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<CABBCAADDABACCBAADBCCABDADACABADCBAAADDA

BACCB> 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SEGREGAÇÃO DE EX-POLICIAIS 
CIVIS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE DA PRISÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO A 
POLICIAIS. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS SEGREGADOS. 
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA. 
- É dever do Estado, nas suas mais variadas esferas de poder, 
resguardar a integridade de todos os cidadãos, inclusive aqueles que 
estão sob a sua custódia prisional. Se, durante o período de atividade 
funcional, os condenados podem ter efetuado ações que culminaram na 
prisão de vários segregados que estarão cumprindo pena no mesmo 
estabelecimento onde se pretende recambiar os agentes, a inte gridade 
dos ex-policiais civis pode estar em risco, exigindo uma cautela 
obrigatória do poder público. 
- Demonstrada a hipossuficiência financeira do impetrante, faz ele jus à 
concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão do pagamento 
das custas processuais, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  
- Ordem concedida. 
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SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL ESTADO DE MG - IMPETRADO(A)(S): JUIZ DE DIREITO DA VARA 

DE EXECUÇÃO PENAL DE BELO HORIZONTE - LITISCONSORTE(S: ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata 

dos julgamentos, em CONCEDER A ORDEM.  

 

DES. DOORGAL ANDRADA  

RELATOR. 
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DES. DOORGAL ANDRADA (RELATOR) 

 

V O T O 

 

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado pelo 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, contra a decisão que determinou que o Diretor da Casa de Custódia 

da Polícia Civil não receba no referido estabelecimento prisional policiais civis 

na situação de inatividade, aposentadoria ou demissão na carreira. Conforme 

a decisão da autoridade coatora, o trânsito em julgado da condenação cessa 

o direito do agente policial de ser recolhido em prisão especial, nos termos do 

art. 295 do CPP.  Ainda, argumentou que aquele que não mais ocupa cargo 

público trata-se de cidadão comum, que, portanto, pode ser recolhido em 

estabelecimento prisional comum, desde que o acautelamento ocorra em cela 

separada, haja vista que um dia integrou os quadros da administração da 

justiça criminal.  

Informações prestadas.  

Parecer da Procuradoria no sentido de concessão da ordem. 

É o relatório. Decido. 

Acredito ser o caso de concessão da segurança. 

Conforme disposição do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal 

de 1988, que redige nos seguintes termos acerca do mandado de segurança:  

 
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público”. 

O objeto do Mandado de Segurança é um ato administrativo 

específico com a condição de que seja ilegal e ofensivo de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo do impetrante, contudo, excepcionalmente pode ser 

impetrado contra leis e decretos de efeitos concretos, deliberações 
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legislativas e decisões judiciais para as quais não haja recurso capaz de 

impedir a lesão ao direito subjetivo do impetrante. 

Pois bem. A decisão judicial interferiu em matéria de 

competência do Poder Executivo (Sistema Penitenciário), ferindo direito líquido 

e certo dos policiais civis inativos, aposentados ou demitidos na carreira que 

têm a prerrogativa de permanecerem custodiados na Casa de Custódia da 

Polícia Civil.  

A administração do sistema prisional é atribuída ao Poder 

Executivo, se mostrando inconveniente a interferência do Poder Judiciário 

nessa seara, uma vez que retira a autonomia do poder público na gestão de 

vagas.  

A autoridade coatora, em decisão proferida no processo nº 

0024.14.021.993-2, determinou que:  

 

“O diretor da Casa de Custódia deverá ser advertido, 

no mesmo ofício, de que, doravante, e até que 

sobrevenha alguma decisão da instância recursal em 

sentido contrário, não poderá receber, no 

estabelecimento, policiais da inatividade, por 

aposentadoria ou demissão da carreira, provisórios ou 

definitivos, para ali custodiar.”  

 

Entretanto, a decisão acerca da internação ou desinternação 

de presos nos estabelecimentos penitenciários de Minas Gerais compete a 

Secretaria de Estado de Administração Prisional.  

Preceitua o art. 171, VII, da Lei Estadual nº 11.404/94: 

 

Art. 171 – À Superintendência de Organização Penitenciária 
incumbe: 

 
(...) 
 
VII – autorizar a internação e a desinternação nos 
estabelecimentos penitenciários. 
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No mesmo sentido dispõe o Decreto nº 45.870/11, em seus 

artigos 66 a 69. 

Não é lícito ao Judiciário interferir na esfera do Poder Executivo, 

mormente se não há qualquer comprovação de ilegalidade nos atos da 

Administração, nem tampouco violação dos direitos e garantias individuais dos 

presos, ao contrário, o presente Mandado de Segurança busca garantir a 

efetiva proteção daquelas pessoas que um dia atuaram em nome do Estado e 

por essa razão podem ter a sua integridade ameaçada em penitenciárias 

comuns.  

No caso dos autos, o Estado exerce o seu poder discricionário 

de gestão do sistema carcerário, sendo certo que sua atividade busca 

satisfazer o interesse público e manter a segurança nas diversas unidades 

prisionais que gerencia.  

Nesse sentido, o julgado a seguir transcrito: 

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - CONCESSÃO 
DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR 
CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO EXECUTIVO - 
TRANSFERÊNCIA DE PRESO E IMPOSSIBILIDADE 
DE MANUTENÇÃO DE MAIS DE 60 PRESOS NA 
CADEIA PÚBLICA - SISTEMA CARCERÁRIO - 
INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO 
NO PODER EXECUTIVO - POLÍTICAS PÚBLICAS - 
PODER DISCRICIONÁRIO - SUSPENSÃO MANTIDA 
 
(...) 
 
É da competência do Estado de Minas Gerais a 
instalação, administração e manutenção do sistema 
prisional, que faz parte da segurança pública. 
Entretanto, embora relevantes as questão suscitadas 
pelo Ministério Público, os motivos pelos quais há o 
problema do excesso de presos em cadeias públicas 
versam sobre atos discricionários da Administração 
Pública. 
 

Nesse contexto, constituiria em intromissão 

indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo 

a escolha do momento oportuno e conveniente 
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para transferência de presos ou a impossibilidade 

de custodiar outros sem prévia autorização do 

Juízo da Execução Penal. Tal determinação 

contraria as delimitações de competência 

inscritas na Constituição Federal e Estadual. 

(Agravo Regimental-Cv 1.0000.08.484583-3/001. 
CORTE SUPERIOR. DJ. 08/07/2009). Destaques 
nossos. 

Assim, é responsabilidade do Estado assegurar a integridade física 

dos presos, sendo certo que a medida adotada pela Administração Pública 

consistente em manter policiais civis da ativa ou aposentados, incluindo 

aqueles que tenham sido demitidos do cargo em estabelecimento prisional 

adequado, qual seja, Casa de Custódia da Polícia Civil, visa cumprir a 

obrigação que lhe é imposta. 

Soma-se a isso que, a decisão de manter a segregação de ex-agente 

policial em estabelecimento especial encontra respaldo no art. 40 da Lei de 

Execuções Penais que exige de todas as autoridades o respeito à integridade 

física e moral dos presos.  

Sob o aspecto pessoal, embora o agente tenha deixado de 

integrar os quadros de funcionários da Polícia Civil, tal fato, por si só, não 

apaga o seu histórico no combate a criminalidade e, apesar de não mais 

exercer a função outrora desempenhada, é perfeitamente possível que no 

presídio comum venha a conviver com detentos que, em decorrência dessa 

atuação passada, coloquem em risco a sua incolumidade, ainda como forma 

de vingança ou retaliação em razão dos serviços prestados ao Estado pelo 

agente.  

Ressalto que tanto o recolhimento dos presos que são 

integrantes da Administração da Justiça Criminal, quanto daqueles que já a 

integraram em tempos passados deve ocorrer em dependência própria, 

isolada dos presos comuns. Portanto, não deve haver qualquer distinção entre 

o ativo ou aposentado, merecendo todos eles mecanismos eficientes de 

proteção a sua segurança. 

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:  

 
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE EXERCEU 
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ATIVIDADE DE AGENTE DE SEGURANÇA DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRISÃO PROVISÓRIA 
EM ESTABELECIMENTO COM A EXISTÊNCIA DE 
PRESOS COMUNS. RISCO IMINENTE À 
INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE. 
TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO ADEQUADO 
PARA A SEGREGAÇÃO DE EX-SERVIDORES 
LIGADOS AO SISTEMA CARCERÁRIO. ORDEM 
CONCEDIDA.   1. Há constrangimento ilegal na 

manutenção de ex-agente do sistema 

penitenciário em alojamento juntamente com 

presos comuns, existindo risco iminente a sua 

integridade física.     2. Aplicação do art. 84, § 2º, da 

Lei de Execuções Penais.   3. Ordem concedida para 
determinar à autoridade coatora que promova a 
transferência do paciente para estabelecimento penal 
isolado dos presos comuns.  
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130023904, 
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 
28/08/2013, Data da Publicação no Diário: 
12/09/2013). Destaques nossos.  
 

 

Ora, se a Administração Pública interpreta que a Casa de 

Custódia da Polícia Civil é o local mais apropriado para a segregação de 

policiais civis, seja da ativa, aposentados, ou demitidos, não há determinar o 

encaminhamento destes para o presídio comum, mormente porque o Poder 

Executivo conhece as verdadeiras condições das penitenciárias onde se 

internam os apenados. Além do mais, a decisão judicial pode causar prejuízos 

à segurança das Unidades Prisionais comuns para onde os apenados 

possam ser transferidos. 

Verifico que não é razoável e nem tampouco ético e justo 

colocar nas mesmas dependências pessoas que atuam ou atuavam em 

campos sociais antagônicos por existir entre elas uma rivalidade natural e 

perigosa, e que por este motivo poderá colocar em risco o bem estar dos 

presos, bem como de todos os servidores e demais pessoas que trabalham 

nas penitenciárias comuns. 

Assim, evidente o fundado receio de dano irreparável. 
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Analogicamente, a própria Lei de Execução Penal indica que há 

necessidade de local destinado para o recolhimento de presos que já fizeram 

parte da Administração da Justiça Criminal, nos termos do art. 84, § 2º: “O 

preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal ficará em dependência separada.” 

Quanto ao dispositivo da Lei Complementar 119/2013, in verbis: 

 

‘’ Art. 38. A Superintendência de Investigação e Polícia 
Judiciária tem por finalidade planejar, coordenar e 
supervisionar a execução de investigação criminal, 
bem como o exercício das funções de polícia 
judiciária, competindo-lhe: 
(...) 
X - receber, recolher e custodiar o policial civil da ativa 
ou aposentado, mesmo aquele que tenha sido 

demitido do cargo ou tenha cassada a 

aposentadoria em virtude de condenação, 

submetido a procedimento de natureza judicial ou 
contingenciamento de ordem legal, na Casa de 
Custódia da Polícia Civil ‘’. (grifo nosso). 

 

Dessa forma, o artigo 84 da LEP está em perfeita consonância 

com o artigo 38, X, da Lei Complementar 119/2013, não havendo razões para 

que o Poder Judiciário reencaminhe os ex-policiais civis para os 

estabelecimentos prisionais comuns. 

Válido ressaltar que os membros das Polícias Civil, Militar, 

Federal e agentes penitenciários integram o setor administrativo estatal que no 

complexo gerencial do Poder Executivo perfazem os órgãos de ponta de 

segurança pública que atuam frente a frente contra os criminosos, portanto, 

devem merecer por parte do Estado uma atenção própria e similar entre eles. 

Em caso similar ao presente, surge a jurisprudência do STJ: 

 
“Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 
CONDENADO EX-POLICIAL MILITAR. 
TRANSFERÊNCIA PARA O BATALHÃO ESPECIAL 
PRISIONAL. PRISÃO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA 
E MORAL ASSEGURADAS. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
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1. A prisão especial é cabível apenas ao preso 
provisório, contudo, cabe a administração 
penitenciária assegurar à integridade física e moral de 
todos os condenados, inclusive os que foram agentes 
de segurança pública, que deverão ser alojados em 
dependência distinta, sempre que houver 
possibilidade de represálias dos outros detentos. 2. 
Evidenciado que o ex-policial militar, condenado 
definitivamente, está recolhido em local isolado dos 
demais presos, em Penitenciária onde existe 
dependência específica para ex-agentes públicos, 
como no caso, não há constrangimento ilegal a ser 
sanado na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem 
denegada. STJ - HABEAS CORPUS HC 110745 RJ 
2008/0153467-1 (STJ) - Data de publicação: 
29/11/2010.” (grifamos). 

 
Ainda, consoante jurisprudência do TJSP: 

  
"HABEAS CORPUS - AGENTE PENITENCIÁRIO -
CONDENAÇÃO - PENA - CUMPRIMENTO - PRISÃO 
CELULAR EM SEPARADO - Paciente que, por ser 
agente penitenciário demitido de suas funções, foi 
condenado e se apresentou para cumprir pena de 
reclusão, sendo hostilizado e agredido. Necessidade 
de preservar a integridade física do preso e impedir 
que sofra ameaças e mesmo novas agressões por 
parte dos demais detentos em razão da função que 
exercia. - Determinação para sua imediata remoção a 
estabelecimento prisional adequado ao recolhimento 
de presos desta espécie - ART. 84, § 2a, LEP - 
Constrangimento ilegal comprovado - ORDEM DE 
HABEAS CORPUS CONCEDIDA, CONFIRMADA A 
LIMINAR ANTES DEFERIDA. 
 
(TJ-SP - -....: 5032556020108260000 SP , Relator: 
Amado de Faria, Data de Julgamento: 16/12/2010, 15ª 
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 
03/01/2011)." Grifamos. 
 

Além do mais, pelo princípio da dignidade humana, previsto no 

"Pacto de San José da Costa Rica" e também na "Declaração Universal dos 

Direitos Humanos" (ONU), independente dos crimes que foram cometidos, o 

preso tem direito a resguardar por sua segurança e integridade física e, ainda 

que já não faça mais parte do quadro da Polícia Civil, deve-se atentar que a 
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população carcerária foi, um dia, presa, obviamente, por policiais (civis ou 

militares). 

Nos mesmos termos, a Constituição da República, preceitua 

em seu artigo 5º, XLIX que: 

 

Art. 5º 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: 
(...) 
 XLIX - é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral; 
 

Portanto, estando à integridade física dos ex-agentes policiais 

fortemente ameaçadas, estes não poderão cumprir suas penas em 

estabelecimento prisional comum. 

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 10, II, da Lei Estadual 14.939/03, passo a 

me reposicionar sobre a matéria, tendo em conta a decisão proferida pelo 

Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a 

inconstitucionalidade da referida Lei na Arguição de Inconstitucionalidade nº 

1.0647.08.088304-2/002, in verbis:  

 
EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS 
PROCESSUAIS AOS BENEFICIÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 10, INC. 
II, DA LEI ESTADUAL Nº. 14.939/2003. EXISTÊNCIA 
DE VÍCIO FORMAL. INICIATIVA EXCLUSIVA DO 
PODER JUDICIÁRIO. A nova ordem constitucional 
assegurou a autonomia financeira do Poder Judiciário, 
cuja dotação passou a incluir a receita integral das 
custas e emolumentos para custeio e prestação dos 
serviços judiciários. Assim, não cabe ao Estado 
isentar o pagamento de custas judiciais, pois a regra 
é que a entidade política que detêm competência para 
exigir o tributo é que pode conceder a sua isenção. A 
Lei Estadual que dispõe sobre isenção de custas 
usurpa matéria legislativa de competência exclusiva 
do Tribunal de Justiça, ferindo a autonomia outorgada 
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pela própria Constituição e, dessa forma, incorre em 
vício formal de iniciativa. V.V.: Não se reconhece, à 
vista da Lei Federal 1.060/50, que suspende a 
exigibilidade do pagamento de custas processuais, 
inconstitucionalidade em lei estadual que concede 
isenção de custas a quem litiga em Juízo sob o pálio 
da gratuidade judiciária ou a que comprova 
incapacidade financeira, porque o Estado não está 
restringindo o alcance da lei federal, mas apenas 
exercitando competência concorrente para legislar 
sobre matéria tributária.  (TJMG -  Arg 
Inconstitucionalidade 1.0647.08.088304-2/002, 
Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , Relator(a) para o 
acórdão: Des.(a) Paulo Cézar Dias , ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 21/09/2015, publicação da 
súmula em 23/10/2015). 

 

No referido julgamento, fixou-se o entendimento de que, ao 

conceder a isenção aos beneficiários da assistência judiciária gratuita, o art. 

10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/2003 ultrapassou a competência 

legislativa concorrente do Estado para suplementar a legislação federal, 

conflitando com a Lei Federal 1.060/50, a qual prevê em seu art. 12 apenas a 

suspensão da exigibilidade das custas, por cinco anos. 

Ademais, atualmente a referida matéria, em âmbito penal, é 

regulada, de forma supletiva, pelo art. 98 do Novo Código de Processo Civil 

(art. 3º do Código de Processo Penal), diante da revogação expressa da Lei 

1.060/50 pelo art. 1.072 do Novo Código de Processo Civil. 

Vejamos o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 
as custas, as despesas processuais e os honorários 
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na 
forma da lei. 
§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 
I - as taxas ou as custas judiciais; 
II - os selos postais; 
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 
dispensando-se a publicação em outros meios; 
IV - a indenização devida à testemunha que, quando 
empregada, receberá do empregador salário integral, 
como se em serviço estivesse; 
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V - as despesas com a realização de exame de 
código genético - DNA e de outros exames 
considerados essenciais; 
VI - os honorários do advogado e do perito e a 
remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado 
para apresentação de versão em português de 
documento redigido em língua estrangeira; 
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, 
quando exigida para instauração da execução; 
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição 
de recurso, para propositura de ação e para a prática 
de outros atos processuais inerentes ao exercício da 
ampla defesa e do contraditório; 
IX - os emolumentos devidos a notários ou 
registradores em decorrência da prática de registro, 
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 
processo judicial no qual o benefício tenha sido 
concedido. 
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a 
responsabilidade do beneficiário pelas despesas 
processuais e pelos honorários advocatícios 
decorrentes de sua sucumbência. 
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes 
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva 
de exigibilidade e somente poderão ser executadas 
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
julgado da decisão que as certificou, o credor 
demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão 
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 
tais obrigações do beneficiário. 
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de 
o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais 
que lhe sejam impostas. 
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a 
algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na 
redução percentual de despesas processuais que o 
beneficiário tiver de adiantar no curso do 
procedimento. 
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito 
ao parcelamento de despesas processuais que o 
beneficiário tiver de adiantar no curso do 
procedimento. 
§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao 
custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, 
do presente artigo, observada a tabela e as condições 
da lei estadual ou distrital respectiva. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art95%C2%A73
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§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida 
fundada quanto ao preenchimento atual dos 
pressupostos para a concessão de gratuidade, o 
notário ou registrador, após praticar o ato, pode 
requerer, ao juízo competente para decidir questões 
notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do 
benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de 
que trata o § 6o deste artigo, caso em que o 
beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, 
manifestar-se sobre esse requerimento. (Grifei). 
 

Observe-se que o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil 

repete o tratamento dado à matéria pelo art. 12 da Lei nº 1.060/50, no sentido 

de recuperar a capacidade contributiva do assistido para o pagamento das 

custas no prazo de cinco anos. A redação do art. 12 assim previa: 

 

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do 
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, 
desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a 
contar da sentença final, o assistido não puder 
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.  

 

  Muito embora o referido dispositivo tenha sido revogado pelo 

art. 1.072 do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal foi 

chamado a se manifestar sobre a matéria, a qual foi afetada ao Pleno nos 

Embargos Declaratórios opostos no Recurso Extraordinário nº 249003, cujo 

julgamento concluiu pela recepção do art. 12 da Lei 1.060/50 com a 

Constituição Federal,in verbis: 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS E AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO DO 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS 
INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 
RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 
1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas 
dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e 
custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 
da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas 
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processuais em sentido estrito, porquanto se mostra 
razoável interpretar que em relação às custas não 
submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o 
jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que 
ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma 
condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à 
taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da 
recepção material e formal do artigo 12 da Lei 
1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua 
relativa liberdade de conformação normativa apenas 
explicitou uma correlação fundamental entre as 
imunidades e o princípio da capacidade contributiva 
no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade 
da tributação é justamente a realização da igualdade. 
4. Agravos regimentais providos, para fins de 
consignar a recepção do artigo 12 da Lei 1.060/50 e 
determinar aos juízos de liquidação e de execução 
que observem o benefício da assistência judiciária 
gratuita deferidos no curso da fase cognitiva. (RE 
249003 ED, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, 
Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 
10-05-2016) (Grifei). 
 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no 

referido precedente, é o de que, “ao ‘isentar’ o jurisdicionado beneficiário da 

justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma 

condição suspensiva de exigibilidade” (inteiro teor do acórdão, fls. 22). Neste 

sentido, “o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta 

das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de 

pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, 

propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um 

benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a 

gratuidade em si” (inteiro teor do acórdão, fl. 35). 

  Portanto, mesmo o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado 

ao pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência (inclusas as 

custas, art. 804 do CPP), cuja exigibilidade, contudo, ficará suspensa pelo 

prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da condenação, 

sendo certo que, ao final do referido prazo, subsistindo a situação de 
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hipossuficiência, a obrigação será extinta, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil.  

  No caso presente, o impetrante juntou aos autos declaração de 

hipossuficiência financeira, o que, a meu ver, não deixa dúvidas quanto à 

insuficiência de recursos para arcar com o pagamento de custas 

processuais.  

Assim, considerando a hipossuficiência financeira do 

impetrante, concedo-lhe a gratuidade da justiça, suspendendo o pagamento 

das custas processuais, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  

 

Dessa forma, ante a tais fundamentos, CONCEDO A ORDEM, 

para tornar sem efeito a decisão atacada, bem como para conceder ao 

impetrante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do presente voto. 

Custas suspensas. 

 

 

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. EDUARDO BRUM - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "CONCEDERAM A ORDEM." 




