
CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA – 2018.2 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÍNICA ACESSO À 
JUSTIÇA 

2º SEMESTRE DE 2018 

 
 

Maria Cecília de Araújo Asperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA – 2018.2 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYOND ‘BEST PRACTICES’: THE INTERNATIONAL 

 

 

CLÍNICA ACESSO À 
JUSTIÇA 

2º SEMESTRE DE 2018 

 
 

Maria Cecília de Araújo Asperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA – 2018.2 

3 
 

CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA 

2º SEMESTRE DE 2018 

 

ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA – 2018.2 

4 
 

 

Prefácio 
 
Nessa primeira edição da Clínica, o grupo escolheu desenvolver um projeto em 
formato de observatório acerca das ações judiciais indenizatórias movidas em 
nome de parentes das vítimas do Massacre do Carandiru, a partir de um 
levantamento realizado pelo Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da 
Escola.  
 
A partir desse banco de dados inicial, investigamos onde essas ações estavam 
tramitando ou arquivadas, o que, em si, já os expôs à burocracia “kafkiana” do 
Judiciário brasileiro: diversas ações sequer foram localizadas, outras se 
encontravam arquivadas há mais de dois anos a espera de um entendimento do 
STJ sobre um índice de correção monetária acerca de valores já depositados 
em sede de pagamento de precatório, enquanto alguns, ainda, haviam sido 
abandonados, a despeito de conter condenações favoráveis aos familiares das 
vítimas. 
 
Esse trabalho de investigação nos levou a conhecer o setor de execuções contra 
a Fazenda Pública e o arquivo geral do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, para obter cópia integral dos autos. Para muitos, foi o primeiro contato 
com o Judiciário e com processos físicos, alguns em trâmite há 25 anos, 
revelando a história da prática forense e seus expedientes mais inexplicáveis.    
 
A partir de uma amostra desses casos, analisamos em profundidade as decisões 
judiciais proferidas e os atos processuais, o que revelou o descaso e, em alguns 
casos, o tratamento discriminatório conferido aos autores dessas demandas ao 
longo de mais de duas décadas. O resultado desse trabalho está sendo 
consolidado em um relatório publicado na coletânea do Ministério Público 
Federal:  
 
BRASIL. Ministério Público Federal. Coletânea de artigos: violência de Estado: 
controle externo da atividade policial, sociedade e sistema de justiça. 7ª 
Câmara de Coordenação e Revisão. – Brasília: MPF, 2020. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr7/atos-e-publicacoes. ISBN 978-65-
992597-2-2. 
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Resumo: O presente estudo foi desenvolvido pelas alunas e alunos da Clínica de Acesso à Justiça 
e Advocacia de Interesse Público a partir de levantamento inicial feito pelo Núcleo de Estudos 
sobre o Crime e a Pena, ambos grupos da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo, sobre as ações de reparação civil ajuizadas pelos familiares das vítimas do Massacre do 
Carandiru. Com base na análise em profundidade de 10 dos 66 casos levantados, buscou-se 
investigar se o Estado brasileiro foi capaz de reparar adequadamente esses familiares e se estes 
tiveram seu direito de acesso à Justiça resguardado. As perguntas que orientaram essa análise 
foram quais os principais argumentos que fundamentaram as decisões judiciais acerca dos 
pleitos indenizatórios nas diferentes instâncias e quais foram os gargalos processuais ao longo 
da tramitação desses processos, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 
Conclui-se que, contrariamente ao recomendado pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, o Poder Público adotou postura essencialmente combativa nos processos, nos quais 
se verificou, também, grande disparidade de julgamentos e um tempo excessivo de tramitação, 
decorrente de discussões alongadas sobre questões processuais, índices de correção monetária 
aplicáveis, fila de precatórios e abandono dos processos por parte dos atores do sistema de 
justiça. 

 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Responsabilidade civil. Violência estatal. Massacre do 
Carandiru. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
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Abstract: This article was developed by the students of the Access to Justice and Public Interest 
Advocacy Clinic, from the initial data collection made by the Crime and Punishment Study 
Center, both are groups of the School of Law of Fundação Getulio Vargas of São Paulo. The data 
collected was about the civil actions of repair brought up by the Family members of the victims 
of the Carandiru Massacre. Based on the in-depth analysis of 10 of the totals of 66 cases 
gathered, the students seeked to investigate if the Brazilian State could repair properly the 
Family members and if they had their right to access to justice protected and respected. The 
questions that guided this analysis were about the main arguments that justified the judicial 
decisions about the compensation of the different instances and the procedural barriers over 
the course of the processes. It was concluded that in contrast to the recommendations of the 
Inter-American Commission on Human Rights, the State adopted an essentially combative 
stance during the processes, in which it was verified, also, a wide disparity of the judgements 
and an excessive time of procedural protocol. These factors were results of long discussions 
about procedural matters, which monetary correction rate should be applied to the situation, a 
long queue of tax claims and abandonment of lawsuits on the part of the actors of the judicial 
system. 

 
Keywords: Access to justice. Tort law. Carandiru Prision Massacre. State violence. Inter-
American Commission on Human Rights. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Desde 2011, o Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas tem reunido e analisado documentos diversos relativos ao Massacre 
do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, como parte do projeto Memória Carandiru.12 

Entre os dados que compõem esse acervo, a equipe reuniu informações sobre ações 
cíveis ajuizadas pelos parentes das vítimas do massacre para obtenção de indenização por danos 
morais e materiais contra o Estado. Foram localizadas 73 ações judiciais, sendo obtidos dados 
mais precisos acerca de 66 dessas ações, tendo em vista que não foram localizados documentos 
de quatro processos e outros três foram extintos sem resolução de mérito por abandono de 
causa, falecimento da autora e litispendência.13-14 

Passados mais de 25 anos do massacre, o contexto atual nos leva novamente a outubro 
de 1992 com a seguinte indagação: se um massacre dessa proporção ocorresse hoje, o Estado 
brasileiro seria capaz de conferir uma resposta mais adequada à sociedade e, principalmente, 
aos familiares das vítimas? Em outras palavras: o que seria necessário ser repensado na forma 
convencional com a qual o Estado responde por mortes ocasionadas por seus agentes no 
sistema carcerário de modo a assegurar seu efetivo acesso à Justiça e ao devido processo legal? 

                                            
12 Confira-se mais a respeito do projeto de pesquisa na plataforma www.massacrecarandiru.org.br, onde 
é possível, inclusive, ter acesso a documentos obtidos pela equipe de pesquisa ao longo do trabalho. 
13 Segundo levantamento do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena, os processos extintos sem 
julgamento de mérito referem-se a abandono de causa (vítima J. J. C. S.), falecimento da autora (vítima 
Jesuíno Campos) e litispendência (vítima J. C. C. S.) (MACHADO; MACHADO; FONSECA, no prelo). Os 
dados gerais dos processos são descritos no relatório com os resultados parciais do estudo: Carandiru: 
Pedidos de Indenização no TJSP. Resultado parcial de pesquisa realizada junto ao TJSP e à Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, que hoje representa as famílias nos processos de indenização. Disponível 
em: 
https://direitosp.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/arquivos/anexos/carandiru_pedidos_de_indenizacao_no_tj
sp.pdf. Acesso em: 21 nov. 2019. 
14 MACHADO; MACHADO; FONSECA, op. cit. 



CLÍNICA ACESSO À JUSTIÇA – 2018.2 

7 
 

Esses questionamentos orientaram o estudo realizado por alunas e alunos da Clínica 
de Acesso à Justiça e Advocacia de Interesse Público,15 também da Escola de Direito da 
Fundação Getulio Vargas, acerca dos principais obstáculos enfrentados pelos familiares das 
vítimas do Carandiru na busca por alguma reparação perante o Estado. 

Considerando as indagações colocadas acerca da discrepância entre as decisões 
tomadas nos processos (análise de conteúdo) e a inefetividade do trâmite processual (análise 
de efetividade), bem como as limitações de escopo decorrentes do fato de se tratar de um 
projeto a ser inserido no semestre letivo, o grupo optou por selecionar alguns processos para 
uma análise qualitativa e em profundidade. 

Assim, as perguntas de pesquisa foram transformadas em dois eixos que orientaram 
essa análise: (1) Quais foram os principais argumentos que fundamentaram as decisões judiciais 
acerca dos pleitos indenizatórios nas diferentes instâncias? (2) Quais foram os principais 
gargalos processuais ao longo da tramitação desses processos, tanto na fase de conhecimento 
quanto na fase executiva? 

Foram selecionados 10 casos a partir de critérios desenhados para que se obtivesse a 
maior variedade de argumentação e de tramitação possível: processos com sentença de 
procedência e improcedência, casos em que o autor foi representado por advogados 
particulares e pela Defensoria Pública, parentes diversos no polo ativo (companheira, filhos, 
pais), casos em que houve a condenação em pensão vitalícia e outros em que não houve essa 
condenação. 

No presente trabalho, são descritas as principais constatações decorrentes dessa 
análise em profundidade, iniciando-se por uma breve explicação sobre o caso do Carandiru no 
âmbito penal e civil e seus desdobramentos mais recentes para, em seguida, discutir os 
parâmetros da reparação civil em casos de mortes causadas por agentes do Estado, em 
particular quando as vítimas estão sob custódia prisional. É descrita, então, a metodologia 
adotada pelo grupo para análise das decisões e as considerações extraídas dos dados coletados, 
observando-se os eixos propostos de conteúdo (igualdade) e atos processuais (efetividade), 
partindo-se, então, para a discussão acerca dos principais problemas e possibilidades atinentes 
à reparação civil em casos de violência estatal. 

 
2 O CASO DO CARANDIRU E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 
No dia 2 de outubro de 1992, um tumulto no Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São 

Paulo, conhecido como Carandiru, iniciou-se após uma briga entre presos. Esse confronto 
resultou na morte de 111 detentos, números oficiais da Secretaria de Segurança do Estado de 
São Paulo, vítimas da ação da Polícia Militar de São Paulo após sua invasão no Pavilhão para 
conter a confusão. 

A invasão foi conduzida pelo coronel Ubiratan Guimarães, sob ordem da cúpula da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e impediu qualquer tentativa de 
negociação entre o diretor do presídio, Sr. Ismael Pedrosa, e os detentos, conforme declaração 
do diretor perante a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ANISTIA INTERNACIONAL, 
1993, p. 53). 

                                            
15 “As clínicas de prática jurídica, por sua vez, têm por foco a aproximação de teoria e prática em 
laboratórios temáticos, com a aplicação das habilidades e do conteúdo desenvolvidos nas demais 
disciplinas do curso. As clínicas estimulam o aluno a aperfeiçoar sua capacidade de tomar decisões de 
forma autônoma, trabalhar em equipe, lidar com questões éticas, negociar e formular estratégias na área 
temática escolhida, sob supervisão pedagógica de advogados orientadores, a fim de que possa se preparar 
para o complexo ambiente da advocacia. As clínicas temáticas têm, em síntese, a preocupação com o 
‘continuum’ da educação jurídica, evitando o distanciamento do direito em relação à realidade que o 
envolve”. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/oficinas-e-clinicas. Acesso em: 21 nov. 2018. 
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As ações posteriores ao ingresso dos policiais na Casa de Detenção foram classificadas 
como “excessivas” e “não acidentais” por diversos relatos, inquéritos e laudos.16 Ficou 
constatado, ainda, pelo laudo pericial do Instituto de Criminalística do Departamento Estadual 
de Polícia Científica,17 que não se observou quaisquer vestígios que indicassem confronto entre 
as vítimas e os atiradores e que “dada a posição dos atiradores e dos respectivos alvos, pode-se 
inferir que o propósito principal da operação policial militar foi o de conduzir parte dos detentos 
à incapacitação imediata” (SÃO PAULO, 1992, p. 39). 

Ademais, há evidências que demonstram a desproporcionalidade da ação policial 
frente ao tumulto gerado dentro do Pavilhão. A elevada proporção de disparos de projéteis 
contra o tórax e a cabeça dos detentos (60,4%) indica a evidente intenção de causar fatalidades, 
no lugar de um possível emprego de força mínimo ou coibição (ANISTIA INTERNACIONAL, 1993, 
p. 53). Os laudos periciais produzidos na época concluíram que diversos detentos foram mortos 
quando já estavam ajoelhados ou deitados, ou seja, não houve nenhuma resistência por parte 
das vítimas perante a ação da Polícia Militar, o que indica que o argumento de legítima defesa 
alegada pela cúpula da PM não se sustenta. 

Para além da ação deliberada e conjunta da Polícia Militar, que gerou fatalidades e o 
maior massacre em prisões brasileiras até então, com relação aos sobreviventes, constatou-se 
que eles foram submetidos à tortura psicológica durante a invasão e foram forçados a carregar 
os cadáveres de seus companheiros de cela para a área externa da prisão. 

Os policiais militares envolvidos no caso ingressaram no pavilhão sem as respectivas 
insígnias e sem seus crachás de identificação, fato permitido pelos comandantes do caso, que 
passaram a impressão de que era permitido agir com impunidade, pois seria impossível a 
identificação de quem cometera qual crime. 

Concluiu-se, também, que as provas existentes no local do massacre foram 
manipuladas ou destruídas pelos atores dos disparos imediatamente após o episódio, com o 
objetivo de cumprir ordens dos oficiais que comandavam a operação (ANISTIA INTERNACIONAL, 
1993, p. 54), tornando o local inidôneo para qualquer perícia a ser realizada. Conforme o laudo 
pericial do Instituto de Criminalística do Departamento Estadual de Polícia Científica do Estado 
de São Paulo, realizado logo após o massacre embora tenha o perito estabelecido relações de 
correspondência entre cavidades nas paredes e projéteis de arma de fogo que as produziram 
(automáticas e semi-automáticas), nem mesmo um único projétil ou estojo vazio foi encontrado 
no local. (SÃO PAULO, 1992, p. 40) 

 
O caso levantou questões sobre o sistema penal e carcerário brasileiro, como a 

atuação do Estado no campo da segurança pública e a responsabilização penal individual dos 
agentes envolvidos, além da atuação do Judiciário em casos com grande repercussão e com 
grande número de vítimas. 

Em 22 de fevereiro de 1994, a Americas Watch, o Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (Cejil) e a Comissão Teotônio Vilela apresentaram petição perante a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) contra a República Federativa do Brasil alegando 
violações à Convenção Americana de Direitos Humanos no que diz respeito aos direitos à vida, 
à integridade pessoal, às garantias processuais – como o devido processo legal – e à proteção 
judicial das vítimas do Massacre do Carandiru. 

                                            
16 Entre os inquéritos que classificaram a ação da polícia como “excessiva” estão: o inquérito da Polícia 
Civil, presidido pelo delegado Claudio Gobetti; o inquérito da Polícia Militar, presidido pelo coronel Luiz 
Gonzaga de Oliveira; a Comissão Especial de Inquérito instituída pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo; entre outros. 
17 Laudo nº 019267, de 3 de novembro de 1992, realizado pelo Dr. Osvaldo Negrini Neto, perito criminal 
do Instituto de Criminalística do Departamento Estadual de Polícia Científica da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo. 
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O Relatório da CIDH aponta que a resposta do Estado brasileiro se deu nos seguintes 
termos: 

 
O Estado, que em geral reconhece ter havido violações da vida e da integridade pessoal 
nas ocorrências de que se trata, por sua vez defende que tomou medidas firmes e 
profundas para resolver a situação das prisões do Estado de São Paulo e que os 
processos contra os agentes responsáveis e de indenização foram devidamente 
instaurados nos diferentes foros e prosseguem de acordo com as garantias processuais 
e que os referentes a homicídios dolosos cometidos por agentes policiais foram 
transferidos para a justiça ordinária em cumprimento à Lei 9299-96 (Lei Bicudo). Por 
conseguinte, não foram esgotados os recursos da jurisdição interna e a petição não 
satisfaz às condições de admissibilidade. A tentativa de solução amistosa proposta pela 
Comissão a ambas as partes em várias ocasiões não pôde ser concretizada (OEA, CIDH, 
2000, p. 1, grifos nossos) 
 
Entretanto, conforme informaram os peticionantes à época, a despeito das provas 

robustas acerca dos eventos, o Estado brasileiro ainda não havia expedido uma versão oficial 
dos fatos, tampouco reconheceu a responsabilidade de seus agentes, tanto no âmbito civil 
quanto no criminal. A Comissão, por seu turno, acolheu tais argumentos e recomendou 
expressamente ao Estado brasileiro 

 
adotar as medidas necessárias para que as vítimas dessas violações que foram 
identificadas e suas famílias recebam adequada e oportuna indenização pelas 
violações definidas nas conclusões deste relatório, assim como para que sejam 
identificadas as demais vítimas. (OEA, CIDH, 2000, p. 1, grifos do original) 
 

3 RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CASOS DE MORTE EM PRESÍDIOS 
 
O caso do Carandiru deixa claro que a responsabilidade do Estado em casos de mortes 

decorrentes da atuação de seus agentes possui tratamento diverso no âmbito civil e no criminal.   
Muito embora a lei preveja a possibilidade de reparação civil em casos de crime, o 

reconhecimento do ilícito civil independe da condenação penal, havendo uma relação de 
prejudicialidade apenas quando a justiça criminal decide a autoria ou julga pela inexistência do 
fato em si (art. 935, Código Civil). No caso da responsabilidade por mortes em presídios, 
responsabilizam-se, na esfera penal, os agentes públicos, ao passo que no âmbito civil a tutela 
se volta contra o Estado, no papel de administrador do estabelecimento prisional e de 
responsável pela integridade dos custodiados. Logo, a tutela penal e a tutela civil não são 
excludentes. 

Acerca da responsabilidade civil, especificamente, os arts. 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da 
Constituição Federal versam que o Estado deve assegurar aos presos a segurança e o respeito à 
integridade física e moral, não comportando o dispositivo constitucional qualquer ressalva ou 
condicionante. Além disso, estabelecem que os agentes do Estado ou prestadores de serviço 
são responsáveis por danos causados a terceiros, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo 
do ente estatal no caso concreto. 

Nesse sentido, analisando-se a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal 
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(STF)18 e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)19 em casos de morte em presídios pode-se 
perceber que ambos os tribunais reconhecem a responsabilidade do Estado e o direito dos 
parentes de vítimas à indenização. Os julgados apontam que, sendo a unidade prisional uma 
instituição pública, e como Pessoa Jurídica Pública de Direito, sua responsabilidade é objetiva. 
Nessa perspectiva, as indenizações por danos morais foram conferidas em valores que variaram 
substancialmente – entre R$ 10.000,00 e R$ 100.000,00 –, fundamentados mediante 
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a partir das circunstâncias fáticas 
consideradas: 

 
No que tange ao quantum indenizatório, o Tribunal de origem, à luz das provas dos 
autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, fixou a indenização por danos 
morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido pelos autores, valor que não se 
mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. 
(STJ. Ag Int no ARESP nº 1.284.642 CE 2018/0097444-6. Relatora: Ministra Assusete 
Magalhães. Data de Julgamento: 2/10/2018. Segunda Turma. Data de Publicação Dje, 
9/10/2018, p.1) 
 
Além disso, em alguns casos, foram admitidos danos materiais, em forma de pensão, 

de ⅓ a ⅔ de um salário mínimo aos filhos e viúva, seguindo os parâmetros citados 
anteriormente, concedida também aos pais que dependiam ou que poderiam depender 
financeiramente do filho. 

Em termos das possibilidades de se pleitear tais indenizações judicialmente, tem-se 
que a tutela jurisdicional nesses casos pode ser buscada individualmente, mediante ações com 
pleitos condenatórios de danos materiais e morais, e coletivamente, fazendo-se uso da via da 
ação coletiva, regulada pela Lei nº 7.347/1985 e pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso 
dos familiares das vítimas do Carandiru, foram ajuizadas apenas ações individuais, em sua 
maioria pela Procuradoria de Assistência Judiciária, que era a divisão da Procuradoria-Geral do 
Estado voltada à prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados no Estado de São 
Paulo até o ano de 2006, quando então criada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Tais ações se voltam contra a Fazenda Pública, que é representada em juízo pela 
Procuradoria-Geral do Estado. Ao litigar judicialmente, a Fazenda Pública goza de algumas 
prerrogativas processuais, ou seja, facilidades ou vantagens decorrentes de sua atribuição de 
defesa dos interesses do erário, tais como a aplicação de prazos processuais mais extensos e a 
possibilidade de somente responder por obrigações pecuniárias após o trânsito em julgado e 
mediante expedição de precatórios. 

                                            
18 A pesquisa no site do STF foi realizada em 3/12/2018 usando-se os termos “responsabilidade”; “Estado”; 
“morte”; “presídio”. A relação de julgados analisados é a seguinte: Agravo de Instrumento 603.865-8 GO, 
Relatora Min. Cármen Lúcia. Brasília, 11/11/2008; Recurso Extraordinário 841.526 RS, Relator Min. Luiz 
Fux. Brasília, 30/3/2016; e Recurso Extraordinário 272.839-0 MT, Relator Min. Gilmar Mendes, 1/2/2005. 
19 A pesquisa no site do STJ foi realizada 8/11/2018 usando-se os termos “responsabilidade”; “Estado”; 
“morte”; “presídio”. A relação de julgados analisados é a seguinte: Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento nº 986.208 –  – MT (2007/0288242-1), Relator Min. Teori Albino Zavascki, 22/4/2008; Recurso 
Especial nº 936.342 –  – ES (2007/0064684-9), Relator Min. Francisco Falcão, 11/11/2008; Recurso 
Especial nº 1.435.687 –  – MG (2014/0030781-5), Relator Min. Humberto Martins, 13/11/2015; Agravo 
Interno no Recurso Especial Nº 1.531.467 –  – PB (2015/0105110-4), Relator Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, 22/9/2016; Recurso Especial nº 1.353.963 –  – MG (2012/0216581-3), Relator Min. Herman Benjamin, 
10/11/2016; Recurso Especial nº 1.645.224 –  – SP (2016/0317124-8), Relator Min. Herman Benjamin, 
7/3/2017; Recurso Especial nº 1.671.569 –  – SP (2017/0098132-0), Relator Min. Herman Benjamin, 
27/6/2017; Agravo Interno no Agravo Em Recurso Especial nº 1.238.182 –  – PE (2018/0018504-7), Relator 
Min. Og Fernandes, 11/9/2018; Agravo Regimental no Agravo Em Recurso Especial nº 319.024 –  – RJ 
(2013/0085289-3), Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 14/8/2018; Agravo Interno no Agravo Em 
Recurso Especial nº 1.284.642 –  – CE (2018/0097444-6), Relatora Min. Assusete Magalhães, 2/10/2018. 
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Essas prerrogativas já existiam no Código de Processo Civil (CPC) de 1973, vigente 
quando do ingresso das ações judiciais, e foram parcialmente modificadas no CPC de 2015, que 
entrou em vigor em março de 2016. À exemplo, a Fazenda Pública possuía, já no CPC de 1973, 
um prazo para contestar equivalente a 60 dias corridos, enquanto o prazo de defesa regular é 
de 15 dias. Com o novo código, o prazo do ente público é de 30 dias úteis, ao passo que o prazo 
regular é de 15 dias úteis. Tanto no regime antigo quanto no novo, os advogados públicos são 
intimados pessoalmente dos atos processuais, ou seja, são notificados pessoalmente (mediante 
carga ou remessa dos autos ou, ainda, uma carta enviada com aviso de recebimento) de todos 
os atos praticados no processo, ao passo que os advogados de modo geral são notificados por 
meio de uma publicação no Diário Oficial. 

A principal prerrogativa do Poder Público em juízo é, contudo, a possibilidade de 
realização de pagamentos de condenações judiciais mediante a expedição de precatórios, sem 
estar sujeito à penhora de bens, em razão da impenhorabilidade dos bens públicos (art. 833, I, 
do CPC/2015 e art. 100 do Código Civil). Apenas em casos de inobservância da ordem de 
pagamento dos precatórios é que a Fazenda Pública está sujeita a sequestro de bens. 

 
4 ANÁLISE QUALITATIVA DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS DO 
CARANDIRU 

 
4.1 Metodologia e variáveis de análise das decisões judiciais 

 
Ainda que as decisões e informações coletadas já permitissem extrair algumas 

informações relevantes, foram obtidas as cópias integrais de 38 dos 66 processos, diante da 
dificuldade de efetivamente encontrar todos os processos físicos, que, em alguns casos, nem 
sequer possuíam registros no sistema do TJSP acerca de seu local físico, o que inviabilizou o 
acesso aos documentos processuais. 

Trabalhando, pois, com pouco mais da metade dos processos identificados (56,7%), 
optou-se por uma análise vertical, qualitativa de 10 processos, selecionados pelos seguintes 
critérios: (I) Autor: casos com diferentes autores (pais, filhos, irmãos, companheiros etc.); (II) 
Instância: casos que foram até a última instância e casos que foram resolvidos mais 
rapidamente; (III) Recebimento: casos em que se recebeu precatório, casos em que se recebeu 
pensão vitalícia e casos em que o parente da vítima recebeu mediante sua inclusão na folha de 
pagamentos do Estado; (IV) Desfecho: casos de procedência e casos de improcedência; e (V) 
Representação: casos em que atuou advogado particular vs. Procuradoria de Assistência 
Judiciária (PAJ) vs. Ministério Público (MP). 

Cada caso foi analisado por dois pesquisadores, cada um olhando para um conjunto 
distinto de variáveis, que foram divididas em dois grandes blocos. Um bloco se referia ao eixo 
igualdade e outro ao eixo efetividade, em correspondência às duas perguntas de pesquisa 
mencionadas na introdução.20 

 O eixo conteúdo (igualdade) investiga os principais argumentos que fundamentaram 
as decisões judiciais acerca dos pleitos indenizatórios nas diferentes instâncias. Assim, as 
variáveis de análise do eixo conteúdo (Apêndice 1) buscaram identificar informações sobre os 
pedidos da petição inicial, a condenação da vítima, a representação, sucessão processual e 
gratuidade do acesso à Justiça, o desfecho e os argumentos que o fundamentaram em sede de 
sentença, de apelação, de embargos infringentes e de recursos a instâncias. 

                                            
20 Vale dizer que sua formulação foi feita em diálogo realizado em 25 de outubro de 2018, na FGV Direito 
SP com outros pesquisadores e interessados, que trouxeram valiosas questões e sugestões durante o 
debate aberto sobre nossa pesquisa, quando ainda em fase preliminar. 
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Já no eixo sobre atos processuais (efetividade) são investigados os principais gargalos 
processuais ao longo da tramitação desses processos, tanto na fase de conhecimento quanto na 
fase executiva. Assim, as variáveis do eixo de atos processuais (Apêndice 2) incluem, ampliam e 
detalham as variáveis da base de dados preexistente, coletando mais informações sobre o 
primeiro grau e a apelação – como os nomes do juiz que proferiu a sentença e do 
desembargador relator do acórdão, atentando-se a padrões decisórios e a possíveis 
disparidades injustificadas –, sobre a fase de execução – como a natureza alimentar ou não do 
precatório – e acrescentando informações antes não colhidas, a saber sobre embargos 
infringentes e sobre recursos a instâncias superiores. Mais especificamente, as variáveis 
analisadas são descritas a seguir. 

 
4.2 Principais informações sobre os casos analisados 

 
Antes de se adentrar aos resultados das análises dos eixos, é importante compreender 

em linhas gerais quem foram as vítimas dos casos estudados, bem como quem eram seus 
familiares que ingressaram em juízo e qual o desfecho final do processo, ou seja, se até o 
momento o julgamento foi favorável ou desfavorável ao pedido formulado. É apresentado, 
ainda, um resumo do status de cada processo, explicando-se se o pagamento de eventual 
condenação já foi realizado total ou parcialmente, ou, ainda, se o processo se encontra 
arquivado sem qualquer movimentação. 

 
 

V
ÍTIMA 

QUEM FOI A 
VÍTIMA E QUEM A 
REPRESENTOU NO 
PROCESSO 

DECISÃO 
FINAL DO PROCESSO STATUS DO PROCESSO 

E
.P. 

E.P. tinha 22 
anos, era solteiro e não 
tinha filhos. Estava 
preso provisoriamente, 
acusado de roubo, 
quando foi morto no 
Carandiru. Seus pais 
ingressaram com a ação 
indenizatória, assistidos 
pela PAJ. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 250 
salários mínimos a 
título de danos morais 
para cada um dos 
genitores. Danos 
materiais referentes 
ao funeral e pensão 
foram julgados 
improcedentes. 

O julgamento do último 
recurso do caso de E.P. ocorreu em 
1998, porém o precatório da 
indenização foi depositado apenas 
em 2011. Ainda assim, foi deferido 
o levantamento apenas do valor 
reputado incontroverso em 2013, 
sendo que até hoje a Fazenda 
discute uma diferença atinente à 
correção monetária e aos juros. 
Essa diferença ainda está em 
discussão. 

P
.A.R. 

P.A.R. tinha 28 
anos, era casado e tinha 
três filhos. Era 
balconista e estava 
preso em definitivo, 
condenado por infração 
aos arts. 155, 157, 298, 
171, 180 e 25 do Código 
Penal. Sua esposa e 
filhos ingressaram com a 
ação indenizatória, 

O Estado foi 
condenado a pagar 2/3 
do salário mínimo de 
pensão, incluindo uma 
vez por ano o 13º 
salário, a título de 
danos materiais 
(pensão), para a 
esposa até ela 
completar 65 anos, 
para os filhos homens 

O último recurso do caso 
de P.A.R. foi julgado em maio de 
2005. Foi iniciada a execução da 
sentença em julho de 2006, e 
houve embargos à execução por 
parte da Fazenda, que foram 
julgados em maio de 2008. Até o 
momento, não houve 
levantamento do precatório. O 
processo foi arquivado em abril de 
2014, após a Defensoria apresentar 
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assistidos pela PAJ. até completarem 25 
anos e para as filhas 
mulheres até elas 
completarem 25 anos 
ou até se casarem. 
Também houve 
condenação para o 
pagamento de 150 
salários mínimos de 
dano moral para cada 
autor a título de dano 
moral. A família não 
pediu danos materiais 
pelos custos do 
funeral. 

petição para a Fazenda cumprir 
com sua obrigação e esta nunca se 
manifestar. 

N
.B.P. 

N.B.P. tinha 23 
anos, era solteiro. 
Trabalhava como 
montador e estava 
preso em definitivo, mas 
já fazia jus ao benefício 
do livramento 
condicional. Não há 
informações sobre sua 
condenação. Seu pai e 
sua mãe ingressaram 
com ação indenizatória, 
assistidos pela PAJ. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de R$ 
168.593,98 a título de 
danos morais, e não 
houve condenação 
para o pagamento de 
danos materiais tanto 
para os custos do 
funeral quanto para 
pensão. 

O último recurso do caso 
de N.B.P. foi julgado em abril de 
1998. Foi requisitada a expedição 
do precatório em março de 1999 e 
o pagamento ocorreu em maio do 
mesmo ano. A Fazenda Pública 
apresentou impugnação em abril 
de 2012. Sete precatórios foram 
levantados. Há valores a serem 
recebidos. 

L
.C.L. 

L.C.L. tinha 29 
anos quando foi morto 
na Casa de Detenção do 
Carandiru. Estava 
desempregado e era 
solteiro. Não há 
informação se era preso 
definitivo ou provisório, 
tampouco sobre sua 
condenação. Seu pai 
ingressou com ação 
indenizatória, assistido 
pela PAJ. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 250 
salários mínimos a 
título de danos morais 
e ao pagamento de 
CR$ 292.254 (valor 
total pedido pelo pai) 
por danos materiais do 
funeral. O pai não 
pediu pensão (danos 
materiais). 

O último recurso do caso 
de LC.L., um agravo de instrumento 
do Recurso Extraordinário (STF), foi 
julgado em fevereiro de 2009. 
Alguns depósitos judiciais foram 
realizados, mas a eles lhe foi 
atribuída uma natureza não 
alimentar. Há valores a serem 
recebidos. 

J
.P.A. 

J.P.A. tinha 27 
anos quando foi 
assassinado no 
Massacre do Carandiru. 
Estava desempregado e 
era solteiro. Foi 
condenado por roubo e 
cumpria prisão 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de R$ 30 
mil para cada genitor a 
título de danos morais, 
atualizado a partir da 
data de publicação do 
acórdão de 2º grau, 

O último recurso do caso 
de J.P.A. foi julgado em outubro de 
1999 pelo STF. Entretanto a 
execução da sentença foi iniciada 
somente em março de 2018. O 
Recurso Especial que se encontra 
no Supremo está sobrestado, o que 
dificultou o andamento do 
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definitiva. Sua mãe e seu 
pai ingressaram com 
ação indenizatória, 
representados pelo 
Ministério Público. 
Posteriormente, a 
família passou a ser 
representada por 
advogado particular. Os 
pais vieram a falecer, 
deixando os irmãos de 
J.P.A. como sucessores 
legítimos e necessários. 

acrescido de juros 
moratórios de 6% a 
contar da citação. No 
entanto, não houve 
condenação para o 
pagamento de danos 
materiais, tanto para 
os custos do funeral, 
quanto para pensão. 

processo. Ainda não há um 
julgamento definitivo, portanto. 

J
.C.R.V. 

J.C.R.V. tinha 
25 anos quando foi 
morto, era solteiro e 
trabalhava na limpeza 
de automóveis. Era 
preso provisório, foi 
preso em flagrante por 
cometer o crime de 
receptação. Sua mãe 
ingressou com a ação 
indenizatória, assistida 
pela PAJ. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 100 
salários mínimos a 
título de danos morais, 
além do pagamento de 
½  salário mínimo 
mensal vitalício, a 
contar da data do 
falecimento da vítima 
como pensão. 
Também foi 
condenado ao 
pagamento dos custos 
do funeral, mas o valor 
não foi especificado. 

O julgamento do último 
recurso do caso de J.C.R.V. ocorreu 
em junho de 2000. Foi requisitada a 
expedição do precatório em maio 
de 2018, que ainda não foi 
levantado. Houve uma exaustiva 
discussão quanto aos cálculos da 
indenização, que foram realizados 
de maneira equivocada pela 
Contadoria. 

J
.S. 

J.S. tinha 25 
anos quando faleceu no 
Massacre do Carandiru. 
Tinha uma companheira 
e deixou um filho de 3 
anos. Trabalhava como 
auxiliar de almoxarifado 
quando foi condenado à 
prisão definitiva por 
homicídio qualificado. 
Sua companheira e seu 
filho ingressaram com a 
ação indenizatória, 
assistidos pela PAJ. O 
filho também faleceu no 
curso do processo, em 
2011, vítima de arma de 
fogo. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 100 
salários mínimos de 
uma só vez para o 
filho, a ser depositado 
na caderneta de 
poupança a título de 
dano material 
(pensão). Os autores 
não pediram a 
indenização pelos 
gastos do funeral. Os 
danos morais foram 
julgados 
improcedentes. 

O julgamento do último 
recurso do caso de J.S. ocorreu em 
novembro de 2003. Entretanto, 
não foi iniciada a execução da 
sentença devido à morte dos dois 
autores, que resultou em um 
pedido, por parte do Ministério 
Público, de desconsideração da 
sentença por ser o direito 
personalíssimo. O pedido foi 
acatado pelo juiz. A Defensoria 
Pública apelou da decisão, mas até 
o momento não houve julgamento. 
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P
.C.M. 

P.C.M. tinha 
21 anos, tinha uma 
companheira e uma filha 
de 3 anos. Trabalhava 
como pedreiro quando 
foi condenado por 
roubo (três vezes) e 
furto qualificado. Sua 
companheira e sua filha 
ingressaram com a ação 
indenizatória, assistidas 
pela PAJ. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 100 
salários mínimos para 
cada autora a título de 
danos morais, além do 
pagamento de CR$ 
375.105,00 a título de 
danos materiais do 
funeral. Quanto aos 
danos materiais de 
pensão, o Estado foi 
condenado a pagar ⅔ 
de 2 salários mínimos 
da data do evento até 
a concubina completar 
65 anos e a filha 
completar 25 anos. 

O julgamento do último 
recurso do caso de P.C.M. ocorreu 
em junho de 2004 (STJ). Os 
embargos à execução foram 
julgados em novembro de 2007, e 
até o momento não foi requisitada 
a expedição do precatório. 

V
.P.S. 

V.P.S. tinha 20 
anos e era solteiro. 
Trabalhava como pintor 
quando foi condenado 
por roubo. Estava preso 
em definitivo com 
regime semiaberto. Sua 
mãe ingressou com a 
ação indenizatória, 
assistida pela PAJ, 
porém em 2004 foi 
constituído novo 
advogado particular. 

O Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 100 
salários mínimos a 
título de danos morais, 
enquanto o pedido de 
danos materiais para 
pensão foi 
improcedente. A mãe 
não ingressou com 
pedido de danos 
materiais para o 
pagamento do funeral. 

O julgamento do último 
recurso do caso de V.P.S. ocorreu 
em agosto de 1997, porém o 
levantamento dos valores dos 
precatórios foi realizado somente 
em fevereiro de 2016. 

L
.G.S. 

L.G.S. tinha 34 
anos, era casado e tinha 
uma filha. Era mecânico 
e estava preso em 
definitivo, condenado 
por infração aos arts. 
157, § 2º, I e II, art. 158, 
art. 217 do Código 
Penal. Sua filha 
ingressou com a ação 
indenizatória, assistida 
por advogado particular. 

A filha 
ingressou com pedido 
apenas de indenização 
por dano moral, dessa 
forma o Estado foi 
condenado ao 
pagamento de 70 
salários mínimos pelo 
valor da época do 
acórdão (fevereiro de 
2009), contados juros 
moratórios de 1% ao 
mês a partir da citação. 

O julgamento do último 
recurso do caso de L.G.S. ocorreu 
em fevereiro de 2009, e o 
levantamento dos valores dos 
precatórios foi realizado em maio 
de 2015. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTEÚDO DAS DECISÕES 
 
Com relação ao conteúdo das decisões judiciais, o estudo aponta, em síntese, que a 
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Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, responsável pela defesa técnica do Poder Público 
(Fazenda Pública) nas ações indenizatórias, atuou de forma amplamente combativa, adotando 
em suas manifestações processuais a versão de que as mortes seriam resultado de um motim e 
que a intervenção dos agentes estatais fora necessária e proporcional, o que afastaria a sua 
responsabilidade. 

Essa versão foi eventualmente rechaçada pelo Judiciário, porém é possível verificar 
decisões de improcedência, que acolheram integralmente os argumentos do Estado, e mesmo 
decisões de procedência em que nuances dessas alegações foram acolhidas, demonstrando que 
não houve um pleno reconhecimento da responsabilidade estatal calcada no dever de custódia 
e de assegurar a integridade física e moral dos presos (art. 5º, inciso XLIX, da Constituição 
Federal de 1988). 

Como já mencionado, hoje na jurisprudência dos tribunais superiores a 
responsabilidade do Estado em caso de mortes em presídio é entendida como sendo objetiva, 
embasada na teoria do risco administrativo, segundo a qual é suficiente que o autor comprove 
o nexo de causalidade entre o fato e o dano para que surja a obrigação de indenizar.21 No caso 
da morte dentro do cárcere, entende-se haver uma omissão por parte do Estado, que possui um 
dever de custódia do preso, consoante o quanto disposto no art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal. 

As decisões divergem, contudo, quanto à consideração das circunstâncias da morte. 
Isso porque, em alguns casos, discutiu-se se a responsabilidade do Estado decorre tão somente 
do dever de custódia em si ou se deverá ser verificado se houve ação ou omissão específica do 
Estado que tenha dado causa à morte ocorrida dentro dos presídios. 

As decisões do caso da vítima P.A.R. exemplificam esses pontos de vista. Decidiu-se, 
inicialmente, pela primazia do dever de custódia como decorrência do poder de punir,22 de 
modo que o simples fato das mortes ocorridas no interior do estabelecimento prisional seria 
suficiente para a responsabilização do Estado.23 No entanto, em uma decisão subsequente, o 
juízo de primeiro grau pontuou que não seria a morte em si que acarretaria a responsabilidade 
do Estado, mas as circunstâncias em que esta ocorreu, e levou em consideração em sua decisão 
condenatória o fato de que, quando do massacre, o falecido já deveria ter sido colocado em 
regime aberto24 e que caberia ao Estado impedir a superlotação e garantir as condições 

                                            
21 Como se extrai da sentença do caso de E.P.: “Houve, na verdade, a adoção da teoria do risco 
administrativo. Por ela, surge a obrigação de indenização do dano causado pelos agentes do Estado pelo 
fato do só ato lesivo e injusto causado à vítima. Logo, por esta teoria, não se exige qualquer ‘falta do serviço’ 
público e nem a culpa de seus agentes, que é exigível na teoria da culpa administrativa. Na teoria do risco-
administrativo basta tão-somente a lesão, sem o concurso do lesado, posto que exige-se apenas o ‘fato do 
serviço’”. 
22 A primeira sentença proferida no caso consignou que “se o Estado detém o poder de punir, passa ele a 
ser responsável pela integridade física e moral das pessoas encarceradas em seus estabelecimentos 
prisionais". Em sentido similar, no processo de J.P.A., o juízo também pontuou que: “o fato inescondível é 
que a responsabilidade do Poder Público em fatos como estes é objetiva, comprovado o nexo de causa e 
efeito, neste caso matéria não objeto de disputa, pois a jurisprudência colacionada aos autos, assim como 
a doutrina afirmam que estando o preso sob custódia do Estado, sempre existirá a sua responsabilidade 
[...].”. Nesse mesmo caso, o TJSP, em julgamento de apelação, também menciona expressamente o dever 
de custódia do Estado: “Pouco importa que não se tenha definido quem foi o policial que teria matado o 
filho dos autores. A hipótese é típica de responsabilidade objetiva e o art. 5º XLIV CF, assim como o art. 38 
CP e o art. 40 Lei das Execuções Penais, deixam bem evidente que, no seu dever de guardiã dos 
presidiários, a Administração responde por sua vida e sua integridade física”. 
23 Inicialmente, a ação foi julgada procedente, com a concessão dos danos morais e materiais. No entanto, 
em sede de recurso de apelação da Fazenda Pública, a sentença foi anulada para que fossem produzidas 
provas sobre os danos materiais sofridos. Foram, então, duas sentenças proferidas no caso, e depois 
acórdãos de apelação, culminando em um julgamento final de procedência parcial. Importa a presente 
análise, contudo, algumas observações dos julgadores de primeiro e segundo grau. 
24 “[a] morte do preso que por si só acarreta a responsabilidade do Estado, mas a morte nas circunstâncias 
em que ocorreram, como vastamente exposto, sobretudo considerando que desde 16 de abril de 1992 o 
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humanas mínimas do presídio.25 
É possível questionar se essa consideração das circunstâncias, por mais que signifique 

um reconhecimento por parte do Judiciário da crise carcerária, não acabaria implicando a 
inserção de elementos de culpabilidade na aferição da responsabilidade civil, atribuindo à 
negligência estatal uma importância incondizente com o paradigma da responsabilidade 
objetiva.26 É dizer: ainda que as circunstâncias do estabelecimento prisional fossem adequadas, 
o Estado é responsável por quaisquer lesões ou mortes que ocorram nas suas dependências, 
como decorrência do risco administrativo e do dever de custódia dos presos, 
independentemente das circunstâncias.   

Para além dessas considerações circunstanciais, foram identificados argumentos de 
excludente de responsabilidade baseados em uma narrativa de legítima defesa dos agentes 
estatais, bem como de estrito cumprimento de dever legal por parte destes e de culpa exclusiva 
da vítima. 

No tocante à legítima defesa, a Fazenda Pública arguiu sistematicamente – muitas 
vezes em peças processuais idênticas, copiadas – que a intervenção dos agentes estatais fora 
necessária e proporcional,27 dado que os eventos teriam sido ocasionados por um motim dos 
detentos, argumento esse acolhido em alguns casos. Em algumas decisões, o argumento 
defensivo da legítima defesa foi considerado, porém rechaçado com base em um excesso 
punível,28 adentrando-se, inclusive, em elementos extraídos dos laudos periciais do inquérito 
policial.29 

A Fazenda Pública alegou a culpa exclusiva da vítima, o que, do mesmo modo, afastaria 
responsabilidade estatal pelos ocorridos. Alegou também que “o fato de alguém estar 
cumprindo pena em estabelecimento prisional, sob vigilância do Estado, não lhe confere 
verdadeiro seguro de vida”, para aduzir que a conduta dos encarcerados teria sido a causa de 
seu óbito. 

Esses dois argumentos de defesa – legítima defesa e culpa exclusiva da vítima – são 
condizentes com a narrativa do motim, segundo a qual os eventos ocorridos em 2 de outubro 

                                            
falecido deveria ter sido colocado em regime aberto”. 
25 “Verifica-se que o Estado estava obrigado, por Lei, a impedir a superlotação da cadeia; bem como a 
morte de P.A.R. por seus companheiros de cadeia ou por policiais militares. O Estado, no mínimo, 
apresentou padrão inferior ao padrão legal exigível. A evidência, havia condições materiais e humanas para 
que o Estado impedisse a eclosão da ‘rebelião’ ou ‘tumulto’, bem como para que restabelecesse a ordem”. 
26 O que fica expresso no trecho da decisão proferida no TJSP nesse mesmo caso: Em tal contexto fático, 
o preso morto é apenas e tão somente vítima, vítima do detento homicida ou da ação policial em excesso, 
concomitantemente, vítima da negligência administrativa, que deixou de evitar a superlotação carcerária; 
não fiscalizou o ingresso de armas brancas e de fogo [...]”. 
27 Conforme se extrai da contestação do caso de J.S., por exemplo, em que se alega que “os policiais 
militares repeliram agressão injusta perpetrada pelos detentos, que, como demonstrado, enfrentaram a 
milícia com diversos armamentos passíveis de causar lesão”. A sentença proferida nesse caso 
(posteriormente anulada em sede de recurso de apelação pelo TJSP) acolheu esse argumento: “A 
intervenção era, pois, necessária, e se houve o disparo de tiros, tal ocorreu porque os policiais foram 
recebidos de forma violenta pelos presos, e, apenas, reagiram, na tentativa de debelar a rebelião. Assim, 
as mortes ocorreram após provocação dos presos que lá se encontravam amotinados”. 
28 No caso da vítima J.P.A., o TJSP tratou expressamente dos argumentos da Fazenda Pública no que diz 
respeito à legítima defesa e aos alegados privilégios dos encarcerados, afirmando o excesso dos policiais 
quando do massacre: “Ainda que os amotinados portassem armas, houve excesso dos policiais, mais 
fortemente armados, afastando a legítima defesa. [...] Não se trata de privilégio para o preso, em relação 
ao cidadão comum. O encarceramento retira do indivíduo a possibilidade de autodefesa, devendo esta ser 
suprida pelo responsável por sua guarda.”. 
29 Como na sentença da vítima E.P.: “Porém, muito embora houvesse a agressão atual e iniciada por ato 
provocativo dos próprios detentos, havia a necessidade de a reação ter sido proporcional à agressão, o que 
inocorreu no caso. [...] Logo, ainda que em um primeiro momento houvesse legítima defesa, em seguida, 
num segundo momento, ou seja, após adentrarem no pavilhão 9 e dispararem suas armas de fogo, 
indiscriminadamente, contra as vítimas que se encontravam dentro das celas, não mais se encontravam 
acobertados pela excludente de ilicitude, posto que já não se defendiam, mas atacavam”. 
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de 1992 seriam uma reação (proporcional) dos agentes públicos ao amotinamento dos presos 
do Pavilhão 2. 

No caso de J.S., a primeira sentença proferida no caso acata completamente essa 
narrativa da Fazenda, afirmando que a rebelião teve início a partir da briga entre dois presos e 
a intervenção policial foi necessária. Descreve um cenário de guerra, fogo, barricadas, tiros a 
esmo, para concluir que a culpa grave dos presos foi causa de excludente de responsabilidade 
do Estado. Para rechaçar esse argumento, o TJSP afirma que deveria a Fazenda Pública ter 
demonstrado que a vítima fazia parte de algum motim ou que tivesse agido objetivamente 
contra um policial.30 A apelação no caso de J.S. é julgada parcialmente procedente, para 
conceder pensão mensal somente para o filho da autora. Ou seja, continua valorando a questão 
da possível culpa da vítima, em que grau o J.S., individualmente, participou das ações violentas 
ocorridas no Carandiru.31 

Acerca dos valores arbitrados para indenização, o tratamento individualizado das 
vítimas também permitiu uma discussão judicial sobre sua contribuição para os familiares antes 
ou durante seu encarceramento, para fins de avaliação dos pedidos de danos materiais (pensão 
vitalícia) e da realização de visitas de tais familiares à vítima para fins de verificação da 
pertinência do pedido de danos morais. Em alguns casos, foi produzida prova documental ou 
mesmo testemunhal para aferição dos trabalhos realizados pelas vítimas antes do massacre. Tal 
prova foi considerada tão relevante por alguns julgadores, que levou até mesmo à anulação de 
julgamentos de primeiro grau por cerceamento de defesa, o que também contribuiu para a 
morosidade do processo. 

Importante pontuar como essa relação estabelecida entre o trabalho no cárcere e o 
dever de indenizar é incondizente com o paradigma da reparação estabelecido pela CIDH, no 
qual não houve qualquer condicionante dessa natureza, além de ignorar a realidade do cárcere, 
em que não há a possibilidade de exercício de atividades remuneradas por todos os presos. 

O pedido de pensão vitalícia aos familiares é o mais discutido pela Fazenda Pública, 
principalmente durante a fase executiva. Em tese, seria possível a inclusão do familiar da vítima 
na folha de pagamentos do Estado, o que tornaria mais eficiente o pagamento. É o que 
aconteceu no caso de J.C.R.V – a mãe da vítima recebe a pensão por morte no valor de meio 
salário mínimo mensal. Mesmo nesse caso, houve uma extensa discussão sobre os cálculos dos 
valores devidos (pensões atrasadas e danos morais), além de dificuldade de contato com a 
beneficiária, que se ausentou do processo por quase quatro anos. Os valores referentes aos 
danos morais nesse caso (100 salários mínimos) ainda não foram pagos. 

A seguir estão descritos dados da totalidade dos processos levantados (66 casos). 
 
 

                                            
30 “No caso em exame, não se comprovou que o detento J.S. tenha tido culpa exclusiva para o evento, ou 
para ele tenha concorrido. Não se demonstrou que integrasse alguma das facções criminosas ou que tenha 
participado da agressão aos policiais. Assim, prevalece a responsabilidade objetiva do Estado na guarda 
dos presos recolhidos àquele estabelecimento penitenciário, autorizando, em princípio, o pagamento da 
indenização” (J.S., 1ª apelação) 
31 “É sabido que o motim de presos, de especial virulência, provocava ação enérgica dos agentes do 
Estado. Entretanto, também é sabido que nem todos eles estavam na chamada "linha de frente", afrontando 
e ameaçando os policiais. Muitos se refugiaram em celas, pois a energia dos policiais já produzia efeitos 
no sentido de desestimular os revoltosos. Não se perdendo de vista que esse processo aprecia a situação 
de um só dos detentos, e não a ação e uma coletividade, forçoso é se concluir que não ficou demonstrado 
que ele tivesse agido objetivamente contra um policial, ou alguns deles, de modo a provocar uma legítima 
reação.” (J.S., 2ª apelação). Similarmente, no caso da vítima J.C.R.V., o TJSP asseverou que “para ilidir a 
responsabilidade objetiva do Estado, caberia a demonstração, por parte da Fazenda-ré, da conduta do filho 
da autora que justificasse sua morte pela ação dos policiais, o que, data vênia, é bastante improvável, haja 
vista que o disparo de arma de fogo que o matou foi dado nas costas do detento, em ângulo decrescente, 
o que faz presumir que o mesmo já estava rendido quando foi alvejado”. 
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Gráfico 1. Dados sobre a reparação por danos materiais (pensão mensal) 
 

 
Fonte: Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena FGV Direito SP. Elaboração própria. 
 
Com relação ao dano moral, houve divergências entre as decisões e nos valores 

arbitrados, que variaram de 70 a 250 salários mínimos nos casos analisados. No total de casos, 
a variação foi ainda mais substancial. 

 
Gráfico 2. Dados sobre a reparação por danos morais 
 

 
Fonte: Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena FGV Direito SP. Elaboração própria. 

 
6 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS E DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS 
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Já da perspectiva da efetividade do processo, é nítida a ineficiência dos processos 
judiciais para assegurar a reparação das vítimas. Entre esses dez processos, em apenas dois deles 
a vítima conseguiu efetivamente levantar os valores devidos: um após 22 anos e outro após 10 
anos. Importante observar que, neste último, foi pedida apenas a indenização por danos morais, 
e não a pensão vitalícia em favor do familiar, tendo sido ajuizado apenas em 2005 por um 
advogado particular, diferentemente dos demais casos, ajuizados entre 1992 e 1994 pela 
Procuradoria de Assistência Judiciária. Nos demais casos, ainda estão pendentes discussões 
sobre valores a serem pagos às vítimas, mesmo após quase 26 anos de tramitação processual. 

Em um desses casos (V.P.S), a ação ajuizada pela mãe da vítima, em 1994, o Estado foi 
condenado ao pagamento de 100 salários mínimos vigentes a título de danos morais, enquanto 
o pedido de danos materiais para pensão foi improcedente. A mãe não ingressou com pedido 
de danos materiais para o pagamento do funeral. Vários fatores contribuíram para a demora, 
entre eles a discussão de índice de correção monetária do precatório pela Fazenda Pública e 
períodos de inatividade do processo, sem que as partes ou o Judiciário impulsionassem o seu 
andamento. O ofício determinando o pagamento do precatório alimentar foi expedido em 3 de 
novembro de 1998, sendo que o pagamento deveria ser realizado em no máximo 30 dias. No 
entanto, ele foi realizado apenas em 15 de abril de 2011. Houve, nesse ínterim, um grande 
período em que o processo ficou sem tramitação, sendo o andamento retomado em 2004, 
quando a parte constituiu novo advogado, além de período em que a Fazenda discutiu 
novamente os cálculos. 

No caso de L.G.S., a ação foi ajuizada pela filha da vítima em 2005, que ingressou com 
pedido apenas de indenização por dano moral, dessa forma o Estado foi condenado ao 
pagamento de 70 salários mínimos pelo valor da época do acórdão (fevereiro de 2009), contados 
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. O tempo de tramitação desse processo foi 
consideravelmente inferior à média dos demais casos (por volta de 20 anos). 

Outras discussões processuais contribuíram para o trâmite extremamente moroso das 
ações judiciais, como aquela sobre legitimidade processual, ou seja, a possibilidade de 
determinada parte ou ente atuar no processo em defesa de determinados interesses. O caso 
mais emblemático foi o de J.P.A., em que o Ministério Público representou os autores na ação 
em questão como substituto processual, nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal. A 
discussão sobre a legitimidade da promotoria, que é eminentemente técnica, ocasionou uma 
demora de cinco anos na tramitação desse processo, que ainda não teve um desfecho definitivo 
mesmo após 26 anos. 

Ademais, sabe-se que, no caso de condenações contra o Estado, a decisão judicial é 
apenas um pequeno passo antes de um longo e tortuoso caminho processual para satisfação do 
pagamento. As condenações culminam na expedição de precatórios que deverão ser pagos de 
acordo com uma fila cronológica. Diferentemente do ente privado, que poderá ter seus bens 
penhorados caso não efetue o pagamento de uma condenação judicial em tempo, ainda que 
deseje questionar a própria execução das decisões judiciais, os precatórios somente são 
expedidos uma vez esgotadas todas as oportunidades de defesa da Fazenda Pública, inclusive 
após o trânsito em julgado. 

Ordinariamente, os precatórios contra a Fazenda Pública são pagos de acordo com 
uma ordem cronológica estabelecida após a expedição da ordem pelo juiz do processo. Esse é 
um fator de considerável demora no processo. 

Contudo, no caso do Massacre do Carandiru, um fator que contribuiu 
significativamente para a morosidade foi o fato de que a Fazenda Pública continuou discutindo 
os valores devidos mesmo após a expedição do precatório e o depósito em juízo dos valores 
devidos. Há uma complexa discussão jurisprudencial ainda não resolvida perante o STJ e o STF 
acerca do índice de correção monetária aplicável (TR ou INPC, em interpretação do art. 1º-F da 
Lei Federal nº 9.494/1997 e do § 1º do art. 100 da Constituição Federal), com base na qual o 
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Estado conseguiu suspender o trâmite processual mesmo após a fila do precatório já ter 
resultado no depósito de valores em favor do parente da vítima. 

Ainda assim houve casos com grande demora no pagamento do precatório, com 
delongas incondizentes com o caráter alimentar do precatório indenizatório em caso de morte. 
É o caso de V.P.S, em que o ofício determinando o pagamento do precatório alimentar foi 
expedido em 3 de novembro de 1998, sendo que o pagamento deveria ser realizado em no 
máximo 30 dias. No entanto, foi realizado apenas em 15 de abril de 2011. 

São emblemáticos, também, os casos em que os familiares das vítimas vieram a falecer 
durante o processo. A exemplo, J.S. tinha 25 anos quando faleceu no Massacre do Carandiru. 
Tinha uma companheira e deixou um filho de 3 anos. Trabalhava como auxiliar de almoxarifado 
quando foi condenado à prisão definitiva por homicídio qualificado. Sua companheira e seu filho 
ingressaram com a ação indenizatória, assistidos pela Procuradoria de Assistência Judiciária, em 
1992, tendo entendido o Judiciário que apenas o filho teria direito à indenização, e apenas a 
título de danos morais, no valor de 100 salários mínimos, conforme julgamento realizado pelo 
TJSP em 2003. No entanto, ainda no curso da execução e sem que qualquer quantia tivesse sido 
paga, o filho da vítima faleceu no curso do processo, em 2011, vítima de arma de fogo. 

A Fazenda Pública arguiu que a morte do filho implicava a extinção do processo por 
ser a indenização por danos morais um direito personalíssimo, que não poderia ser transmitido 
aos sucessores do autor. O juiz acolheu essa argumentação e extinguiu a execução sem que 
nenhum valor fosse pago, em 2015. A Defensoria Pública recorreu dessa decisão. O recurso 
aguarda julgamento até hoje. 

Houve (e ainda há) grandes períodos de abandono do processo. Situações como a 
inércia dos autores (possivelmente decorrente da dificuldade de contato dos defensores com 
familiares da vítima após longos anos de tramitação) em requerer a expedição de guia de 
levantamento em favor das vítimas, mesmo após o depósito de valores. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo judicial individual é, sem dúvidas, uma via insuficiente para a reparação de 

violações de direitos humanos de grandes proporções, como é o caso do Massacre do Carandiru. 
Em se reconhecendo a responsabilidade do Estado por essas violações, é necessário se pensar 
em mecanismos mais efetivos, capazes de proporcionar uma reparação integral, o que incluiria 
não somente a reparação pecuniária, mas também simbólica e assistencial aos familiares das 
vítimas. 

No entanto, o que pode se perceber é que a não assunção de responsabilidade do 
Estado brasileiro pelos crimes cometidos durante o Massacre do Carandiru foi o principal 
obstáculo para que houvesse uma reparação efetiva e adequada aos parentes das vítimas. 
Contrariamente à manifestação realizada pelo Brasil perante a CIDH, houve uma sistemática 
negação do massacre por parte do Poder Público também nas ações indenizatórias, o que 
contribuiu decisivamente para a tramitação de processos por mais de 25 anos, com 
pouquíssimos avanços favoráveis aos familiares. 

Esse não reconhecimento de responsabilidade traduziu-se em uma postura 
essencialmente combativa por parte da Fazenda Pública em juízo, em uma estratégia processual 
em que (a) repetia a versão do motim de presos e da legítima defesa; (b) buscava individualizar 
sua responsabilidade, insistindo na investigação do histórico de cada preso durante os eventos 
e em sua vida pregressa; e (c) usou-se não somente de todos os recursos cabíveis, mas de todas 
as vias processuais a seu dispor para protelar o pagamento das condenações, discutindo, 
extensivamente, os valores devidos, mesmo após o trânsito em julgado e o pagamento dos 
precatórios em juízo. 

Ademais, o tratamento judicial e individualizado permite que a violação não seja 
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tratada em sua plenitude e que a Fazenda Pública consiga beneficiar-se da falta de uniformidade 
com que determinados temas são tratados pelo Judiciário. O exemplo mais contundente foi a 
demora (que ainda subsiste) na definição jurisprudencial acerca do índice de correção monetária 
a ser aplicado, mas é possível também mencionar discussões sobre legitimidade processual, 
habilitação de herdeiros, parâmetros indenizatórios, entre outros. 

Foi preocupante verificar que há casos em que os familiares das vítimas possuem 
valores a receber, inclusive já depositados em juízo, mas que possivelmente nem sequer têm 
conhecimento da possibilidade de receberem essas quantias em razão do longo período em que 
seus processos ficaram sem tramitação. O tempo e as vicissitudes provavelmente se traduziram 
em uma desesperança por parte dos familiares, que desistiram, muitas vezes, dessa busca por 
uma resposta jurisdicional. 

É certo que a indenização pecuniária é absolutamente insuficiente enquanto resposta 
a esses massacres. Contudo, é a única via em que o Estado, e não somente o agente público, 
responde por mortes decorrentes de suas ações ou omissões nesse âmbito. A despeito dessa 
inegável importância social e simbólica, é de se esperar que os familiares de vítimas de violações 
cometidas pelo Estado, principalmente por meio de agentes da segurança pública, enfrentem 
situações análogas às vítimas do Carandiru em sua busca por reparação. A exemplo, tem-se a 
falta de resposta dos familiares dos crimes de maio de 2006 e da Chacina de Osasco, 
desdobramentos claros da total negação de responsabilidade por parte do Estado. 

O cenário que se avizinha não é otimista. Medidas como o Pacote Anticrime tendem a 
dificultar ainda mais a busca por reparação por parte de vítimas da violência estatal, porquanto 
amplia a excludente de ilicitude da legítima defesa. Ainda que a responsabilidade civil do Estado 
não se confunda com a responsabilidade penal do agente público, é certo que essa definição 
mais ampla da legítima defesa terá repercussões no âmbito não penal, como excludente de 
responsabilidade estatal e justificativa para a atuação letal. Os poucos familiares de vítimas que 
tiverem condições de acessar a Justiça e obter assistência jurídica terão mais obstáculos pela 
frente, em um processo judicial retimizador em sua essência – em si, uma violência estatal 
institucionalizada. 
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VARIÁVEIS DE ANÁLISE DO EIXO CONTEÚDO 
1. INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO 

– PETIÇÃO INICIAL 
1.1.    Informações gerais sobre o 

pedido (ex.: Indenização por danos materiais 
e morais pela morte do preso) 

1.2.    Dano material (funeral) – 
valores (tal como no pedido); ou "não" caso 
não haja pedido            

1.3.    Dano material (pensão) – 
valores e demais parâmetros (ex.: idade de 
quem vai receber a pensão e início e término 
do período de recebimento), tal como no 
pedido; ou "não" caso não haja pedido 

1.4.    Dano moral – valores e 
demais parâmetros (tal como no pedido); ou 
"não" caso não haja pedido 

2. CARACTERÍSTICAS SOBRE A 
CONDENAÇÃO DA VÍTIMA 

2.1.    Preso provisório ou 
definitivo?     

2.2.    Incursão em quais artigos do 
CP? 

3. REPRESENTAÇÃO, SUCESSÃO 
PROCESSUAL E GRATUIDADE 

3.1.    Houve gratuidade 
processual? (sim/não)   

3.2.    Atendimento pela PAJ / DPE? 
(sim/não) 

3.3.    O autor do pedido de 
indenização faleceu ao longo do processo? Se 
sim, alguém sucedeu o processo? (nome e 
parentesco) 

4.  INFORMAÇÕES 1º GRAU – 
SENTENÇA 

4.1.    Número de registro atual   
  

4.2.    Data julgamento     
4.3.    Resultado da decisão          

  
4.4.    Questões processuais (e.g. 

extinção sem resolução do mérito por 
ilegitimidade) 

4.5.    Reconhece-se a 
responsabilidade do Estado? (sim/não/não 
se aplica) + argumentos 

4.6.    Dano material (funeral) – 
valores (tal como na sentença); 
"improcedente" caso o pedido seja rejeitado 
e "não se aplica" caso não tenha sido pedido 
essa indenização na petição inicial 

4.7.    Dano material (pensão) – com 
valores, tais como na sentença, e demais 
parâmetros (ex.: idade de quem vai receber a 
pensão e início e término do período de 
recebimento); ou "improcedente" caso o 
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pedido seja rejeitado e "não se aplica" caso 
não tenha sido pedido essa indenização na 
petição inicial 

4.8.    Dano moral – valores, tais 
como na sentença, e demais parâmetros; ou 
improcedente" caso o pedido seja rejeitado e 
"não se aplica" caso não tenha sido pedido 
essa indenização na petição inicial 

4.9.    Argumentos sobre o 
massacre (ex.: narrativa, reconhecimento da 
responsabilidade do estado) 

4.10. Argumentos sobre a vítima 
(ex.: perfil, reincidência, visitação pelos 
parentes, trabalho no cárcere, trabalho 
prévio, enriquecimento ilícito, familiares que 
pudessem contribuir com a renda familiar) 

4.11. Argumentos sobre as provas 
coletadas no processo (ex.: testemunhal, 
documental, pericial) 

4.12. Citações diretas relevantes 
5.   INFORMAÇÕES SOBRE A 

APELAÇÃO – ACÓRDÃO 
5.1.    Número de registro atual 
5.2.    Número de Apelação          

  
5.3.    Data de julgamento 
5.4.    Resultado da decisão          

  
5.5.    Valor total de indenização 

(em S.M. – salário mínimo) 
5.6.    Questões processuais (e.g. 

extinção sem resolução do mérito por 
ilegitimidade) 

5.7.    Dano material (funeral) – 
valores; ou "improcedente" caso o pedido 
seja rejeitado e "não se aplica" caso não 
tenha sido pedido essa indenização na 
petição inicial 

5.8.    Dano material (pensão) – 
valores e parâmetros (ex.: idade de quem vai 
receber a pensão e início e término do 
período de recebimento); ou "improcedente" 
caso o pedido seja rejeitado e "não se aplica" 
caso não tenha sido pedido essa indenização 
na petição inicial 

5.9.    Dano moral – valor e demais 
parâmetros; ou “improcedente" caso o 
pedido seja rejeitado e "não se aplica" caso 
não tenha sido pedido essa indenização na 
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petição inicial 

5.10. Argumentos sobre o massacre 
(ex.: narrativa, reconhecimento da 
responsabilidade do Estado) 

5.11. Argumentos sobre a vítima 
(ex.: perfil, reincidência, visitação pelos 
parentes, trabalho no cárcere, trabalho 
prévio, enriquecimento ilícito, familiares que 
pudessem contribuir com a renda familiar) 

5.12. Argumentos sobre as provas 
coletadas no processo (ex.: testemunhal, 
documental, pericial) 

5.13. Citações diretas relevantes 
6.   EMBARGOS INFRINGENTES 6.1.    Houve embargos 

infringentes? (trata-se de recurso do 
CPC/1973 em caso de julgamento não 
unânime) (sim/não/não se aplica) 

6.2.    Se sim, o julgamento foi 
alterado? (sim/não/não se aplica) 

6.3.    Argumentos relevantes da 
fundamentação do acórdão de embargos 
infringentes; ou “não se aplica” caso não 
houver embargos infringentes 

7.   RECURSOS A INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

7.1.    STJ – quais recursos? (RESP? 
AIDDRESP? Agravo Regimental?) 

7.2.    STF – quais recursos? (RE? 
AIDDRE? Agravo Regimental?) 

7.3.    Observações sobre conteúdo 
de decisões do STJ (apenas questões 
substantivas relacionadas à narrativa do 
massacre, à da vítima ou à prova; ou 
desfechos de questões processuais) 

7.4.    Observações sobre conteúdo 
de decisões do STF (apenas questões 
substantivas relacionadas à narrativa do 
massacre, à da vítima ou à prova; ou 
desfechos de questões processuais) 

8.      OBSERVAÇÕES (campo aberto para eventuais 
informações relevantes que não se 
encaixavam nos demais) 

 
APÊNDICE 2 – Variáveis de análise dos atos processuais 
 
VARIÁVEIS DE ANÁLISE DO EIXO DE ATOS PROCESSUAIS 
1.  INFORMAÇÕES 1º GRAU – 

SENTENÇA 
1.1.    Número de registro atual 
1.2.    Data da distribuição 
1.3.    Data julgamento (sentença) 
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1.4.    Resultado da decisão 
1.5.    Vara 
1.6.    Juiz(a) que proferiu a 

sentença 
2.      INFORMAÇÕES SOBRE 

APELAÇÃO 
2.1.    Número de registro atual 
2.2.    Número de Apelação 
2.3.    Data de julgamento 
2.4.    Resultado da decisão 
2.5.    Valor total de indenização 

(em salários mínimos – S.M.) 
2.6.    Câmara 
2.7.    Desembargador Relator 

3.   EMBARGOS INFRINGENTES 3.1.    Houve embargos 
infringentes? 

3.2.    Data 
3.3.    Resultado 

4.   RECURSOS PARA 
INSTÂNCIAS SUPERIORES 

4.1.  STJ – Houve RESP? Houve 
Agravo de Instrumento de Decisão 
Denegatória de RESP (AIDDRESP)? 
(especificar qual) 

4.2.    Data da interposição do RESP 
4.3.    Data de interposição de 

AIDDRESP 
4.4.    Data do julgamento de RESP 
4.5.    Data de julgamento de 

AIDDRESP 
4.6.    STF – Houve Recurso 

Extraordinário (REXT)? Houve Agravo de 
Instrumento de Decisão Denegatória de 
Recurso Extraordinário (AIDDREXT)? 
(especificar qual) 

4.7.    Data da interposição de 
REXT          

4.8.    Data de interposição de 
AIDDREXT 

4.9.    Data do julgamento de REXT 
4.10. Data de julgamento de 

AIDDREXT 
5.   EXECUÇÃO 5.1.    Foi iniciada a execução da 

sentença? (sim/não) 
5.2.    Quando? (data da 

intimação/citação da fazenda para 
cumprimento/execução da sentença) 

5.3.    Há embargos à execução por 
parte da Fazenda ou do Executado? 
(sim/não) 

5.4.    Data de ajuizamento dos 
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embargos à execução 
5.5.    Os embargos à execução 

foram acolhidos? (sim/não) 
5.6.    Data de julgamento final dos 

embargos à execução 
5.7.    Foi requisitada a expedição 

do precatório? (sim/não) 
5.8.    Data do ofício de requisição 

do precatório 
5.9.    Houve o pagamento do 

precatório? (ofício do DEPRE ao juízo 
comunicando pagamento) 

5.10. Data de pagamento do 
precatório (data do ofício do DEPRE) 

5.11. Observações sobre o 
pagamento do precatório – tinha natureza 
alimentar? 

5.12. Há impugnação por parte da 
Fazenda Pública após a expedição do 
precatório?          

5.13. Data de apresentação da 
impugnação da Fazenda Pública 

5.14. Se sim, qual a 
fundamentação?       

5.15. Foi levantado o precatório? 
5.16. Data de levantamento dos 

valores dos precatórios (expedição mandado 
de levantamento)      

5.17. Tempo de tramitação do 
ajuizamento até a satisfação da execução (ou 
até o momento atual, caso ainda não tenha 
sido levantado o precatório) em anos 

5.18. A partir dessa análise, qual foi 
o fator preponderante da demora da 
tramitação do processo? 

5.19. Observações sobre a 
tramitação do processo: obstáculos 
identificados durante a tramitação do 
processo; ponderações sobre a sentença e o 
acórdão; considerações sobre a atuação do 
advogado dos familiares e da Fazenda no 
processo etc. 

 


