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INDICAÇÃO Nº         /2019 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

O Deputado Estadual, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do Regimento 
interno desta Casa de Leis, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

 
TRANSPORTE DE PRESOS A CARGO DA SEJUS, QUANDO A LIBERAÇÃO 

DO DETENTO OCORRER APÓS ÀS 22 HORAS 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Com efeito, no Estado do Espírito Santo, quando é expedido um alvará de soltura, este é 
enviado à Central de Alvarás da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, que irá fazer uma 
vasta checagem para verificar se há algum outro mandado de prisão em aberto, para poder 
fazer a liberação do preso. 
 
Ocorre que, ainda que o alvará de soltura chegue à referida Central em horário diurno, por 
exemplo, por volta de 12:00 horas, e ainda que a checagem acerca de eventuais outros 
mandados de prisão em desfavor do beneficiário do alvará leve uma ou duas horas, o 
detento somente será liberado por volta das 23:00 horas, quando muito à 0:00 hora, que é o 
horário de liberação de presos temporários. 
 
Decorre disso que o detento, ao ser liberado, recebe o “vale social” que lhe dá direito a 
uma passagem no transporte coletivo intermunicipal. Todavia, como dito, o detento 
somente é liberado tarde da noite quando NÃO há, à evidência, circulação de coletivos 
intermunicipais, ficando o mesmo sem ter como retornar ao seu local de residência com 
o mínimo de dignidade e segurança. 
 
Certo que a maior parte dos presídios se encontra em locais ermos e que não possuem bom 
atendimento de coletivos, como é o caso do presídio de Xuri, o de Guarapari, Viana, Serra, 
Cachoeiro do Itapemirim, dentre outros, quiçá então tarde da noite! 
 
Com isso, deve a SEJUS fazer o deslocamento dos detentos que forem liberados após as 
22:00 horas até o local mais próximo onde haja circulação de coletivos ou mesmo até os 
terminais do Transcol, no caso da Grande Vitória. 
 
Sem sombras de dúvidas, largar o detento abandonado no meio da rua, em local ermo, sem 
que tenha acesso a um meio de condução que o leve ao local de sua residência, em 
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segurança, viola os direitos e garantias fundamentais do cidadão insculpidos na Carta 
magna, mormente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana1. 
 
Ingo Wolfgang Sarlet bem define a dignidade da pessoa humana (2001, p. 60) ao nos 
informar que: 
 

“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão dos demais seres humanos”. 

 
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. JOSÉ RENATO CASAGRANDE, junto à 
Secretaria de Estado de Justiça, com a presente INDICAÇÃO, por reconhecer a 
importância e o interesse público que ela traduz. 
 

Sala das Sessões, em 05 dezembro de 2019. 
 
 

Delegado Danilo Bahiense 
Deputado Estadual 

                                                           
1
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
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