~~!lª-º.a~.f.l9JIM.~.jJ_,!_~ª-Q~u~asº.§._-ª:!1Jlogos (em torno de três mil
.r:~&~_.imp1icarn ..!!!!Pl_. montante aproximadamente VINTE E CINCO
MILHÕES DE REAIS!!

e

Basta confrontar o número de detentos
abrigados no sistema carcerário e multiplicá-lo pelo valor das indenizações
confirmadas no TJMS (cf. Dec. E 041/06, DO 19/05/06). Note-se que esses
.YJNTE. E CINCO MILHÕ~S DE REAIS nào serào destinados à ampliação
do' sistema carcerário. Todo esse montante de recursos públicos será destinado
ao patrimônio particular de cada detento. Tamanho dispêndio de recursos
públicos nào serú destinado a resolver a superlotação carcerária!!

/l"fl('Urad.If"ill-(;cral di) l. .·slOdo

1Y
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Procuradoria-Geral do Estado de MaIo Grosso do Sul

Pelo exposto requer que sejam prov idos estes
embargos infringentes. nos tennos do voto vencido. para que seja reformada a
decisào afastando-se a condenação do embargante posto que inexistente ato
ilícilO na. omissão que decorre da falta de recursos públicos (absoluta
impossibilidade material).
Campo G .. nde, 03 de agosto de 2006.
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DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
11 8 DEFENSORIA PÚBLICA CíVEL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

Excelentíssimo Desembargador Relator

Embargos de Declaração em Apelação Cível nO 2006.003179-7/0001-00

I:,''''
0::-;:'

.......

.,....

)

ANDERSON NUNES DA SilVA, pela 11 8 Defensoria Pública
Cível de Segunda Instância, da Defensoria Pública do Estado, com fulcro

nos artigos 508, do Código de Processo Civil e 128, inciso I, da Lei
Complementar nO 080, de 12 de janeiro de 1994, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência apresentar contra-razões aos Embargos Infringentes
interpostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul.
Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Documento assinado digitalmente
conforme
MP -n°BI.
2.200-2/2001
de- 24/08/2001,
que
institui
a Infra-estrutura
de Chaves
Públicas
Brasileira - ICP-Brasil. O
dos Poderes
4 -79031-902
Campo Grande
- MS
- Fone/Fax:
(67) 3318.2500
- E.mail:
paixão@terra.com.br
Parque
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 922547
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I - DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRA-RAZÕES

o

Defensor Público de Segunda Instância, a quem coube o

acompanhamento do recurso de Apelação, tomou ciência da interposição dos
Embargos Infringentes, em 08/08/2006, iniciando-se a contagem do prazo em
09/08/2006.

o artigo

508, do Código de Processo Civil, prevê quinze dias

para resposta aos Embargos Infringentes, mas como os membros da
Defensoria Pública gozam da prerrogativa da contagem em dobro de todos os
prazos, nos termos da Lei Complementar n. 80, de 12.01.94, art. 128, inciso I, o
mesmo passa para trinta dias, expirando, assim, em 07/09/2006 (feriado
nacional), prorrogando-se para o dia 11/09/06, em face da declaração de ponto
facultativo no dia 08/09/06, daí a tempestividade das contra-razões ao recurso.

11 - NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES

o

Embargante interpõe os infringentes para o fim

de

prequestionar matéria com o fim de oferta de Recurso Extraordinário e/ou
Especial.

É certo que os Embargos Infringentes não se prestam para o
fim buscado pela embargante. Sua finalidade é de ver a prevalência de voto
vencido no julgamento da apelação, razão pela qual não merecem ser
admitidos.

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Documento assinado digitalmente
conforme
MP n°
2.200-2/2001
de -24/08/2001,
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111 - NO MÉRITO

No mérito melhor sorte não está reservada aos Embargos.

Deseja a Embargante ver modificado o acórdão para que seja
reconhecida a tese de que o acórdão da Apelação Cível feriu os Princípios da
Proporcionalidade e da Reserva do Possível.

A tese apresentada nestes Embargos demonstra, mais uma
vez, que a recorrente tenta ver mantido ao recorrido um sofrimento que não se
coaduna com a pena que lhe foi imposta. Pagar pelo que fez à sociedade,
através do cumprimento da pena, é o limite legal de constrangimento que o
preso pode submeter-se.
Os incisos 111 e X, do artigo 5°, da Constituição Federal, foram
flagrantemente violados, uma vez que o recorrido foi submetido a tratamento
desumano e degradante que, sem qualquer dúvida, atingiu a sua honra, não se
admitindo os argumentos da recorrente ao desejar adotar o "princípio da
reserva do possível" por não possuir o Estado recursos suficientes para
implementar uma política penitenciária que respeite do ser humano.

~.

A vingar esse argumento, não tardará o dia em que
a recorrente passará a alegar o princípio da reserva do possível em todas as
áreas de sua atuação, como, por exemplo, saúde, habitação, educação, etc.,
concluindo-se que daqui em diante o Estado irá invocar esse princípio para: (i)
não fornecer medicamento excepcional ao cidadão carente; (ii) não construir
escolas e não contratar professores; (iii) não prestar mais assistência médica e
não construir Postos de Saúde e Hospitais, etc.

A dignidade do recorrido foi violada de forma brutal,
posto que submetido a tratamento desumano, ferindo sua honra.

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - Bl. 4 -79031-902 - Campo Grande - MS - Fone/Fax: (67) 3318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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Cumpre destacar que a ausência de cbrrd1ções de

::-

dignidade para os encarcerados viola o pressuposto nos itens 1 e 2 do artigo
quinto da Convenção Americana dos Direitos Humanos - Pacto de São José
da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil através do Decreto nO_678, de 06
de novembro· de 1992, com a respectiva adesão do nosso País àquela norma
internacional, in verbis:

"Artigo 5° - Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda

pessoa privada de

liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano."

Os tratados e convenções internacionais, aos quais o Brasil
seja signatário, passaram a ter força como se emenda constitucional fosse,
conforme o instituído pela Emenda Constitucional n° 45/2004, restando
violados, portanto, os incisos 111 e XLIX, do art. 5°, da Carta Política.

"nI - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento

desumano ou degradante;"
"XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física
e moral."

Oportuno transcrever trecho da obra do Magistrado gaúcho
INGO WOLFGANG SARLET, referindo-se à matéria em comento.

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
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"Num primeiro momento - convém frisá-lo, a qualmcãÇãõ--cra-'---'-"'--'"
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a
certeza de que o artigo 1°, inciso IIr, de nossa Lei Fundamental não
contém apenas (embora também e acima de tudo) uma declaração de
conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva
dotada, em sua plenitude, de status constitucional forma e material
e, como tal, inequivocadamente carregado de eficácia, alcançando,
portanto, tal como assinalou Benda - a condição de valor jurídico
fundamental da comunidade. Importa considerar, neste contexto,
que, na sua qualidade de princípio fundamental, a dignidade da
pessoa

humana

constitui

valor-guia

não

apenas

dos

direitos

fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (constitucional e
infraconstitucional), razão pela qual, para muitos, se justifica
plenamente sua caracterização como princípio constitucional de
maior hierarquia axiológico-valorativa".

o princípio da dignidade humana impõe ao Estado, além do dever de
respeito e proteção, a obrigação de promover as condições que
viabilizem e removam toda sorte de obstáculos que estejam a
impedir as pessoas de viverem com dignidade". (A Eficácia dos
Direitos Fundamentais - 2a ed. - Porto Alegre - Livraria do Advogado 2001, p'. 300)

Na lição de Alexandre de Moraes, os direitos
humanos fundamentais são "o conjunto institucionalizado de direitos e
garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua
dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da
personalidade humana" ("Direitos Humanos Fundamentais", 4a ed., Atlas,
São Paulo: 2002, p. 39).
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Destaque-se que à recorrente incumbe -õdeverae-·---"
construir novos presídios, melhorar as condições de vida para os internos dos
estabelecimentos penais e reeducá-los para seu retomo à sociedade,
resultando daí a responsabilidade objetiva do Estado do Mato Grosso do Sul,
para se indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, em virtude das
péssimas condições de vida, a que é submetido no interior instituto prisional.

A alegação da recorrente, de que sendo a população brasileira
pobre e o Estado não ter orçamento para construir Presídios e dar uma política
prisional correta, outorgando aos encarcerados tratamento humano, melhor
que os presos continuem como estão. A equação resultante é simples: Estado
alega não ter dinheiro + população inconformada com a violência = autorização
para aos presos ser imposto tratamento desumano e obriga-los a sofrer toda
sorte de constrangimento.

Para que se coloque uma pá de cal sobre os argumentos da
embargante, é de se trazer à lume o Decreto editado pelo Governador do
Estado - Decreto "E" n041, de 18 de maio de 2006, publicado no Diário
Oficial n° 6731, de 19 de Maio de 2006, no qual faz as considerações
necessárias para decretar a "Situação de Emergência" dos Presídios "em
decorrência do Colapso do Sistema Penitenciário", in verbis:

"(. .. )
Considerando que o sistema penitenciário possui capacidade para
abrigar 3.737 (três mil setecentos e trinta e sete) detentos e
abriga 8.266 (oito mil duzentos e sessenta e seis), somando-se a isto
1.696 (mil seiscentos e noventa e seis) detentos, alojados nas
Delegacias do Estado, resultando na superlotação com excesso de
6.225 (seis mil duzentos e vinte e cinco) detentos, o que demonstra
total desacordo com os artigos 87 e seguintes da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal;
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Considerando que, em decorrência da carência de vagas para
presos que aguardam julgamento e para os já condenados, o atual
quadro do setor se encontra em colapso, pois esta excedendo a
condição suportável de manutenção da segurança, higiene e saúde;
( ... )
Considerando que no Estado de Mato Grosso do Sul houve ações
efetivas de Políticas Públicas na área da Defesa Social, resultando,
no aumento, do número de prisões, não tendo havido a devida
estruturação adequada do Sistema Penitenciário;

Considerando que, apesar dos investimentos aplicados e mesmo
com a conclusão de novos presídios que estão sendo construídos no
Estado, a demanda de vagas ficará aquém das necessidades em mais
de lOOio;

Considerando que a maioria das unidades prisionais do Estado,
se encontra em situação de insalubridade e superlotação, inclusive
com vários detentos dormindo no chão, sem as mínimas condições de
habitai idade;

(...)" (sem grifo no original)

Como se vê, a embargante confessa de forma expressa e
cristalina, que tudo aquilo que o embargado vem sustentando desde a inicial é
verdade. Reconheceu também a embargante, através do Governador do

Estado, o caos que se encontra o sistema prisional estadual, inclusive quanto à
excessiva população carcerária, que vem impondo danos aos encarcerados,
como ocorre no caso em exame e que gerou a indenização.
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Por todo exposto, requer não sejam admitidos os Embargos
Infringentes e, no mérito, caso superada essa preliminar, o que não se espera,
seja mantido o acórdão atacado nos termos dos votos majoritários.
Termos em que,
pede deferimento
Campo Grande, 11 de setembro de 2006.

R SILVA PAIXÃO
DEFENSOR PÚBUCO DE. SEGUNDA INSTÂNCIA
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2006.003179-7/0001-01

21.5.2007
Terceira Seção Cível
Embargos Infringentes em Embargos de Declaração em Apelação Cível - Ordinário - N.
2006.003179-7/0001-01 - Corumbá.
Relator
- Exmo. Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz.
Embargante
- Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc.Est.
- Felipe M. Gimenez.
Embargado
- Anderson Nunes da Silva.
Def. Públ. Ia Inst. - Milene Cristina Galvão.
Def. Públ. 2a Inst. - Almir Silva Paixão.

EMBARGOS INFRINGENTES - REPARAÇÃO POR DANO
MORAL - SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA - ATO OMISSIVO DO
ESTADO EM GARANTIR A DIGNIDADE HUMANA DO PRESO RESPONSABll..IDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO
POSSÍVEL - RAZOABll..IDADE - IMPOSSIBll..IDADE ORÇAMENTÁRIA
DO ESTADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da Terceira
Seção Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria, deram
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Campo Grande, 21 de maio de 2007 .

./

.'liz
- Relator
\
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RELATÓRIO
O Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz
Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso
do Sul para que prevaleça o voto vencido proferido na Apelação Cível n. 2006.003179-7,
consistente na manutenção da sentença, na qual julgou-se improcedente o pedido da ação
de reparação de danos morais ajuizada por Anderson Nunes da Silva.
Requer que prevaleça o voto vencido sob o argumento de que: há no
caso conflito de interesse de direitos fundamentais, por isso deve prevalecer o interesse
público; a indenização afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade; não
ocorreu a violação de direitos fundamentais, uma vez que o Estado, dentro de seu limite
orçamentário, toma medidas para melhorar o sistema carcerário.
Alega, ainda: ausência de culpa na suposta omissão estatal e de dever
de reparação ao pretenso dano; não restou demonstrado o dano moral, a atitude omissiva
do Estado, o nexo causal; o valor pedido pelo recorrido ensejará o enriquecimento ilícito.
Nas contra-razões argúi preliminar de não-conhecimento dos embargos,
pois alega que os embargos visam a apenas prequestionar a matéria com o intuito de
interposição de recursos em tribunais superiores, e no mérito, requer o não-provimento aos
embargos.

VOTO
O Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz (Relator)
Pretende o embargante, Estado de Mato Grosso do Sul, que prevaleça o
voto do relator vencido no julgamento da Apelação n. 2006.003179-7, para que seja
mantida a sentença, na qual determinou-se a improcedência do pedido formulado na ação
de reparação de danos ajuizada por Anderson Nunes da Silva.
Nas contra-razões foi argüida preliminar de não-conhecimento dos
embargos infringentes, uma vez que foram opostos apenas com o objetivo de prequestionar
a matéria.
A preliminar deve ser rejeitada, isso porque restou claro nas razões dos
embargos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul o intuito de que
prevaleça o voto vencido proferido na apelação, de modo a manter a sentença de
improcedência do pedido de reparação de danos morais.
Assim, afasta-se a preliminar.
Quanto ao mérito a questão, cinge-se a reparação de dano moral
requerida pelo embargado sob o argumento de que no momento do ajuizamento da ação
encontrava-se preso no estabelecimento penal de Corumbá, em razão da condenação a 20
anos de reclusão, onde as condições são subumanas, precárias passíveis de indenização,
uma vez que o dano causado tem origem na omissão do embargante que não toma medidas
necessárias para que se tenha o mínimo de dignidade dentro do estabelecimento penal.
Esclarece-se que sobre a matéria já acompanhei oDes. Elpídio
Helvécio Chaves, nas diversas apelações interpostas, nas quais se requer a reforma da
sentença de improcedência do pedido de reparação por dano moral em virtude da omissão
do embargante em garantir o mínimo de condições de dignidade humana aos presos.
Confira-se o voto da Apelação n. 2006.001711-3:
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"Não há dúvidas quanto à superpopulação carcerária e as precárias
condições a que são submetidos os reclusos nas unidades prisionais, não só no
Estado de Mato Grosso do Sul, mas em todo o país.
Todavia, a implementação de políticas públicas para o respeito aos
direitos dos presos que são erigidos a nível constitucional e especialmente na Lei
de Execuções Penais, encontram barreiras ante os direitos de segunda geração,
quais sejam, econômicos, sociais e culturais, onde se impõe ao poder público uma
prestação positiva a fim de garantir as prerrogativas do indivíduo como é a
construção de unidades prisionais adequadas (objetivo direto do presente
pedido). Para a realização na plenitude dos referidos direitos, não se pode negar
a dependência às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal forma que,
comprovada sua incapacidade financeira, não se mostra razoável que seja
compelido a efetivar comando legal, mesmo que constitucional.
Dessa forma, há certos limites para que se concretizem os direitos de
segunda geração, sempre onerosos, devendo se respeitar o "princípio da reserva
do possível", atendendo-se ao binômio: razoabilidade da pretensão e
disponibilidade orçamentária do Estado.
Diante da insuficiência de recursos, não pode o judiciário na tentativa
de acertar, tomado pela solidariedade, vir a desequilibrar a administração,
impedindo a prestação do serviço público em setores mais importantes, que
alcançam toda coletividade e não só a uma parcela desta (os presos em
cumprimento de pena em regime fechado).
(... )

Dessaforma, sem dúvida a solução para o caso encontra-se no referido
"princípio da reserva do possível", mesmo diante de diretrizes legais
(constitucional ou infraconstitucional) que amparem o direito pleiteado, se não
estiver presente à condição fática, qual seja, a dotação orçamentária, resta
impossibilitado o amparo do pedido inicial, devendo ser preservados interesses
maiores, atinentes a sociedade como um todo.
Feitas essas considerações verifica-se não ser possível, diante da
irrazoabilidade da pretensão, obrigar o poder público a disponibilizar um serviço
além de sua capacidade material, seja financeira ou de infra-estrutura, ou ainda
compeli-lo a pagar indenização por dano moral, o que acarretaria em uma
dificuldade econômica ainda maior, prejudicando mais a atividade estatal e
impedindo qualquer melhora no setor prisional. (... )
Por fim, os dispositivos prequestionados do CC (art. 188 e 944) e da
Constituição Federal (art. 5°, X, e § 6° do art. 37- responsabilidade civil do
Estado) foram devidamente examinados.
Assim, a responsabilidade civil do Estado, embora a CF (§ 6° do art.
37) a admita, não se demonstra razoável, pois não se pode cobrar do Estado mais
do que oferece, buscando sempt:e melhorar a situação carcerária do país, como
se vê com a construção· de" diversos presídios federais, inclusive em nosso
Estado".
Veja-se que, como asseverado no voto citado, são notórias as condições
precárias dos estabelecimentos penitenciários do país, nos quais, em sua grande maioria,
não têm o mínimo de higiene ou salubridade, passam pelo problema da superlotação e da
falta de agentes, que conseqüentemente, trazem danos aos presos.
Certo é que não se pode desprezar os direitos individuais do embargado,
pois realmente se faz necessário o exercício de ações positivas do Estado.
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No entanto, garantir tais direitos e resolver os problemas dos
estabelecimentos penais não é de fácil solução, visto que é necessária a implementação de
políticas públicas, com a disposição de verba orçamentária, construções de unidades
prisionais adequadas, medidas excessivamente onerosas, ou seja, dependem de
disponibilidade econômica.
Em razão disso, correta a aplicação da teoria da reserva do possível e da
razoabilidade, na qual se analisa o limite orçamentário da administração e as medidas
sociais e econômicas que precisam ser implementadas.
Embora o embargado alegue que a indenização é devida, porquanto está
demonstrada a conduta omissiva do recorrido, o dano causado e o nexo causal, tal
argumento não deve ser acolhido.
É notório que o Estado, atualmente, tem se preocupado com a situação
carcerária do país, tanto em âmbito nacional quanto no Estado de Mato Grosso do Sul, uma
vez que têm sido construídas novas penitenciárias, com reformas e convênios com o fim de
solucionar a superlotação.
Nota-se que o pedido do embargado na inicial da ação é a indenização
de 1 salário mínimo mensal enquanto persistir o dano causado pela omissão de não se
melhorar a condição de vida dentro da cadeia pública onde se encontra o embargado.
Todavia que, para cessar o dano causado e repará-lo, é necessário o
cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, realizar a implementação de políticas
públicas, com a construção de novos estabelecimentos penais, reformas e outras
providências e não somente pagar mensalmente 1 salário mínimo.
Ressalta-se que, embora haja previsão legal, ou seja, diversos
dispositivos que estabelecem a responsabilidade do Estado em cumprir medidas que
garantam melhores condições aos presos, faz-se necessária a sobreposição de outros
direitos, ou seja, não se pode garantir o direito de um indivíduo em detrimento da
coletividade, por isso correta a aplicação da teoria da reserva do possível e' da
razoabilidade.
Outro fator que evidencia a impossibilidade de reparar o dano e a
correta aplicação da teoria da reserva do possível é a constante depredação dos presídios,
com rebeliões, as quais acarretam as construções e reformas de emergência, as quais há
pouco se presenciou não só em Mato Grosso do Sul como em diversos Estados do país.
Ou seja, o Estado está se movimentando para solucionar os problemas
carcerários dentro de suas possibilidades orçamentárias, principalmente agora que os
problemas dentro dos estabelecimentos penais se agravaram.
Frisa-se ainda que foram várias as ações ajuizadas em face do Estado de
Mato Grosso do Sul com o intuito de reparação de danos morais em razão das condições
dos presídios do Estado.
Assim não será apenas 1 (um) salário mínimo mensal ou R$ 2.000,00
destinados ao embargado, mas destinados a diversos outros presos com a mesma pretensão,
o que conseqüentemente causará dano na distribuição do orçamento, prejudicando outros
setores do país.
Diante disso, considerando que o Estado não tem disponibilidade
orçamentária suficiente e que devem ser sopesados os interesses de modo a não prejudicar
outros setores da administração mais importantes, deve ser negada a reparação por danos
morais, prevalecendo o voto vencido do Des. Hamilton Carli.
Posto isso, dá-se provimento aos embargos para que prevaleça o voto
vencido.
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o Sr. Des. João Maria Lós (Revisor)
De acordo com o relator.

o Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade (lo Vogal)
De acordo com o relator.

o Sr. Des. Rubens Bergonzi Bossay (2° Vogal)
Peço vênia para discordar do e. relator, por entender que não deve
prevalecer o voto vencido prolatado na Apelação Cível n. 2006.003179-7, que manteve a
sentença que julgou improcedente o pedido da ação de reparação por danos morais
ajuizada por Anderson Nunes da Silva.
Estabelece o artigo 1°, inciso IH, da Constituição Federal:
"Art. ]0: A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(... ).

III - a dignidade da pessoa humana. "
Vê-se, pelo dispositivo acima descrito que, entre os fundamentos do
Estado brasileiro, encontra-se a dignidade da pessoa humana, que se traduz como o
absoluto respeito aos direitos fundamentais.
A Constituição Federal consagra em seu artigo 5°, os direitos e deveres
individuais e coletivos, que correspondem a uma das espécies do gênero direitos e
garantias fundamentais. Senão, vejamos:
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: "

É de se observar que a vida é um Direito Natural e Constitucional do
qual derivam outros tantos, não se resume apenas ao nascimento com vida, mas abrange
também o direito à saúde e de defesa da integridade física, os direitos à personalidade,
sendo dever do Estado assegurar que as pessoas possam ter uma vida digna. Aliás, como
bem descrito no inciso li do art. 5°, leia-se: "ninguém será submetido à tortura nem a

tratamento desumano ou degradante".
A respeito do tema, leciona Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky, in
Curso de Direito Constitucional, 7a edição, Editora Damásio de Jesus, p. 468:
"Por fim, tem-se o direito a um tratamento digno por parte do Estado
que se materializa, entre outras coisas, pela proibição da tortura, de penas cruéis
ou degradantes.
A previsão constitucional sobre esse tema está desmembrada em
diversos dispositivos, a começar pelo Título I, quando, entre os fundamentos da
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República Federativa do Brasil, incluiu a dignidade da pessoa humana (art.

r,

/lI). "

o art. 5°, inciso XLIX, da CF dispõe: "é assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral".
Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito
Administrativo, 16a edição, revista e atualizada, Malheiros Editores, p. 861-862 e 873:
"Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito - culposo ou dolosoconsistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando
obrigado a isto.
Emface dos princípios publicísticos não é necessário a identificação de
uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os
franceses. Ocorre a culpa do serviço ou "falta do serviço" quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice
modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.
(... ).

Em síntese, se o estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou
o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que
normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por sua incúria, negligência ou
deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de
direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos
padrões devidos. "
No caso, portanto, para que haja a obrigação do Estado de indenizar, é
preciso a demonstração da existência de um ato omisso praticado por um dos órgãos de sua
estrutura ou por seus agentes; o dano causado por essa omissão; o nexo de causalidade
entre a conduta omissiva estatal e o resultado lesivo final; e, por se tratar de ato omissivo
do Estado, a sua culpa ou dolo, já que, na espécie, a responsabilidade é subjetiva.
A inicial, com muita propriedade e de forma eruditamente elogiável, da
lavra do E. Defensor Público Dr. Paulo André Defante alega a incÚfia do dever estatal de
proteção e promoção da pessoa do preso, fundamentando-se no princípio da legalidade,
insculpido no art. 2° da LEP; no direito à vida (art. 5°, caput, da CF); no direito à
integridade física e moral (art. 5°, IH, V, X e XLIV, da CF e art. 38 da CP); no art. 40 da
LEP que impõe o dever a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
Acrescenta que "quem visitar o Estabelecimento Penal de Corumbá
perceberá que pouco ou quase nada de sua estrutura tem aptidão para tornar o ambiente
isento e limpo ou que, de algum modo, possa inspirar menor (de) pressão nos
enclausurados, seja psicológica ou material, sobejando apenas a indiferença do Estado de
Mato Grosso do Sul, opressor e excludente.
Não cumpre nem se importa o Estado por assegurar o caráter reeducativo da medida de segregação, dado que, ainda que cautelar, a prisão afasta o
indivíduo maior de 18 (dezoito) anos de sua família e da sociedade, responsabilizando-se
pela sua integridade e desenvolvimento o Estado de Mato Grosso do Sul". (f. 5).
É certo que a segregação do criminoso, por sua conduta anti-social, que
se desvia do caminho do bem, preferindo a marginalidade, com prejuízo à convivência e
paz sociais, encontra amparo na prévia definição legal de crime e previsão de pena, nos
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 922547

TJ-MS
FL. :409
2006.003179-7/00

moldes previstos no Código Penal ou Leis especiais, conforme prevê a CF, não se atrita
com o preceito constitucional de respeito à dignidade humana.
Não há dúvida de que a prisão, nos moldes legais, representa urna
permitida limitação ao direito natural de liberdade, que é da essência ontológica do ser
humano.
Porém, mesmo ao preso, não se pode negar a autodeterminação
consciente e responsável da própria vida que, no dizer de Alexandre Moraes, "traz consigo
a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos." (Moraes, Alexandre de, in Constituição do Brasil Interpretada e
Legislação Constitucional, ed. Atlas, 3a ed., São Paulo, p. 129).
Sendo assim, não se pode desconsiderar o fato social da existência do
crime e da necessária segregação de quem os pratica. Não tem razão a AGEPEN em sua
resposta ao assegurar que "Na época do cometimento do crime, causa de sua condenação,
o autor já sabia que o estabelecimento penal de Corumbá já estava superlotado ", corno
que transferindo à responsabilidade do autor do crime, as violações à sua própria
dignidade.
Corno visto, o Estado está autorizado, por lei e pela Constituição, a
segregar, mas deve, mesmo assim, todo respeito à dignidade humana.
Muito se tem debatido a questão da superlotação dos presídios, mas o
Estado não vem dando soluções razoáveis ao problema, que vem se agravando dia a dia,
resultando em constantes motins, muitas vezes de difícil e cara solução, com perdas não só
de patrimônio, mas, e principalmente,. de vidas de reclusos e de servidores públicos. Não
há dúvida de que as revoltas acontecem exatamente em função do tratamento desumano e
indigno dispensado pelos estabelecimentos penais aos reclusos. A falta de espaço nas celas
e de sanitários adequados viola o direito à vida privada, à intimidade e à própria honra da
pessoa, que são conseqüências do princípio da dignidade humana e, portanto, violação de
um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Nas palavras de
Alexandre de Moraes, "esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual". (ob. cit. p.
129), fundamento este que impõe a todos e ao próprio Estado o dever de proteção ao
respeito da dignidade individual.
Não é o que vem acontecendo em face da omissão do Estado quanto às
providências necessárias ao zelo pela recuperação do criminoso e seus direitos de respeito
à sua integridade física, psíquica e moral.
A propósito, necessária faz-se a transcrição de trechos do voto da
Apelação Cível n. 2006.001475-3, no qual faço menção a exposição de motivos
apresentada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - AGEPEN
para demonstrar a situação dos presídios do Estado.

"A exposição de motivos (f 313-316) apresentada pela Agência
Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - AGEPEN demonstra,
claramente, a atual situação dos estabelecimentos penais. Veja-se trechos do
documento:
(... ).

8) Nossos Estabelecimentos Penais com exceção de Paranaíba e
Presídio de Trânsito, possuem mais de 10 (dez) anos de funcionamento, e por não
termos contrato de manutenção preventiva, na parte de alvenaria, hidro-sanitária
e elétrica, apresentam constantes problemas que põem em risco a segurança do
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prédio bem como, dos presos e funcionários que lá trabalham, além do aumento
do consumo de água, luz e energia, necessitando em caráter de urgência de
reforma;
(... ).

11) Devido a superpopulação nas Unidades Penais, necessário se faz
tomar medidas preventivas com vistas a manter a segurança interna, tais como,
colocação de cercas elétricas, celebrar contratos de manutenção, aquisição de
equipamentos para uso dos servidores da área de segurança ou custódia, para
evitar possíveis fugas;
(... ).
13) O fornecimento de material de higiene pessoal, obrigação do
Estado, devido à falta de recursos não tem sido distribuído aos presos, e sendo

nossa população carcerária em sua maioria de baixo poder aquisitivo, ficam os
mesmos sujeitos as práticas de escravização própria dos presídios, tais como
promiscuidade, violência sexual e outras, para obtenção destes materiais;
(... ).

16) Os materiais de uso pessoal dos presos (colchões e cobertores),
necessitam ser repostos anualmente, pois, devido à rotina dos Estabelecimentos
Penais, os presos passam a maior parte do tempo deitado, e com a
superpopulação carcerária, os colchões tem que ser enrolados, para sobrar
espaço nas celas para circulação dos mesmos, fazendo com que, a vida útil dos
colchões caia para 12 (doze) meses".

o Laudo Técnico de f. 50-52 daqueles autos, assinado por fiscais da
Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Corumbá (MS), demonstra o
desleixo do Estado com o prédio do Estabelecimento Penal, com rachaduras nas paredes,
utensílios de cozinha e padaria sem condições de uso; dejetos, sólidos e líquidos, são
lançados juntamente com os do estabelecimento penal feminino, nas calçadas e não vêm
sendo tratados em face do defeito na bomba supressora, ficando a céu aberto, ocasionado
mau cheiro insuportável, colocando em risco a saúde das pessoas que áli têm contato.
Dessa forma é indubitável que as condições sanitárias do presídio são
péssimas, agravando ainda mais as conseqüências da superlotação do presídio que, tendo
capacidade para apenas 262 (duzentas e sessenta e duas) pessoas, abriga na realidade 674
(seiscentos e setenta e quatro) presos, conforme informações de f. 180, da própria
Secretaria de Estado de Segurança Pública. Não há lugar nas celas para colchões porque
inviabiliza a circulação no ambiente. Aliás, é público e notório que a falta de espaço
impede até a acomodação para conseguir dormir.
Novamente, transcrevo trechos da exposição de motivos de f. 313-316,
em que consta que ''fica mensalmente um número considerado de processos aguardando
recursos, e com os aumentos constantes da população carcerária, bem como, dos preços
dos produtos/mercadorias em nosso País, o valor ora liberado só dará para cobrir as
despesas diretas com os presos... "
Não há dúvida, portanto, quanto à conduta omissiva do Estado e não se
pode ad aeternum permear-se pela invocação do princípio da "reserva do possível". De há
muito o Estado tem conhecimento, mas negligencia pela falta de um planejamento sério e
efetivo para suprir a falta do serviço.
Ademais, só deve se aplicar a teoria da reserva do possível se restar
comprovado que se encontra assegurado o mínimo existencial aos detentos, o que não
ocorre no caso dos autos, pois a própria AGEPEN afinna que, para a obtenção dos
materiais de higiene pessoal, muitas vezes os presos sujeitam-se às práticas de
escravização própria dos presídios, tais como promiscuidade, violência sexual entre outras.
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Não há dúvida, portanto, quanto ao ato omissivo culposo do Estado.
O dano decorre da conseqüente violação aos direitos da personalidade,
porquanto, conforme se via do Laudo técnico; há exposição de risco à saúde do preso; de
sua integridade psíquica, do recrudescimento do aviltamento de sua honra já abalada pela
pena imposta; da permanente ofensa à sua intimidade pelo defenestramento de seu
resguardo pessoal e pelo desrespeito à sua identidade pessoal.
Não se argumente como anteriormente já se afirmou que a condição de
recluso deve-se à sua má conduta pessoal e que deve pagar pelo que fez.
É preciso atentar-se para a Teoria do Dano Anormal, trazida à colação
pelo Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, nos autos da Apelação n. 2005.017018-2, "aquele
que supera os meros agravos patrimoniais e inerentes às condições de convívio social,
porquanto a vida em sociedade implica a aceitação de certos riscos de sujeição a
moderados gravames econômicos a que todos estão sujeitos, ocasional ou
transitoriamente.
Esse último conceito, o de dano anormal, serve para iniciar a análise
específica do caso concreto, objeto de presente recurso, e afastar diversos argumentos
expostos pelo apelante.
O Estado é responsável pela construção e administração do sistema
penitenciário, especialmente pela boa manutenção e regular funcionamento dos
estabelecimentos prisionais, cabendo, portanto, observar que, ao exercer o direito de
punir e de restringir a liberdade dos indivíduos que transgridem as leis, passa a ter o
dever de custódia sobre eles.
Os argumentos do Estado de Mato Grosso do Sul, quando menciona
que o apelante, ao ser condenado, deixou de cumprir seus deveres, infringindo a lei,
podendo então ser considerada a restrição de sua liberdade como um canal para a
desconsideração dos seus direitos mais básicos (ver f 164, parágrafo terceiro da petição
recursal), são deploráveis, dando conta que realmente despreza o seu dever de cuidar
daqueles que puniu. Ora, não se discute aqui as razões da condenação de um preso; mas
sim uma circunstância posterior, que é a má, tardia ou falta de atuação estatal, no que
pertine à custódia dos condenados ou processados pela Justiça.
O viés da discussão a respeito da responsabilidade civil estatal não
pode em absoluto, como pretende o apelante, ser tomado por critérios não jurídicos,
lastreados em supostas impressões que mais podem ser atribuídos ao sentimento da
comunidade, que vive indignada com a violência, e nutre pelos "criminosos" uma
desconsideração reacionária dos direitos dos presos - muitas vezes acrescida pela má
atuação do Estado na prevenção dos crimes e na falência do sistema de proteção social vale dizer, a maior parte da comunidade pode até possuir motivos para não se interessar
pelos direitos de presos, já que os cidadãos desejam realmente que haja uma distância
entre eles (pessoas que cumprem seus deveres) e os infratores (que lhe causam temor).
Todavia, o Estado não pode se dar a esse luxo porquanto, se tem o
direito de punir, possui o dever correspondente de cuidar da segregação legalmente
aceitável, daqueles que não se submeteram às suas regras. Não significa isso que um
preso mereça um cela que mais pareça um quarto de hotel cinco estrelas, (muito embora
odiosamente existam casos em que alguns privilegiados, criminosos advindos de classes
sociais abastadas ou mais instruídas, recebam esse tipo de tratamento exclusivo), mas que
ao menos não perca a sua condição de ser humano, só por conta de ser condenado.
Repita-se: ser condenado por um crime não implica em desmerecimento de um tratamento
minimamente digno (humanização da execução da pena) ".
Destarte, não há dúvida de que o dano moral, diferentemente do que
ocorre com o dano material, possui características próprias e decorre da conseqüente
ofensa à dignidade da pessoa humana, porquanto exposta a tratamento contrário às
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disposições da Lei de Execução Penal, a princípios constitucionais e por isso violador de
um dos fundamentos da República.
Como afirmado pelo Des. Osvaldo no voto mencionado:
"O desprezo do Poder Público está causando ao apelado sofrimento
que não se coaduna com a pena que lhe foi imposta - pagar pelo que fez à
sociedade, através do cumprimento da pena, é o limite legal de constrangimento
que o preso possa submeter-se - e o excesso no descaso é a prova do dano sofrido
pelo autor."

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado que acabou
resultando no dano moral sofrido pelo autor-embargado é evidente, porquanto não há
dúvida de que o autor vem cumprindo pena em condições degradantes por força do
desleixo dos órgãos e agentes públicos.
De efeito, presentes todos os requisitos do dano indenizável, devem
prevalecer os votos vencedores no recurso de apelação, que reformando a sentença, impõese a condenação do Estado.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

O Sr. Des. Luiz Carlos Santini (3° Vogal)
De acordo com o relator.

DECISÃO
Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR. NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Presidência do Exmo. Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz.
Relator, o Exmo. Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores Atapoã
da Costa Feliz, João Maria Lós, Julizar Barbosa Trindade, Rubens Bergonzi Bossay e Luiz
Carlos Santini.
Campo Grande, 21 de maio de 2007.
lTIl
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

CERTIDÃO

.~

Certifico

que,

nesta

data,

intimei

o

e (a) Defensor (a) Público (a) de Segunda Instância, nomeado (a) para atuar
neste feito do v. acórdão, com vistas dos autos. Para constar, eu
_ _ _-++,()==-.:'
-+_ _ _,

Diretor do Departamento Judiciário Cível, lavrei e

subscrevi a presente aos seis de junho de dois mil e sete.
N° 2006.003179-7/0001-01
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DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO
CARTÓRIO JUDICIAL

TERMO DE RECEBIMENTO E VISTA
Aos 06 dias do mês de junho do ano de 2007, neste Cartório Judicial, me foi entregue
este proFue faço vista pam a
(,9v Defensoria Pública Civel de 2" Instância.
E u , - , servidor do Cartório Judicial da DEFENSORIA PÚBLICAGERAL DO ESTADO, lavrei o presente.
ALEXANDRE PEQUIM
Matrícula 15130601

:7.f)~', :i!'

J,

5lJ1)tJ1 PrJ.~\fi6

O(,f~r;sor Putrlico dê . equnda Instância

REMESSA
Ao(s) ~dias do mês de O (õ do ano de 07, faço remessa deste processo ao
Egrégio Tribunal de Justiça de MS. Eu,
, servidora do Cartório
Judicial da DEFENSORIA PÚBLIC GERAL O ESTADO, lavrei o presente.
ANAPA

ANUN~n~

atrícula 55000523
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DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
11 8 DEFENSORIA PÚBLICA CíVEL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
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Excelentíssimo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Emb. Infr. em Emb. Decl. em Apelação Cível nO 2006.003179-7/0001.01

(

e
e
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ANDERSON NUNES DA SILVA, pela 11 8 Defensoria Pública
Cível de Segunda Instância, da Defensoria Pública do Estado, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência com fulcro nos artigos 102, inciso
111, letra "a", da Constituição Federal; 128, inciso I, da Lei Complementar
Federal nO 80, de 12 de janeiro de 1994 e 541, do Código de Processo civil,
interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pelas -razões a seguir, requerendo
sua remessa, ao Supremo Tribunal Federal.
Termos em que,

p. deferimento,.

p~Grande~5 de junho de 2007.

~"

lRSIL.VA PAIXÃO

E.NSOR PÚBUCO DE SE.GUNDA INSTÂNCIA
Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
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Recorrente: Anderson Nunes da Silva (Defensoria Pública do Estado)
Recorrida: Estado de Mato Grosso do Sul (Procuradoria do Estado) Emb. Infr. em Emb. Decl. em Apelação Cível n° 2006.003179-7/0001.01

Excelentíssimos Ministros
;- ( a

Excelentíssimas Ministras

~''W

e

1. DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRA-RAZÕES

o

Defensor Público de Segunda Instância, a quem coube o

acompanhamento dos Embargos Infringentes, tomou ciência do acórdão em

06/05/2007, iniciando-se a contagem do prazo em 11/06/2007, em razão dos
feriados nacional (07106 -

Corpus Christi) e estadual (08/06 -

Ponto

facultativo ).

o

artigo 508, do Código de Processo Civil, prevê quinze dias

para interposição do Recurso Extraordinário, mas como os membros da
Defensoria Pública gozam da prerrogativa da contagem em dobro de todos os
prazos, nos termos do inciso I, do art. 128, da Lei Complementar n. 80, de
12.01.94, aquele passa para trinta dias, expirando, assim, em 10107/2007, daí a
tempestividade do recurso.
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2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

A recorrente interpõe o recurso extraordinário, com fulcro no
artigo 102, 111, letras "a", da Constituição Federal, por ter a decisão do Tribunal
de Justiça contrariado os incisos 111, X e XLIX, do artigo 5° e § 6°, do artigo 37,
da Lei Fundamental.

o

tema se apresenta relevante e transcende o caso sob

análise.

José Miguel Garcia Medina, em "O Prequestionamento nos
Recursos Extraordinário e Especial", editora Revista dos Tribunais, 4a ed., pág.
132, ao analisar as hipóteses de cabimento dos recursos extraordinário e
especial após o advento da Emenda Constitucional n. 45, assim ministrou:

" . .. 0 art. 102, § 3°, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece
que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral da,s questões constitucionais discutidas no caso, nos
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços
de seus membros". Assim, precisará o recorrente demonstrar que o

tema constitucional discutido no recurso extraordinário tem uma
relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de
interesse geral. Pode-se dizer, desse modo, que, para admissibilidade
do recurso extraordinário, a questão constitucional deverá ser

qualificada pela característica indicada no art. 102, § 3°, da
Constituição Federal. . .". (sem grifo no original)

O presente caso trata do direito à indenização moral que o
recorrente tem em razão de ser submetido a tratamento desumano e
degradante em face da excessiva população carcerária verificada nos presídios
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estaduais, o que por si só já indica a repercussão da decisão aos demais
encarcerados, não só deste Estado, mas também dos demais da federação,
transcendendo o feito em debate, o que autoriza a interposição do
extraordinário já que devidamente prequestionada a matéria.

3 NO MÉRITO
n

A decisão proferida nos Embargos Infringentes, embasada no
voto do ilustre Relator, modificou a externada na Apelação Cível ao argumento
de que não seria razoável a indenização diante das dificuldades financeiras do
Estado.

Não observou o acórdão que a Constituição Federal impõe à
recorrida a responsabilidade objetiva.

É de se observar, ainda, que o desprezo da recorrida causa
ao recorrente sofrimento que não se coaduna com a pena que lhe foi imposta.
Pagar pelo que fez à sociedade, através do cumprimento da pena, é o limite
legal de constrangimento que o preso pode submeter-se.

Quanto ao constrangimento experimentado pelo recorrente

'.
~

não há dúvidas no presente processo, tanto que o acórdão o admite, no
entanto, afasta a indenização em face do orçamento do Estado, isto é, em face
da aplicação, em outras palavras, da teoria da reserva do possível.

Os incisos 111 e X, do artigo 5°, da Constituição Federal, foram
flagrantemente violados, uma vez que o recorrente foi submetido a tratamento
desumano e degradante que, sem qualquer dúvida, atingiu a sua honra.

Cumpre destacar que a ausência de condições de dignidade
para os encarcerados viola o pressuposto nos itens 1 e 2 do artigo quinto da
Convenção Americana dos Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa
Rica, que entrou em vigor no Brasil através do Decreto nO_678, de 06 de
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novembro de 1992, com a respectiva adesão do nosso País àquela norma
internacional, in verbis:

"Artigo 50 - Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de

liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano."

Os tratados e convenções internacionais, aos quais o Brasil
seja signatário, passaram a ter força como se emenda constitucional fosse,
conforme o instituído pela Emenda Constitucional n° 45/2004, restando
violados, portanto, os incisos 111 e XLIX, do art. 5°, da Carta Política.

"III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;"

.•

~

"XUX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física

e moral."

Oportuno transcrever trecho da obra do Magistrado gaúcho

INGO WOLFGANG SARLET, referindo-se à matéria em comento.

"Num primeiro momento - convém frisá-lo, a qualificação da
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a
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certeza de que o artigo 1°, inciso IrI, de nossa Lei Fundamental não

k

contém apenas (embora também e acima de tudo) uma declaração de
conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva
dotada, em sua plenitude, de status constitucional forma e material
e, como tal, inequivocadamente carregado de eficácia, alcançando,
portanto, tal como assinalou Benda - a condição de valor jurídico
fundamental da comunidade. Importa considerar, neste contexto,
que, na sua qualidade de princípio fundamental, a dignidade da
pessoa

humana constitui

valor-guia

não

apenas dos direitos

fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (constitucional e
infraconstitucional), razão pela qual, para muitos, se justifica
plenamente sua caracterização como princípio constitucional de
maior hierarquia axiológico-valorativa".

o

princípio da dignidade humana impõe ao Estado, além do dever de

respeito e proteção, a obrigação de promover as condições que
viabilizem e removam toda sorte de obstáculos que estejam a
impedir as pessoas de viverem com dignidade". (A Eficácia dos
Direitos Fundamentais - 2a ed. - Porto Alegre - Livraria do Advogado 2001, p'. 300)

Na lição de Alexandre de Moraes, os direitos
humanos fundamentais são "o conjunto institucionalizado de direitos e
garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua
dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da
personalidade humana" ("Direitos Humanos Fundamentais", 4a ed., Atlas,

São Paulo: 2002, p. 39).

Destaque-se que à recorrida incumbe o dever de construir
novos presídios, melhorar as condições de vida para os internos dos
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estabelecimentos penais e reeducá-los para seu retorno à sociedade,

~

resultando daí a responsabilidade objetiva do Estado do Mato Grosso do Sul
para se indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos em virtude das
péssimas condições de vida a que é submetido no interior do estabelecimento
prisional.

Nem se argumente que sendo a população brasileira pobre e
o Estado não ter orçamento para construir Presídios e dar uma política prisional
correta, outorgando aos encarcerados tratamento humano, melhor que os
presos continuem como estão. A equação resultante é simples: Estado alega
não ter dinheiro + população inconformada com a violência + sentenciado não
tem direito a votar =preso obrigado a sofrer constrangimento.

ce
e
i

Para que se coloque uma pá de cal sobre os argumentos
embasadores da decisão da recorrida, é de se trazer à lume o Decreto editado
e diversas vezes reeditado pelo Governador do Estado - Decreto "E" n041, de
18 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial n° 6731, de 19 de Maio de
2006, no qual faz as considerações necessárias para decretar a IlSituação de
Emergência" dos Presídios "em decorrência do Colapso do Sistema

Penitenciário", in verbis:

(e
e

Considerando que o sistema penitenciário possui capacidade para
abrigar 3.737 (três mil setecentos e trinta e sete) detentos e
abriga 8.266 (oito mil duzentos e sessenta e seis), somando-se
a isto 1.696 (mil seiscentos e noventa e seis) detentos, alojados
nas Delegacias do Estado, resultando na superlotação com
excesso de 6.225 (seis mil duzentos e vinte e cinco) detentos,

º

que demonstra total desacordo com os artigos 87 e seguintes da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
Execução Penal;
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Considerando que, em decorrência da carência de vagas para«
presos que aguardam julgamento e para os já condenados,

º

atual quadro do setor se encontra em colapso« pois esta
excedendo a condição supc»rtável de manutenção da segurança,
higiene e saúde;

(... )
Considerando que no Estado de Mato Grosso do Sul houve
ações efetivas de Políticas Públicas na área da Defesa Social,
resultando, no aumento, do número de prisões, não tendo havido
a devida estruturação adequada do Sistema Penitenciário;

Considerando que, apesar dos investimentos aplicados e
mesmo com a conclusão de novos presídios que estão sendo
construídos no Estado, a demanda de vagas ficará aquém das
necessidades em mais de 100%;

Considerando que a maioria das unidades prisionais do
Estado,

se

encontra

em

situação

de

insalubridade

e

superlotação« inclusive com vários detentos dormindo no chão «
sem as mínimas condições de habitalidade;
(... )" (sem grifo no original)

Como se vê, a recorrida confessa de forma expressa e
cristalina, que tudo aquilo que o recorrente vem sustentando desde a inicial é
verdade. Reconheceu também a recorrida, através de ato do Governador do
Estado, o caos que se encontra o sistema prisional estadual, inclusive quanto à
excessiva população carcerária, que vem impondo danos aos encarcerados,
como ocorre no caso em exame e que gerou a indenização.
Não se pode admitir a aplicação da teoria da reserva do
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possível, ao argumento de que o orçamento do Estado não possui recursos

:&

suficientes para implementar uma política penitenciária que respeite o ser
humano, e que os presos é que deram causa ao tratamento desumano, já que
cometeram os crimes.
A vingar esse argumento, não tardará o dia em que a recorrida
passará a alegar o princípio da reserva do possível em todas as áreas de sua
atuação, como, por exemplo, saúde, habitação, educação, etc., concluindo-se
que daqui a diante o Estado irá invocar esse princípio para: (i) não fornecer
medicamento excepcional ao cidadão carente; (ii) não construir escolas e não
contratar professores; (iii) não prestar mais assistência médica e não construir
Postos

de

Saúde

e

Hospitais,

além

de

não

repassar

os

valores

correspondentes aos duodécimos dos outros Poderes, o que, aliás, já vem
sendo praticado pelo atual Governo.

Por todo exposto, requer a esse Supremo Tribunal Federal,
seja admitido o Recurso Extraordinário e a ele dado provimento para o fim de,
reformando o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, condenar
o Estado de Mato Grosso do Sul a indenizar o recorrente nos termos do pedido
formulado na inicial da ação.
Termos em que,
p. deferimento
/

C~.

Campo Grande, 15 de junho de 2007.

L~

IR SILVA PAIXÃO
Da'ENSOR PÚBUCO DE. SE6UNDA INSTÂNCIA

Defensor Público de Segunda Instância Almir Silva Paixão
Parque dos Poderes - BI. 4 -79031·902 - Campo Grande - MS - FonelFax: (67) 318.2500 - E.mail: paixão@terra.com.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência
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I

CERTIDÃO
CERTIFICO que o Diário da Justiça que circulou em 30/07/2007, pUblic6u
intimação ao(s) recorrido(s) para contra-arrazoar(em) o(s) recurso(s). Dou
fé. Campo Gr,ana~, aos trinta dias do mês de julho de 2007. Eu,
______
(c._/\_·:11_,
Chefe da Seção de Apoio à Presidência, lavrei e
subscrevi o presente termo.
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~ do~
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça
Gabinete da Vice-Presidência

rdinário n° 2006.003179-7/0001.02
U"",.n'....."",... ~."" Anderson Nunes da Silva
.... "",.n'.............. • Estado de Mato Grosso do Sul
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário (f. 416/424), interposto com
1Url(fa:mento no art. 102, lU, "a", da Constituição Federal contra o acórdão de f.

o

recorrente sustenta, em preliminar, que a matéria versada no
PTe:selrue recurso provoca repercussão geral.

o acórdão afastou a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul
ao pagamento de indenização decorrente de danos morais advindos de superlotação
carcerária, pois não restou comprovada a conduta ilícita.
Veicula-se, neste extraordinário, violação aos artigos 5°, incisos
UI, X, e XLIX e artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, ao argumento de que fora
submetido a tratamento desumano e degradante, não sendo viável, no caso, a
aplicação do princípio da reserva do possível.

o recurso não comporta admissão.
No que concerne a alegada violação aos artigos 5°, incisos UI, X, e
XLIX e artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, verifica-se que o voto condutor dos
embargos infringentes afastou a possibilidade de indenização por não estar
demonstrada a responsabilidade do Estado. A verdade desta assertiva pode ser
verificada pela leitura do seguinte trecho do decisório:

•

"Ressalta-se que, embora haja previsão legal, ou seja, diversos
dispositivos que estabelecem a responsabilidade do Estado em cumprir
medidas que garantam melhores condições aos presos, faz-se
necessária a sobreposição de outros direitos, ou seja, não se pode
garantir o direito de um indivíduo em detrimento da coletividade, por
isso correta a aplicação da teoria da reserva do possível e da
razoabilidade.
Outro fator que evidencia a impossibilidade de reparar o dano e
a correta aplicação da teoria da reserva do possível é a constante
depredação dos presídios, com rebeliões, as quais acarretam as
construções e reformas de emergência, as quais há pouco se presenciou
não só em Mato Grosso do Sul como em diversos Estados do país.
(..)

Assim não será apenas 1 (um) salário mínimo mensal ou R$
2.000,00 destinados ao embargado, mas destinados a diversos outros
presos com a mesma pretensão, o que conseqüentemente causará dano
na distribuição do orçamento, prejudicando outros setores do país.
Diante disso, considerando que o Estado não tem disponibilidade
orçamentária suficiente e que devem ser sopesados os interesses de
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ESTADO DE
GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça
Gabinete da Vice-Presidência

modo a não prejudicar outros setores da administração mais
importantes, deve ser negada a r..t!,paração por danos morais,
prevalecendo o voto vencido do Des. Hamilton Carli. "(f.406)

Assim, para se afastar a conclusão do acórdão e adotar a tese do
recorrente, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de
se averiguar se houve ou não a responsabilidade estatal, procedimento este inviável
em sede extraordinária, por óbice da Súmula 279 1 do Supremo Tribunal Federal.
Eis a orientação:

-,-

<tE ME N TA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO
A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO. - Não
cahe recurso extraordinário, quando interposto com o ohjetivo de discutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter prohatório" (AI - Agr
263709/RJ; DJ: 16/03/2007; Relator: Min. Celso de Mello).
"EMENTA: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL, EM VIOLAÇÃO
AO § 6. o DO ART. 37 DA CARTA DA REPÚBLICA. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O
recurso, ao sustentar a ausência de provas háheis a caracterizar o liame .entre os
danos causados à recorrida e a ação ou omissão da União, como exigido pelo
dispositivo constitucional soh enfoque, pretende o reexame do conjunto
prohatório dos autos, o que é inviável ante o preceituado na mencionada súmula
desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido". (RE 346978/CE. Min.: I/mar
Galvão. Primeira Turma. J: 17/12/2002. P: 07/03/2003).

Diante dessas considerações, nego seguimento
recurso extraordinário.

ao presente

Int.
Campo Grande, 5 de setembro de 2007.

Vice-Presidente

I

"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. "
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência

CERTIDÃO

CERTIFICO que, aos 11 de setembro de 2007, intimei o(a)
Defensor(a) Público(a) de Segunda Instância, nomeado(a) para atuar
nestes autos de Recurso Extraordinário Em Embargos de Declaração
Em Apelação Cível - Ordinário n° 2006.003179-7/0001.02, do
de2aelíc=~-~ 427 a 428, com vistas dos aut?~._ ~ara co~~tar, eu
--- - .f Chefe do Departamento JudlClanO Auxlhar, fiz
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. TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE MATO GROSS
, FICHA DO PROCESSO - 2006.003179-7/000

27/09/200714:44 F.nO.~
Página: 1_Ass.:::Jl:,Z:J

i

2006.003179-7/0001.03 Agravo Instrumento STF em Rec. Extraordinário em I~Emb
DADOS DO PROCESSO
Entrada:
27/09/2007
Volumes: 1
Anexos: O
N° de folhas: 8
Preparo de custa Isento de preparo
Situação do réu: Não se aplica
Valor da causa:
R$ 7.680,00
Data do valor da causa: 11/07/2003
Outros números:
200794874 - protocolo em 25/09/2007
I
Prioridade ao ido Não

I
I

OBJETO DA AÇÃO

I

OBSERVAÇÃO

I

DADOS DE ORIGEM
Origem:
008030051573 Corumbá/2 a Vara Cível
Classe:
Reparação de Danos - Ordinário
Juiz prolator:
Emerson Cafure
Promotor:
Ricardo de Melo Alves
Recurso obrigató Não
Sent./pron.ldecis 14/06/2005

I

PARTES E REPRESENTANTES
Agravante:
Anderson Nunes da Silva (Filiacão: Luzia Nunes da Silva.
Def.Pub.2 a Inst:
Almir Silva Paixão
Agravado:
Proc.Est.:

Estado de Mato Grosso do Sul
Felipe M. Gimenez

DISTRIBUiÇÕES
Data e hora:
Tipo de distribuiç
Órgão julgador:
Relator:
Motivo:

27/09/2007 - 14:18
Encaminhamento
Vice Presidência
DES. ILDEU DE SOUZA CAMPOS
Competência Regimental

MOVIMENTAÇÕES
ORDEM DECRESCENTE
Data e hora
Movimentação
27/09/2007 - 14:18
Encaminhamento
Competência Regimental

ASSINATURA

i ....... •• __
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência

CERTIDÃO

Aos 28 de setembro de 2007, recebi estes autos de Agravo
Instrumento Stf Em Rec. Extraordinário Em Embargos de
Declaração Em Apelação Cível - Ordinário n°
2006.0031797/0001.03, vindos da Seção de Distribuição e Custas, devidamente
com 1 volume(s) e 87 páginas numeradas mecanicamente.
Eu, '/~~~!..l>J't!oo!!Z~' Chefe da Seção de Apoio à Presidência e VicePre .
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência

~.s.

~

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Diário da Justiça que circulou em 02/10/2007, publicou
intimação ao(s) agravado(s) para contraminutar(em) 0(5) agravo(s). Dou fé.
C
o Grande, aos dois dias do mês de outubro de 2007. Eu,
~.:s..a.~F-J.A.,.~ru--' Chefe da Seção de Apoio à Presidência, lavrei e
ub cr i o p esente termo.
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
SECRETARIA JUDICIÁRIA

VI S TA

Aos três de outubro de dois mil e sete, faço estes autos, com vista à
Dr.(a) Felipe Marcelo Gimenez. Para constar, eu,
_ _ _ _ _ _ _ _~_.
---"--+-T-+~' Diretor do(a) DEJAUX,lavrei o
~
presente.

N

~

"o.....
N

o

o
o
o

RECEBIMENTO

Aos - - dias do mês de - - - - - de 2007, foram-me
entregues estes autos. Para constar, eu,
______________
,Diretordo(a)
Vice-Presidência (DEJAUX), lavrei o presente.
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JUNTADA
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Procuradoria-Geral do ESfado de MaIo Grosso do Sul

E.\celcntissimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do
E:-,!aJo de Mato Grosso do SuL

ee
!\~! a \0 200ü.OO:\179- 7/0001.03
Agravante: Anderson Nunes da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul

o

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
(CNPJ 15.412.257/0001-28), por seu procurador (DOMS4837/17.08.98/p.18)
que esta subscreve (OABMS7580), representação ex lege (LCE095/0l), nos
dulos em epígrafe. apresenta sua CONTRA-MINUTA pelas razões que seguem.
Jrande, 15 de outubro de 2007.
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l. _______P_r_o_c_u_n_u_lo_,_·ia_-_G_e_n_tl_-,_ü_'J_E_s_ta_d_o_(_le_j_W_a_to_G_r_o._~8_'()_(_l<_) _S_U_I_ _ _ _ _~
Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal,

CONTRA-MINUTA em
Agravo 2006,0Q3179-7/000 1.03
i\grav~InIL': Anderson Nunes da Silva
/\gravado: Eslado de MaIo Grosso do Sul
--

--~---"-

ee
Egrégia Corte,

Na origem da lide a parte adversa, que cumpre
pena de reclusão, apresentou em face do Estado de Mato Grosso do Sul
pretensão de indenização por danos morais que. conforme alega, seri;-lm
decorrentes da superlotação carcerária. O Poder Judiciário estadual, em síntese.
rejeitou tal pretensão de indenização porque não vê resquícios de ilicitude na
conduta do Estado consistente em manter no cárcere o condenado à pena de
reclusão.
A parte adversa debate-se insistindo que há
ilicitude na atuação do ente estatal e reclama daí a respectiva indenização pelo
alegado dano moral. Ao recurso extremo a presidência do tribunal estadual
negou seguimento ponderando que o exame da licitude do ato questionado
depende da apreciação dos fatos e respectivo conjunto probatório. Vê-se que o
objeto da controvérsia não é adequado na via do recurso extremo.
A decisão agora agravada deve ser preservada
por ~ells próprios fundamentos visto que a apuração da licitude de certo ato
logicamente demanda reeX3me do conjunto probatório.
Pruc[fr{uloria-(;eral do

l~sl(ldu

2
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

Destaca-se que a responsabilidade imputada ao
ente público decorre da alegada omissão em proporcionar condição mais
confortável para o cumprimento da pena no cárcere. Tratando-se de omissão a
responsabilidade é subjetiva e demanda análise de culpa (negligência,
imprudência ou imperícia). Ocorre que as condições de instalação e capacidade
de atendimento do dtrcere público retlete a capacidade material e econômica do
erano.
Como ponderado pelo Poder Judiciário estadual
a ação estatal em manter os condenados à pena de reclusão no cárcere é ato
perfeitamente lícito e da licitude não decorre responsabilidade indenizatória.
Apurar culpa em qualquer de seus moldes na alegada omissão implica no exame
do conjunto probatório. Tal questão já fora esgotada na esfera judicial estadual e
c lema impertinente na via dos recursos extremos.

ee

•

De outro norte vale destacar que os dispositivos
C0!1s1 itucionais que o recorrente alega feridos não foram enfrentados de forma
c\plícita no acórdão recorrido. Falece o recurso por falta do pressuposto do
plcLjucslionamento. Se violação à norma constitucional houvesse esta dar-se-ia
na forma indireta. Note-se que não se trata de simplesmente apurar o molde de
responsabilidade estatal. Objetivamente a lide norteia-se em definir se
determinada conduta é lícita ou ilícita. Ocorre que na esfera competente a
conduta questionada foi afirmada em sua licitude. Não havendo ilicitude nào
cahe a demanda por responsabilização.
O recurso extremo não é tecnicamente
adequado à discussão da licitude controvertida. Não há texto de norma
constitucional que tenha sido explícitamente violado ou mesmo tratado no
acúrdào.
Ainda que seja impertinente tratar nesta via das
razôes de mérito do recurso obstado seguem as contra-razões, pela
eventualidade, considerando que o agravante reitera neste agravo suas razões de
mérito do recurso obstado.

o

recorrente veicula nesta lide pretensào
indenizatória por danos morais em razào das condições das instalaçàes em que
cumpre sua pena de reclusào. O tribunal estadual negou procedência a tal
pre/ensáo Susfenlando que o autor recebe tratamenfo dentro da possibilidade
ma/erial dos recursos públicos conforme a teoria da reserva do possivel.
De.)'lacoll o juizo eSfadual que os direitos da coletividade voltados ao bem esfar

Prucllradoria-Gera/ do 1"':,/(1((u

3
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

comum se sobrepõem ao interesse do individuo impondo-se o recolhimel1lO ao
cárcere ainda que nas condições noticiadas.
O recorrente alega, em sintese, o seguinte: que
((/rl. 5", !l[ CF) ninguém deve ser submetido a tratamento desumano ou
dCf:!.radan{e; que (art. 5", caput CF) todos sào iguais perante à lei; que (art. 5",
X CF) é ;'1violável a vida privada, a intimidade e a honra sendo assegurada a
indcni::açào respectiva; e que (art. 50, XLIX CF) é assegurado ao preso
in lcgridade fisica e moral.
De plano vale destacar que não há violação ao
princípio da igualdade visto que o cus/odiado recorrente recebe tratamento
idêntico aquele dispensado aos seus iguais em todo território nacional.
recorrente alega que a superlotação
carcerária lhe causa dano moral e que o requerido omite-se em construir mais
/ll/ir/ades prisionais de modo a acomodar melhor a população de infernos do
sislemo carcerário. O recorrente alega que há culpa do recorrido no molde de
nep,ligência por conta da dita omissào e que estaria nisto configurado alo ilícito
('. por/al/IO, indenizável.
O

ee

Nào se trata na hipótese de ato ilicito visto que
11 oll/is:;;áo do poder público nào decorre de negligência mas da absolura jàlra
de recursos públicos para solução da superlotaçào carcerária. Nesse sentido
mio haveria na hipótese ato ilícito e o dano noticiado decorre mesmo da
distribuiçào de recursos na norma orçamentária forjada no exercício de
s(lbe rall ia do ato leg is lati vo.
Não se tratando de ato ilícito não há hipótese
de indenizaçào.

•

É notório que em todo território nacional o
Poder Público nào tem encontrado meios para atender a demanda constante e
crescente da populaçào carcerária. O número de criminosos condenados
supera a disponibilidade de recursos públicos destinados ao sistema carcerário.

A omissão do poder público consistente em
nâo construir mais unidades prisionais~ além dos investimentos já realizados
no setor, mio caracteriza ato ilícito. Nào se trata de negligência. De fato e
direito a razâo da superlotação carcerária decorre da inexistência de mais
recursos públicos para ampliação do sistema carcerário. A contingente de
marginais excede em sua geração a captação de recursos públicos que
Procuradoria-Geral do f-.',v!ado
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Pmcuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

I~~_

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

suporIam o sistema carcerarlO. Em outros termos~ ao tempo que surge cada
/1(wa cela pública surgem muitos e mais rapidamente novos marginais.
é notorlo o problema da
Conforme
slIperloLaçâo carcerária nào é novo e ocorre em todo território nacional. Há na
l'crdade certa escolha de oportunidade e conveniência exercida pelo Poder
I,egislativo ao fO/~iar a lei orçamentária decidindo as prioridades que norteiam
a política pública dirigida ao sistema carcerário.
A independência e harmonia postas por
pOl/cípio no artigo 2" da CF denunciam que a pretensào do recorrente implica
ell/ ingerência nas políticas púbíicas na medida em que Executivo e Legislarivo
restariam mandatários do Poder Judiciário. li evidência trata-se de juízo de
opor/unidade e conveniência na escolha das prioridades da administraçào
pública consistente em graduar a relevância da construçào de novas unidades
prisiol/ais à vista das outras demandas sociais urgentes.

-e

Na verdade trata-se na origem de um juízo de
C()III'Cl/leflCta e oportunidade exercido pelo Poder Legislativo ao votar a lei
o/\'{[lI/cl1lária definindo o montante de recursos públicos destinados à
ofl/pliaçâo da estrutura carcerária. A competência do Poder Legislativo
cOlIsisrellte 1/0 soberano ato de legislar a parte adversa aponta como ato ilícito.
Na l'ere/ode se cOl1stata certo juizo de conveniência e oportunidade nào
ilicitude.
A pretensào 'do recorrente encomenda vio/açào
(l() dispos/() no artigo 5°J
11 da CF porque ao Poder Executivo o Poder
Judiciário esraria a impor algo que a lei nào obriga. Nào há disposiçào
expressa de lei determinando a priorizaçào da construçào de presídios.
Outrossim desraca-se que a lei orçamentária está devidamente sendo observada
naquilo que prevê quanto à aplicaçào de recursos no setor em questào. Nào há
n([ lide sequer alegaçào no sentido de que o recorrente tenha negligenciado
reoll:\'OS destinados à ampliaçào do sistema carcerário. Nào há negligência dos
il/l'cstimentos no sistema carcerário exatamente porque nào há recursos extras
dcsúnados para esse fim.
A oportunidade e conveniência referenfe ao
montante de recursos públicos destinados pela lei orçamentária ao setor
penitcl/ciário decorrem de ato do Poder Legislativo que é típico exercício de
suberania. Náo há omissào do Poder Executivo se este observa e cumpre a
dt'stinaçóo de recursos na conformidade da orientaçào legal do orçamento. Na
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I'erdade a irresignaçào do autor volta-se contra a escolha legislariva feira l1a
destinaçào dos recursos públicos.

A pretensào do autor COl1siSIC em
'-t':,pul/sabili::ar 110 molde objetivo a Administraçào Pública quando a lide tem
pUI (}/~iefo hipótese de omissão. Isto porque na verdade nào há caracteri:::çl.fª-º
d~' ncgjig?!Jcia na omissào referida. A luz do artigo 37, § 6° da CF a
rcspon,'wbilidade por omissào se dá no molde subjetivo e pressupõe
cOlllprovaçào de dolo ou culpa.

o

recorrente
concretamente
imputa
re'\'P0nsabilidade o'~ietiva à Administraçào Pública desprezando a necessária
aprcciaçâo de hipotética culpa ou dolo.

ee

Nem se diga que a responsabilização na
/1//JÓleSe se dá pela via subjetiva. Nào há nos autos demonstraçào de culpa na
alegada omissâo. Nào se trata de negligência e, portanto, nâo há ato ilfci(o Ilem
correspondef!te dever de indenizar.
Não pode ser considerado ato ilícito não
com.;truir mais presídios. Não pode ser considerada negligência a eleição de
outras tarefas da administração pública como prioritárias ante ã demanda da
superlotação carcerária. A alegada negligência é insustentável. Não pode ser
imputada como negligente a conduta da administração pública que, nos
limites orçamentários definidos por lei, aplica no setor em questão todos os
recursos di~poníveis e destinados a tal fim.

•

Na verdade o montante de recursos
públicos. desfinados aos investimentos no selOr penitenciário, decorre da
es('olha cOl1veniel1le e oportuna exercida pelo Poder Legislativo na elaboraçào
da lei orçamentária. Tal ato do labor legislativo é tipico exercício de soberania
(' I/I!ssa /IIcdida irrecorrível. Em outros termos, a sociedade organizada e
representada por seus mandatários legislativos escolheu o montante de recursos
destinados ao setor penitenciário conforme a conveniência e oportunidade
apurada no cOf~fronto ante as demais necessidades públicas (saúde. educaçào.
segurança. etc).

o recorrente despreza

essa questào que é
relevante no esclarecimento da invasào de competências vedada pelo princípio
cO/lsfÍlucional de harmonia entre os poderes (art. 2° da CF). Em sfntese. o
povo. do qual emana o poder, escolheu através de seus mandatários legislativos
Procuradoria-(h:ral do !. :<;Illdo
.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 922547

~B

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

~

cjuUl/lo haveria de ser investido no sistema carcerano e por consequencra a
cO/ldiçáo sob a qual seriam submetidos os encarcerados.

Ainda que seja de fato lamentável a
sllperlolaçào carcerária ocorre que ao juizo do legislador há outras prioridades
que sào mais emergentes. Há cidadàos de bem, potenciais vitimas do
rccorrente, que vivem nas favelas sob agruras semelhantes àquelas alegadas
pelo recorrido. A sociedade tem manifestado entendimento, através de seus
/J/(lIzdalários legisladores, de que estes cidadàos tem prioridade na solução de
c)'{{(lS necessidades. Ainda assim. nem mesmo essa grave carência social se
moSlra perto de uma soluçào justa face a precariedade de recursos púbUcos.

ee

Considerando que os recursos públicos
n({o suo .)'i~(icienLes para atender a todas as demandas sociais é óbvio que a
so!llç'ào submete-se à eleiçào oportuna e conveniente daquilo que seja
!Jriorilário. Denlro daquilo que é materialmente possivel, nos moldes da tdo
c!t'I){/lida lec>ria da rel~~va do possível, nào se vislumbra haver negligência lia
!1I/JÔleSe da alegada omissào.
Nesses termos nào pode ser tachada de
negligente a omissào alegada pelo recorrente visto que nào se constrói outras
wúdades prisionais por absoluta falta de recursos. A responsabilizaçào lançada
(,oI/Ira o Poder Público nào tem base em ato ilicito. Não havendo ato ilícito não
cahe respectiva indenização. Negligência é omissão de certa conduta q~e se
possaç~igir o(!~sperar com alguma razoabilidade.

•

Ora. sendo a superlotaçào carcerária um
problema notono e presente em todo território nacional entào seriam
I/egligenles lodos os Estados e a própria Uniào? Nào seria essa circunstância
IÚ() comum
resultante da escolha feita pelo próprio povo através de seus
mandatários legislativos? Tratando-se de uma circunstância que é retratada em
lodo o pais nào seria decorrente mesmo de certa escolha de conveniência e
oportunidade ante à escassez de recursos públicos?
A afliçào do custodiado decorre da naoedr/i'caçào de 110VOS estabelecimentos penitencranos que provoca (l
superlotaçào nos existentes? Nào. De fato a marginalidade crescente é que
supera a possibilidade material do Poder Público. O recorrente reclama que
sendo todos iguais perante a lei o equilibrio necessário se impõe com a devida
indenizaçào, Ora. o recorrente recebe tratamento idêntico ao dispensado aos
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seus pares. Nào há desiquilfbrio ou injuridicidade indenizável se todos os
clIs[odiados iguais ao autor estão na mesma condição de cumprimento da pena.
A controvérsia desta lide diz respeito â
cumpelência reservada ao Poder Legislativo pois a escolha do momen/o e dos
Il/eios necessários ao adimplemento das necessidades públicas cede espaço â
d(f!,l1idade da pessoa humana. Ocorre que as necessidades da coletividade dos
cidadàos de bem suplanta o interesse do recorrente.

ee

A dignidade da pessoa humana do cidadão de
bl.'lIl deve ser alendida com prioridade em vista da reclamada ampliação das
('(uleias públicas. Nisso emerge a impossibilidade material dos recursos
públicos visto que a atividade marginal cresce em desproporção à
dispunibilidade de recursos. O recorrente sugere que o Poder Legislativo
CCjlÚl'ocou-se quan/o â conveniência e oportunidade na escolha das prioridades
I/a aplicaçào dos recursos públicos. Nessa assertiva está o patente
rc('onhecimen/o de que o problema posto nesta lide diz respeito às polfticas
públicas dirigidas ao sistema carcerário.
Não
há
violação
aos
dispos ili vos
C,Jlls/ituciol/ais referidos pelo recorrente posto que o arcabouço jurfdico devf'
ser aplicado em harmonia sistemática. Haveria, se atendida a pretensão do
recorrente. violação da independência e harmonia entre os poderes (invasão
compe/ência alheia pelo Judiciário ao dizer da conveniência e oportunidade na
cOl1struçào de presidios); imposição de algo que a lei não obriga (priorizar a
cOllslruçâo de presidios). A pretensão do recorrente implicaria em
respol/sabilizaçào do Estado de modo objetivo em hipótese de omissão (visto
que nâo resta caracte";zada negligência na omissão noticiada e, portanto. não
há alo i/{cito nem é devida indenização correspondente).
Em síntese, não cabe indenizar omissão que
l1ao caraç-'eri:Z~1 i/[çjto yisto que não configura negligência a inexistêncifl-ªç
rccursospú/2j{C()S (razão verdadeira de não ser ampliado o espaço no sistema
carcerário). A pretensào do recorrente toma por base certa confusão entre
serviço público e poder de polfcia. A disponibilidade de espaço carcerário para
cllIllprilllento de pena de reclusão não é serviço público visto que não se trata
riu prcslaráo de cerlo bem ou serviço à disposição para usufruto do universo de
adlllinistrados. Tra/a-se de restringir, limitar e condicionar a liberdade do
cOl/denado em favor do in/eresse comum e bem estar social.
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Nào se pode confundir a disponibilidade do
<'-'''puro carcerano com o serviço público de segurança. O primeiro tem
dcsril/(llário /la pessoa do condenado e o segundo na coletividade em ra:::ào do
bCIJI estar social. Um é típico serviço público e outro é típico exercício do poder
de polícia. Nào se tratando de serviço público em seu sentido próprio é
inadequado alegar responsabilizaçào subjetiva por faute du service. Nào há
culpa de serviço público exatamente porque nào se trata de serviço público. Sob
esse foco emerge que a omissào apontada nào configura negligência. Trata-se
/1(1 verdade do juí:::o de oportunidade e convencia inerente às políticas pública,,>'
destil/adas ao sislema carcerário.
É uma característica da natureza humana conviver em

s()ciedade, lendo em vista que os indivíduos têm necessidades que somente
podell/ s'cr supridas pela atividade conjunta e nào pela atuaçào isolada. Neste
sel/tid(), I)ode se ajirmar que sociedade é todo agrupamento de pessoas que
i'II'(,1I/ de man<'Íra gregária, no intuito de satisfazer as suas necessidades, e
objelivando ali/lgir a um fim comum. Todavia, em um agrupamento existem
!h'SS(}a,)' diversas, com caráter diferenciado, ideologias e interesses variados,
dentre oU/rosfatores que podem influenciar a vida em grupo. Destaforma, para
l/lte mio impere o caos, surge a necessidade da criaçào de normas que sirvam
de linhas mestras ao comportamento do grupo, promovendo a organizaçâo
dentro do mesmo, de modo a beneficia~ a todos, atingindo o bem comum.
Desta forma, existindo um objetivo comum e, ainda,
lima ordem que se expressa através de normas dirigidas a todos, se estará
diante de uma sociedade. Neste sentido, como sociedade deve se entender todas
as as,')'ociaçóes que visam determinado fim, sejam eles religiosos, políticos,
jilosó./icos ou sirnplesmente de filantropia, e que organizam através de normas
gerais de condutas.
Neste contexto, surge o Estado como regulador e
oriel/tador do comportamento social. No fundo, trata-se de uma sociedade mais
abrangcnte que todas, pois o objetivo desta é bem mais amplo, pois visa
priJl/ordialmente o bem comum. Celso Ribeiro Bastos (in Curso de Direito
11 dm in i,'l'fraÚVO, 2002, p. 2) ensina que "à esta sociedade abrangente, de fins
\'uriál'ci:·;, COl?!orme os tempos e sempre voltada ao bem de todos dá-se o nome
dI' I:'s/ado ". Porém, para que esta sociedade, doravante denominada Esrado,
a/Cllllce seus fins é necessário que o mesmo seja dotado de força coerciriva para
PnJclIradoria-( h:f'a! du l . .:ç!ad()
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fa::er valer as normas estatuídas, e esta "força" é conferida mediante o uso do
que se denomina de poder.

Poder, consoante o dicionário Aurélio é:
"po[('ncia exercida de modo difuso, e não necessariamente explícito, pelo
(,oJljunlo das relações sociais sobre os indivíduos, e que lhes impõe
dc[crlllinaçôes que regulam seus modos de ser: comporlamentos, interesses.
ideologias. etc. " O poder, nesta linha de raciocínio. sign(fica nada mais, nada
II/el/os. que dar eflcácia às normas estatuídas pela sociedade, medianle a
aflia<-'ôo do Estado. Sem este "poder" não há como se exigir dos indivíduos o
clIlllprimel/lU das normas.
Nesta relação de poder entre o Estado e a
)()ciedade resra claramente configurada uma relação de submissão desta última
('11/ n:laçâo ao primeiro. A sociedade consente em abrir mão de pane de seus
direiros narurais, a .17m de que o Estado possa gerir os seus interesses de
maneira plena e soberana.
Como se vê, todo poder envolve determinada
o!JediL;ncia. é dizer, implica uma adoção voluntária por parte da sociedade no
ijUC se refere à:')' normas instituídas, em atenção ao controle exercido pelo
I:'stado. Com efeito. no exercício do poder existe a co ercib i/idade, ou seja,
olJuele que e/~lrenta o poder está sujeito às mais diversas sanções, até mesmo
p(}rque m·; regras a que se sujeitam são provenientes da própria sociedade, não
!wl'l'Jldo razues para nào a cumprir.
Assim, para que o Estado exerça a sua autoridade e
ati/~ja as suas flnalidades, é necessário que o mesmo seja dotado de poder, o
qual cOf~lere ao ente público o atributo de soberania, consistente no fato de
.fôrmalmente não existir outro poder maior.

O poder co~ferido ao Estado é uno e indivisível,
todavia, para uma melhor realização de suas competências, a sociedade, por
infcrlllédio de seus representantes legalmente constituídos, adotou a clássica
{('oria da tripartiçào dos poderes que delega certas e determinadas funções aos
poderes LEGISLA TlVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, independentes, porém
hormtmicas entre si.
O exercício destes poderes. em síntese, pode as,s;m ser

subdivido: A função fundamental do Poder Legislativo é a elaboração da lei
(/úllçâo normativa); a função essencial do Poder Executivo é a conversão da lei
Procuradoria-Geral do l:'s/at!o
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({/o in(/t"vidual e concreto (junção administrativa); e, por fim, a função do
judiciário se restringe a aplicação coativa da lei (junçãojudiciaO.
em

Traçadas estas breves linhas, chegamos ao
pruclamado conceito de Esrado Democrático de Direito o qual, segundo leciona
1/('/)' Lopes Meirclles (in Direito Administrativo Brasileiro, 2004, p. 60) pode
as.,illl ser definido: "Estado juridicamente organizado e obediente às suas
próprias leis ". Nos Estados de Direito como o nosso, a Administração Pública
(/('\'(' pau/ar-se pela lei em todas as suas manifestações, até mesmo em se
fi ofol/do df atividades discricionárias, devendo o administrador público
sl~icilar-se às prescrições legais quanto a competência, finalidade e forma,
lendo como estreita fQ{:xa de liberdade a oportunidade e conveniência
odmil/islrariva.
Em suma. o poder é confiado ao administrador público
/}([ra que possa ser utilizado em beneficio da coletividade administrada, mas sua
imposiçâo deve ser sempre aplicada aos justos limites que o bem-estar social
f.u~!5ir. O exercício das atividades administrativas é pautado em uma gama de
poderes essenciais ao seu bom funcionamento, quais sejam: vinculado,
di.,>'Cricionário, hierárquico. disciplinar. regulamentar e poder policia.
Destas espécies de poderes administrativos. importanos a especle "poder de policia ", tendo em vista a necessidade de d(ferenciá-lo
do conceito de serviço público, a fim de se demonstrar, ao final, como deve ser
analisada e aplicada a Responsabilidade do Estado.

•

No Estado de Direito o cidadão goza de inúmeros
rlireilOs individuais. que decorrem das próprias leis e principalmente da
COlIsliluiçáo, que sào os denominados direitos fundamentais do cidadão. São
direi/os que visam garantir ao cidadão uma vida digna. sem que hajam
infervenções estatais além do estritamente necessário. Os direitos individuais
guardam preocupação especial em assegurar um convivia harmônico. entre os
seus cidadãos.
Ocorre que estes direitos não são de fruição absoluta
por parte dos destinatários. podendo ser relalivizados se houver necessidade. É
di::er. a satis:fação de um direito individual pelo seu deslinatário não pode ferir
() direilo de oulros individuas, nem o interesse coletivo. Imperioso observar que
(/ própria Cal/s/iluiçào Federal reconhece a relatividade dos direitos individuais
(' eSlabelece algumas siluações em que podem ser obstados, desde que seja
I'reviamenle examinada pela atividade jurisdicional e que seu sacr(fJcio seja
!>rOCllr(u{oria-Geraf do E,. . tadu
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para (utelar um bem de maior relevância. Alexandre de Moraes (in DireIto
Co!/.<,'fitucional, 2004) faz uma importante advertência quanto à má utilizaçào da
proteçào exercida pelos direitos fundamentais por aqueles que vivem da prática
de aros ilícitos:
Os direitos humanos fundamentais não podem ser
utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da
prática de atividades ilícitas, nem tampouco como
argumento para ajàstamento ou diminuição da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos,
sob pena de total consagração ao desrespeito a um
verdadeiro Estado de Direito. (grifamos)
Diante disto pode se perceber que fornecer aos
direi/os fundamentais um caráter absoluto impossível de sofrer resfrições,
('orresponderia a dar margens à desordem social. Vislumbrando esta situaçào.
(l doutrina. a jurisprudência pátria e a atividade jurisdicional, têm admitido
que, em delerminados casos, tais direitos possam ser restringidos, através da
aplicaçào dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, bem como
do Princípio da Relatividade ou Convivência das Liberdades Públicas. Nào
obstante, o Estado pode atuar sobre a esfera individual do cidadão exercendo o
quc se denomina "Poder de Polícia". Este poder cO/~fere ao Estado a
possibilidade de intervir na esfera individual do cidadão nas situações não
clencadas pela Constituição, a fim de regular o exercício dos direitos
fundamentais.
Neste sentido, Celso Ribeiro Bastos
(u/II/i//istra/ivo, 2002. p. 239) assim leciona:

(in

Direito

Na verdade o poder de polícia traduz-se ou
exterioriza-se sempre por atos do Estado praticados
em função das suas competências hauridas na fonte
constitucional, esteio e alicerce de todo o seu agir.
Não poderá nunca deixar de ser uma man~festação
jurídica do Estado, enquadrada dentro da tripartição
das suas funções, função jurídica esta que, no
entanto, se individualiza pela finalidade própria que
a persegue. O conteúdo dos atos de polícia é voltado
ao atingimento de objetivos próprios, basicamente à
imposição de limites ao livre desfrute dos direitos, à
liberdade e à propriedade. (grifamos)
Logo, poder de polícia é "atividade do Estado
CO/lsis(el1le em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do
12
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interesse público" (Maria Sylvia Zane/la di Pietro,

In

Direiro Administrativo,

:!()()3. p. J J1).

Ainda, consoante Maria Helena Diniz (in Dicionário
Jurídico. J 998). o poder de polícia pode ser assim conceituado:
Poder reservado ao Estado, oriundo de sua própria
autoridade.para por meio de seus agentes, preservar
a segurança pública, manter nào só a ordem social.
política e econômica, como também. a moralidade e a
justiça, mesmo que seja necessário interferir na seara
dos direitos e liberdades individuais. restringindo-os
ou condicionando-os por ser indispensável para a
consecuçào de seus fins e dos interesses coletivos. e
para a promoçào do bem estar social.
Nesta mesma linha de raciocínio, Hely Lopes
Meire/lcs (in Direito Administrativo Brasileiro, 2004, p. 129) ensina que "elll
linguagem menos técnica. podemos dizer que o poder de polícia é o mecanismo
de ./j-el1agem que dispõe a Administraçào Pública para conter abusos do direito
individual ".

o

que legitima o exerClCIO do poder de polícia
afriúuído a Administraçào é o interesse coletiv.,o em coibir determinadas
cundutas que acabam indo de encontro ao bem comum e por assim dizer.
{ornam-se arividades particulares anti-sociais que colidem com o Principio da
Supremacia do Interesse Público o qual, em sua essência sign(fica a promoçào
da pac(/icação social e a manutençào da ordem jurídica.
Insta salientar que, o poder de polícia pode ser
excrchlo sob duas formas distintas, a saber: por intermédio da polícia judiciária
duu através da polícia administrativa. A polícia judiciária atua quando ocorre
() ilíci/o penal, fiO sentido de fornecer ao Poder Judiciário os elementos
I/('('cssanos â instauraçào da competente açào penal. ou Seja. atua
nprcssivamente. Por sua vez, para a atuaçào da polícia administrativa
independe a ocorrência do ilícito penal, tendo em vista que sua atuação pode
.)'t'r preventiva ou repressiva.
A atuaçào da polícia administrativa é ver(ficada nos
atos administrativos. servindo a mesma para restringir "o exercício de
atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos
J>rocuradorill-(;eral do Estado
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particulares, isoladus ou em grupo" (Odete Medauar, in Direito Administrativo
Moderno, 2002, p, 406). Em virtude disto, grande parte da doutrina denomina a
polícia adminisfrafiva de poder de polícia em sentido estrito.
Neste sentido, Celso Antonio Bandóra de Mello (in
('urso de Direito Administrativo, 2002, p. 697) leciona que:
A expressão "poder de policia" pode ser tomada em
sentido estrito, relacionando-se unicamente com as
intervenções, quer gerais e abstratas, como os
regulamentos, quer concretas e especificas (wis as
autorizações, as licenças, as injunções), do Poder
Executi vo destinadas a alcançar o mesmo fim de
prevenir e obstar ao desenvolvimento das atividades
particulares contrastantes com os interesses sociais.
Esta acepção mais limitada responde à noção de
policia administrativa.
Jean Rivero definiu-a como
o conjunto de
intervenção da administração que tende a impor à
livre ação dos particulares a disciplina exigida na
vida em sociedade ". (grifamos)

Por ou1ro lado, quando a intençào do Estado é atingir
a coletividade como um todo~ satisfazendo a necessidade da mesma, são
prestados serviços públicos, os quais, consoante Maria Sylvia Zanella di Pietro
(Op. cit., p. 99) podem ser assim conceituados:

Toda atividade material que a lei atribui ao Estado
para que a exerça diretamente ou por meio de seus
delegados,
com
o
objetivo de
satisfazer
concretamente às necessidades coletivas, sob regime
jurídico total ou parcialmente público. (grifamos)
Para Celso Antonio Bandeira de Mello (Op. cil., p.
{)()()) serviço público é:
Toda atividade de oferecimento de utilidade ou
comodidade material fruivel diretamente pelos
administrados. prestado pelo Estado ou por quem
lhe faça as vezes, sob um regime de direito público
portanto
consagrador de prerrogativas
de
Pf'OClIrac!oriQ-r-,eral do l:'sfado
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Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

supremacia e de restrições especiais - instituído pelo
Estado em favor dos interesses que houver definido
como próprios do sistema normativo. (grifamos)
Ainda neste sentido, interessantes as palavras de Celso
Ribeiro Basfos (017. cil., p. 239):
Apresentando a coletividade necessidades que não
podem ser eficazmente atendidas senão pela ação
estatal, surge daí a necessidade de o poder público
prover ã essas necessidades. A ação destinada à
satisfação de interesses pertinentes à coletividade, e
não ao indivíduo considerado isoladamente, chamase "serviço público". (grifamos)

Diante destas assertivas, resta esclarecido e
delJ/ol/strado que, se o Estado atua no sentido de limitar os direiros
jill/dumenwis e individuais do particular, estará exercendo o seu poder de
polícia; lOdavia. se a sua atuaçào for no sentido de atender às necessidades da
(u/l'lividadc, es/ará sendo prestado um serviço público.

Estudando este tema, Odete Medauar (Op. cil., p. 405)
Ussc\'cm CO!l1 maestria que "pelo poder de polícia a administração enquadra
u/IIa alil'idade ao particular, da qual o Estado não assume a responsabilidade,
Distingue-se em tal aspecto~ do serviço público~ pois nesie o Estado é
responsável pela atividade ", Logo adiante, continua a ilustre doutrinadora: "no
afllal COnfexto da Administraçào Pública, dividida entre uma face de autoridade
e uma face de prestadora de serviços, o poder de polícia situa-se precipuamente
na face autoridade. Atua, assim, por meio de prescrições, d(ferente do serviço
público, que opera por meio de prestações ".
Interessante ainda mencionar que o serviço público é
uSl~fruído de forma facultativa pelos cidadãos, os quais podem ou nào vir a
utili::.á-Io; contrariu sensu, o poder de polícia somente é exercido legitimamente
de maneira impositiva. nào restando ao administrado a possibilidade de optar
ou nào pela sua aplicaçào.
Com isto se buscou demonstrar que. ao cerceac_ª
úl15Tdªªs:.. da pessoa em função de aplicação de uma sanção penal. o Estado
c2~'(ará !lgj,-1!!9_ considerando o indivíduo isoladamente, restringindo-lhe o dirtjto
!)r()(,lIradoriCl-Gcral do h's/ado

1.'i
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jillldUI1/C!1tÇl{à lib'frdade estabelecida na Carta Magna. Desta [orma, o Estado
nÚo presta Uln_~erviço público, mas exerce seu poder de polícia.

Corroborando este entendimento, podemos citar o
Ilr;l/cfpio da Individualizaçào da Pena, norteador do Direito Penal e Processual
1\'1101 pótrio. () qual. segundo Guilherme de Souza Nucci (in Manual de Direito
PCNal. 2005. p. 58) estabelece que "a pena nào deve ser padronizada, cabendo
a cada dclinqüellle a exata medida punitiva pelo que fez [. ..] Assim, o justo é
Fwr a pena de maneira individualizada, seguindo-se os parâmetros legais, mas
l'i,:tahcleccl/do a cada um o que lhe é devido". Considerando-se o indivíduo
isu/udall/cl/{e e I/âo a coletividade, o cumprimento da pena caracteriza.
inequivocamenle. exercício do poder de polícia e, nunca, serviço público.

e_

Não sendo caso de prestação de serviço público,
impossível a aplicação da teoria da faute du service, alegando que houve
omissão do Estado em fornecer condições dignas para cumprimento de pena.
11 IaU/e du service aponta culpa (negligência, imprudência, imperícia) da
Administração Pública na omissào ou execuçào tardia/ineficaz do serviço
público. Pela teoria mencionada, o Estado é responsabilizado subjetivamente
pda Ialta na prestaçào do serviço público, pela açào ou omissào tardia ou
il/(Fáente. Contudo. a aplicação desta teoria restringi-se nitidamente à
pre'·'1l1fâo 4e_§(;!:J~ifO público e não ao exercício do poder de polícia, como
ocorre no caso em lestilha. Destarte, não há como se responsabilizar o ente
público subjetivamente pela omissão ou ação tardia/ineficaz na prestação do
serJJiço público~ porque não é hipótese de serviço público, mas sim exercício
de poder de polícia. Trata-se de restringir o direito fundamental à liberdade do
;"dil'íduo ell/ observância ao Princípio da Proporcionalidade e da
Ra;.oabilidade, lel1do em vista que estando em conflito o direito à liberdade do
indivíduo e direito à segurança da sociedade, este último deve prevalecer, para
que a pac(ficação social e a ordem jurídica sejam mantidas.
Quanto
a alegada
confissào que a
administraçào pública teria forjado através de decreto. conforme referência do
recorrente, anota-se que nada de novo é apresentado na lide. FalOS
incontroversos e notórios nào sào objeto de confissào. O recorrido nunca negou
(l precariedade que ocorre em todo o território nacional no sistema prisionál.
Muito embora seja incontroversa e notória a deficiênôa das instalações
prisionais em lOdo país tal circunstância nào muda a exegese forjada no
ac()rdúo recorrido. Trata-se da impossibilidade material de realização da
prc{cllsâo do recorrenfe ante à precariedade dos recursos públicos à luz
Procuradoria-Ch'ral du /-.,\tado
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da teoria da reserva do possível. Portanto a alegada confissào em nada
ai/era o julgado posto que os fatos ditos confessos já eram incontroversos e
/lo/órios por ocasiào do julgamento.
C'xegese

Por todo o exposto requer que seja negado
rrovimento ao agravo e preservada a decisào negativa de seguimento por suas
rrúrrias razôes.
/'

ca._m_ Poe{ nde, 15 de outubro de 2007.

(/;
7

Felipe

. G'

,(ez

s:~
~or dO)tad1o

e_

j)ruclIradoriu-(,C!ra{ do f'..:vltldo
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência

T.J. MS.

F.~

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 3 de outubro de 2007, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Des.
IIdeu de Souza Campos, Vice-Presidente do Trilral de Justiça do Estado
Chefe da
de Mato Grosso do Sul. Do que eu,
Seção de Apoio à Presidência, o subscrevo.

P/,

Agravo de Instrumento ao Supremo Tribunal Federal

Vistos, etc ...
Em atenção ao que consta do artigo 544, § 2°, in fine, do
Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes
autos à Superior Instância, observadas as formalidades legais,
com nossas homenagens.
Campo Grande, 3 de outubro de 2007.

Souza Campos
ice-Presidente
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Seção de Apoio à Presidência e à Vice-Presidência

T.J. MS.

FIS.~j(
cli~~
110

REMESSA
Nesta data de 17 de outubro de 2007, nesta Secretaria do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, faço remessa
destes autos de Agravo Instrumento Stf Em Rec. Extraordinário Em
Embargos de Declaração Em Apelação Cível - Ordinário N°
2006.003171 -7/0001.03 ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EU
------"-~-----l.<L..-- (Chefe do Departamento Judiciário Auxiliar,
lavrei a presente e a subscrevo.
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TERMO DE RECEBIMENTO; REVISAO,
AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO
ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E
REGISTRADOS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS
OBSERVAÇÕES ABAIXO:

•
AGRAVO DE INSTRUMENTO 688844 - O
PROCEDo : MATO GROSSO DO SUL
OTD. FOLHAS: 110
OTD. VOLUMES: 1
RElATOR(A): MIN. CARLOS BRITTO
DISTRIBUiÇÃO EM 25/10/2007

OTD. APENSOS: O
JUNTADAS:
O
DATA DA ENTRADA: 24-10-2007

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,

ANALISTA JUDICIÁRIO

TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos CONCLUSOS ao(a) Exmo(a). Sr(a).
Ministro(a) Relator (a).
Supremo Tribunal Federal, 26 de outubro de 2007.
COORDENADOIllA DE PROCESSAMENTO INICIAL
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 688.844-0 MATO GROSSO DO SUL
RELATOR
AGRAVANTE(S)
ADVOGADO (A/S)
AGRAVADO (A/S)
ADVOGADO (A/S)

MIN. CARLOS BRITTO
ANDERSON NUNES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PGE-MS- FELIPE M GIMENEZ

DECISÃO: vistos, etc.

Dou provimento ao agravo de instrumento e determino a sua
conversão

em

recurso

extraordinário,

pelo

fato

de

constarem

dos

autos os elementos necessários ao julgamento da causa (§§ 3º e 4º do
art. 544 do CPC) .
Publique-se.
Brasília, 29 de outubro de 2007.

/"._---")

&tZf5~;t-

Ministro CA~OS AYRES BRITTO
Relator

S T F 102.002
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TERMO DE PROCESSAMENTO

a::. '

Em OG
de f.-buM.:f1.(j de 2007 processei
Analistaffécnico
estes autos. Eu,
Judiciário, lavrei este 6 o.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que a (o) decisão/despacho de fls.
j JQ.,
foi publicada .co) no Diário de Justiça
Elel"?-~e.&L de /JOÜ€hô)2()
de 2007.
Eu,
Analista!fécnico Judiciário, lavrei a
presen .

TERMO DE JUNTADA
Aos 1~ dias do mês de ÓOo Illhch de 2007 junto a
este.s autos a cópia d~o de Intimação
deV1damente cumprido. Eu,
~.
Analista/Técnico, lavrei este termo.
'

•
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PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
MANDADO DE INTIMAÇÃO

Extraí~o da relação das
decisões ou dos despachos
publicados
no
Diário
da
Justiça Eletrônico de 21 de
novembro de 2007, na forma
abaixo: -------------------DE ORDEM, A SECRETÁRIA JUDICIÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MANDA

que o Oficial de Justiça intime a Defensoria Pública da
união,
na pessoa do Defensor Público-Geral,
Doutor
Eduardo Flores vieira, ou na de quem as suas vezes fizer,
com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco T,
Edifício Anexo lI, Sala 228, nesta Capital, do inteiro
teor das decisões ou dos .despachos referentes aos
processos abaixo relacionados:

•

1.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 660888-1 RR
Protocolo nº 69967/2007
" ~~ /_
~L}HLO.>·
2.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 686017~'C'~-Protocolo nº 163065/2007
3.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 687740-1 DF
Protocolo nº 168322/2007
4.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 688633-5 RJ
Protocolo nº 172030/2007
5.AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 688844-0 MSProtocolo nº 173353/2007
6.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 545953-5 MT
Protocolo nº 62049/2007
7.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
RS
Protocolo nº 93672/2007
~
T?tal: 16
j
(contlnua ... )

M

---~Q_J11--I.

Diário da Justiça Eletrônico de 21 de novembro de 2007
Seção Cartorária e de Comunicações
1" Turma
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CERTIDÃO
Certifico e dou· fé que, nesta data, às 16h, em cumprimento ao presente
mandado, dirigi-me à Esplanada dos Ministérios, Bloco "Til, Anexo 11, sala 226,
e aí sendo, procedi à intimação da Defensoria Pública da União, na pessoa
do Dr. Eduardo Flores Vieira, Defensor Público-Geral da União, que recebeu
a contrafé e lançou a ~ta de ciência no anverso deste. Brasília, 26 de
novembro de 2007. Eu ~ (Wagner Amorim Madoz), Oficial de Justiça
do Supremo Tribunal Federal, lavrei a presente.

•
~I
.'

•
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PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

( ... continuação)

•

8. RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 127983/2007
9 . RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 144357/2007
10.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 145324/2007
11.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 172012/2007
12.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 173591/2007
13.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 173406/2007
14.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 173352/2007
15.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 173848/2007
16.RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº
Protocolo nº 173936/2007

559909-4 RS
562771-3 RS
562914-7 RS
568286-2 RS
568473-3 RS
568544-6 RS
568551-9 RS
568609-4 RS
568637-0 RS

Total: 16
DADO
E PASSADO nesta Secretaria.
Supremo Tribunal
Federal, em 21 de novembro de 2007. ---------------------

•

rf

Ana

Lui~aU~as

Secretária Judiciária

Diário da Justiça Eletrônico de 21 de novembro de 2007

Seção Cartorária e de Comunicações
I" Turma
Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
\ rua
documento
pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 922547
STF 102.135

CERTIDÃO DE TRÂNSITO
Certifico que a decisão/despacho de fls. ~ 1~
transitou em julgado em Ai de t<V<NJ.lvS
de 200:L. Supremo Tribunal Federal 1 em ~ de
'---tw:fAÜn 0
de 200~. Eu~ Analista
Técnico/ Judiciário, lavrei a presente

TERMO DE REMESSA

Aos ~ dias do mês de fevereiro de 2008 faço
remessa destes autos à Seção de Autuação de
Recursos. Eu,. @~
Analista! Técnico
'-"
Judiciário, lavrei este termo.

,;ta
~

S T F 102.002
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TERMO DE RECEBIMENTO, REVISAO,
AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO
ESTES AurOS FORAM RECEBllX)S7 REVISTOS, AUlUAJX)S E
REGISTRADOS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS
OBSERVAÇÕES ABAIXO:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 580252 - 3
PROCEDo : MATO GROSSO DO SUL
aTO. FOLHAS: 116 aTO. VOLUMES: 1
aTO. APENSOS: o
JUNTADAS:
RELATOR{A): MIN. CARLOS BRITTO
DATA DA ENTRADA:
05-03-2008
DISTRIBUIÇAO POR PREVENÇAO DE RELATOR/SUCESSOR EM 06/0312008 - AI / 688844

o

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL
Fa

TERMO DE CONCLUSÃO
ço estes autos
Ministro(a) Relator (~O) NCLUSOS aO(a) Exmo(a)
.
. Sr(a).
SUpremo Tribunal Federal 07 d
,
e março de 2008.
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