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RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão de curso tem como finalidade a apresentação da 

sistemática da responsabilidade civil do Estado por omissão nos casos de 

violação aos direitos fundamentais dos aprisionados, tanto pela doutrina quanto 

pela jurisprudência. Busca-se, no entanto, para compreender o posicionamento 

do instituto, contextualizar a sua evolução desde o cenário de irresponsabilidade 

estatal até os dias atuais. Além disso, o trabalho objetiva analisar as medidas 

concretas tomadas nesse âmbito no que tange aos casos de morte, como 

também à violação aos diretos fundamentais dos detentos. Para atingir tal 

propósito, foram selecionados importantes decisões do Supremo Tribunal 

Federal acerca do tema, dentre os quais se destacam os  Recursos 

Extraordinários, 841.526 e 580.252. 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade Civil do Estado. Omissão. Morte. Sistema 

Penitenciário. Direitos Fundamentais. Supremo Tribunal Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 

This graduation work has as purpose to present Estate's civil responsability for 

being negligent in cases of violating detainees fundamentals rights, by analysing 

legal doctrine and cases law. The work pursue to understand the institute in the 

light of its evolution from Estate's negligence to nowadays. It's also the purpose 

to analyse tangible measures in cases of detainees death or violation of 

fundamental rights. To achieve the best conclusion, this work selects Supreme 

Court's most important decisions in this subject, as Extraordinary Appeals 

841.526 and 580.252.  

 

Keywords: Estate. Negligence. Death. Penitentiary System. Fundamental Rights. 

Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Aborda o sistema carcerário brasileiro e a violação aos direitos 

fundamentais, especificamente no tocante ao tratamento conferido as cidadãos 

presos, com estudo de caso do massacre ocorrido em 2017, no Presídio de 

Alcaçuz, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. Os aprisionados sofrem 

uma dupla penalização. Primeiro respondem pelo cumprimento da pena que lhes 

são imposta, a título de julgamento, e, segundo, pelas condições degradantes a 

que são submetidos quando reclusos.   

Não raro são as reivindicações dos detentos que lutam por melhores 

condições, tais como, melhoria na alimentação, mais cuidados médicos, o fim da 

revista íntima e dos constrangimentos pelos quais seus familiares passam nos 

dias de visita, assim como as denúncias a eventos de torturas, existência da 

degradação humana e de maus tratos. 

Dentre alguns dos direitos e garantias fundamentais dessa parcela da 

sociedade, a Constituição Federal dispôs no art. 5º da CRFB que ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (inciso III); a lei 

regulará a individualização da pena e adotará outras medidas além dos presídios 

(inciso XLVI); a proibição de penas cruéis, perpétuas ou de trabalho forçado 

(inciso XLVII); a garantia de que todos os presos terão assegurados o respeito à 

integridade física e moral (inciso XLIX).  

Em que pese a previsão destes direitos, a população carcerária sofre 

diariamente pela crise que atravessa o país, a qual não permite que o Estado 

cumpra com o seu dever de garantir a efetivação dos direitos e garantias 

esculpidos na Constituição Cidadã de 1988.  

Nesse sentido, o objeto de pesquisa tem grande relevância social, uma vez 

que traz à tona a ineficiência do texto normativo disposto na Constituição Federal 

em relação à parcela da sociedade que parece estar, até então, esquecida. Não 

se pode tratar aqui meramente de números. Até 2016, de acordo com o último 

relatório realizado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o país 

superou a marca de 700 mil presos. Ignorar essa parcela da sociedade e seus 

direitos é perpetrar uma condição sub humana a qual estão submetidos os 

próprios cidadãos brasileiros. 
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Objetivando a melhor elucidação sobre o tema do sistema carcerário 

brasileiro, o trabalho analisa o instituto da responsabilidade civil estatal, 

sobretudo na modalidade omissiva, e os seus limites com base nos direitos e 

garantias fundamentais dos detentos.  

 Inicialmente, o estudo tem como enfoque a evolução histórica da 

responsabilidade civil do Estado, abordando todas as teorias já edificadas no 

campo dessa matéria.  

 Em seguida, no segundo capítulo, será explorado o ponto central do 

presente estudo no tocante à responsabilidade civil do Estado por omissão, 

conceituando a modalidade de ato omissivo e abordando os até os tipos de 

responsabilidades que podem ser imputadas ao Poder Público. Diante desse 

cenário, observar-se-á as diferentes correntes doutrinárias e jurisprudenciais 

que, até hoje, não encontram um posicionamento pacífico.  

 Por fim, o terceiro capítulo tem como perspectiva o cenário da crise do 

sistema carcerário brasileiro atrelado ao estudo de caso do massacre ocorrido 

na penitenciária de Alcaçuz, no Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que 

representou um dos episódios de violência mais barbáries da história do país. 

Ao longo do último capítulo também é analisado o dever de cuidado do Estado 

em relação a crise do sistema carcerário sob o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal. Para tanto, destaca-se o estudo dos recentes recursos 

extraordinários número 580.252 e 841.526, além da perspectiva doutrinária.  

 Dentre os temas tratados nas ações julgadas pelo Supremo Tribunal 

Federal, encontram-se o dever do Estado de indenizar a família dos falecidos, 

bem como os presos que sofrem tratamentos degradantes. Por último, verifica-

se a alternativa trazida pelo atual ministro da Suprema Corte, Luís Roberto 

Barroso, mas ainda não aceita, da remição de pena como possibilidade aos 

presos submetidos a situações degradantes. 

 Importante ressaltar que o estudo não esgota a matéria em si, mas tão 

somente introduz a discussão de relevantes aspectos que envolvem a matéria 

através da pesquisa documental.  
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CAPÍTULO 1- ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO 

 
 

A responsabilidade civil do Estado, de forma ampla, deve ser entendida 

como a circunstância ou evento que levou o ente estatal a responder perante o 

ordenamento jurídico, em razão de algum dano causado pelo seu agir, por meio 

de seus prepostos. Isto é, para que se possa falar em qualquer tipo de 

responsabilização do Estado, é necessário, portanto, haver simultaneamente um 

fato lesivo e alguém a quem recaia a responsabilidade, ou seja, a imputabilidade 

do fato.1  

O instituto encontra-se disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, 

e corresponde a obrigação de reparar danos causados a terceiros em 

decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, 

lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos.2  

A responsabilidade civil estatal decorre da ocorrência de um agir, seja ele 

de caráter comissivo ou omissivo ou ainda decorrente de acidente administrativo 

de causa desconhecida.  

Nesse sentido, a função de obrigar o agente causador do dano a reparar, 

pauta-se no mais basilar sentimento de justiça e na necessidade fundamental de 

se restabelecer esse equilíbrio. Impõe-se nesse campo o princípio da restitutio 

in integrum, ou seja, repõe-se à vítima a situação anterior à lesão. Para tanto, 

isso se faz através de uma indenização fixada na extensão do dano.3 Caso 

contrário, limitar a reparação seria impor à vítima a sujeição pelo resto dos 

prejuízos não indenizados.4  

Nesse sentido, Mello ensina que:5  

 

                                                
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. Ver., ampl. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 547. 
2 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo, 20ª Edição, São Paulo: Atlas, 2007. 
3 Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 944, do Código Civil: “A indenização mede-se pela 
extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 
4 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ªed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 14. 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30. Ed. Ver., e atual. até a 
Emenda Constitucional de 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 1.014. 
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(...) os danos causados pelo Estado resultam de comportamentos 
produzidos a título de desempenhar missões no interesse de toda a 
Sociedade, não sendo equânime, portanto, que apenas algum arque 
com os prejuízos suscitados por ocasião de atividades exercidas em 
proveito de todos. 

 
Quanto ao fato, não precisa necessariamente derivar da ação de um 

agente. Quando assim o for, será denominado fato comissivo, porquanto 

resultado de uma ação. Mas pode ser que decorra de uma omissão estatal que, 

segundo acentua Mello6, ocorre nos casos em que: 

 
(...) não é uma atuação do Estado que produz o dano, mas por omissão 
sua, evento alheio ao Estado causa um dano que o Poder Público tinha 
o dever de evitar. É a hipótese de “falta de serviço”, nas modalidades 
em que o “serviço não funcionou” ou “funcionou tardiamente” ou, ainda, 
funcionou de modo incapaz de obstar à lesão. Exclui-se apenas o caso 
de mau funcionamento do serviço em que o defeito da atuação é o 
próprio gerador do dano, pois estaria configurada conduta comissiva 
produtora da lesão. Trata-se, aqui, apenas, de conduta omissiva do 
Estado ensejadora (não causadora) de dano. Casos em que também 
não é uma atuação do Estado que produz o dano, contudo é por 
atividade dele que se cria a situação propiciatória do dano, porque 
expos alguém a risco (em geral – embora nem sempre – em razão da 
guarda de coisas ou pessoas perigosas). Nestas hipóteses pode-se 
dizer que não há causação direta e imediata do dano por parte do 
Estado, mas seu comportamento ativo entra, de modo mediato, porem 
decisivo, na linha de causação.  

 
Importante destacar, contudo, que a doutrina e a jurisprudência brasileira 

divergem quanto à abordagem da responsabilidade civil do Estado por omissão. 

Assim, a primeira corrente, defendida entre outros por Hely Lopes Meirelles,7 

Yussef Said Cahali,8 José Cretella Junior,9 tem como base a teoria objetiva. A 

segunda corrente, por sua vez, adotada por Celso Antônio Bandeira de Mello,10 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro,11 Rui Stocco,12 defende como base a teoria 

subjetiva. Por fim, ainda existe o posicionamento intermediário de entre as duas 

correntes, adotado por José dos Santos Carvalho Filho.13 

Acerca da ilicitude, no sentido de contrariedade ao direito, é tema 

pertinente a todos os ramos do direito. Isso porque, uma mesma conduta ilícita 

pode ser reprovável tanto no âmbito civil, quanto no penal, incidindo uma dupla 

                                                
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira. op., cit. p. 1.026. 
7 MEIRELLES, op. cit., p. 785. 
8 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2007. p. 44. 
9 CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Administrativo Brasileiro. 2002. p. 615. 
10 MELLO, op. cit., 1.021-1.022. 
11 DI PIETRO. op. cit., p. 625. 
12 STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 2004. p. 962. 
13 CAVALIERI FILHO, op. cit., 2012. p. 152. 
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punição. A separação entre os conceitos de ilicitude atende apenas a critérios 

de conveniência ou de oportunidade, afeiçoados à medida do interesse da 

sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço. Sobre o tema, ensina 

Sérgio Cavalieri Filho:14 

 
Por mais que buscassem, os autores não encontraram uma diferença 
substancial entre o ilícito civil e o penal. Ambos, como já ficou dito, 
importam violação de um dever jurídico, infração da lei. Beling já 
acentuava que a única diferença entre a ilicitude penal e a civil é 
somente de quantidade ou de grau; está na maior ou menor gravidade 
ou imoralidade de uma em cotejo com outra. O ilícito civil é um minus 
ou residum em relação ao ilícito penal. Em outras palavras, aquelas 
condutas humanas mais graves, que atingem bens sociais de maior 
relevância, são sancionadas pela lei penal, ficando para a lei civil a 
repressão das condutas menos graves. Tanto é assim que uma mesma 
conduta pode incidir, ao mesmo tempo, em violação à lei civil e à penal, 
caracterizando dupla ilicitude, dependente de sua gravidade. O 
motorista que, dirigindo com imprudência ou imperícia, acaba por 
atropelar e matar um pedestre fica sujeito à sanção penal pelo crime 
de homicídio dia culposo e, ainda, obrigado a reparar o dano aos 
descendentes da vítima. Em tal caso, corno se vê, haverá dupla 
sanção: a penal, de natureza repressiva, consistente em uma pena 
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, e a civil, de natureza 
reparatória, consubstanciada na indenização. 

 
Quanto à responsabilização, por sua vez, é importante ressaltar que só 

recairá sobre o individuo que tenha necessariamente aptidão jurídica para 

responder pela ocorrência do fato perante o ordenamento jurídico vigente. No 

caso da responsabilidade civil estatal, tendo em vista que o Estado é pessoa 

jurídica intangível e que sozinho não pode causar diretamente dano a ninguém, a 

sua presença se dá por intermédio de seus agentes. 

Sendo assim, exceto nos casos em que não for possível identificar a 

conduta de nenhum agente, como nos casos de acidente administrativo, fortuito 

interno, é possível estabelecer a existência de três sujeitos nessa relação: o 

Estado, os agentes e os lesados.15  

Explique-se: o fortuito interno relaciona-se com os riscos inerentes ao 

desenvolvimento da própria atividade administrativa, sendo enfrentado como de 

natureza imprevisível, e, por isso inevitável. Por outro lado, o fortuito externo, 

também é imprevisível e inevitabilidade, contudo, diferencia-se no tocante à 

natureza do negócio, isto é, não é inerente atividade exercida pelo Estado.16  

                                                
14 CAVALIERI FILHO, op. cit., p.15-16.  
15 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 550 
16 CAVALIERI FILHO, op. cit., p.334-335. 
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Dessa forma, o Estado será o responsável pelos danos que seus agentes 

causarem a terceiros no exercício de sua função ou ainda nos casos de acidente 

administrativo em que não for possível ligar a conduta a um agente especifico – 

fortuito interno –, cabendo-lhe a obrigação de reparar os prejuízos causados, bem 

como responder pelas respectivas condenações.  

Nesse sentido, uma vez que os agentes públicos atuam pelo interesse de 

toda coletividade, cujo benefício de atuação reverte-se aos próprios cidadãos, não 

seria adequado que esses suportassem individualmente os encargos do risco de 

suas funções. Por isso, o Estado, dotado de personalidade jurídica de direito 

púbico, responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes no 

exercício de suas atividades, como também pelas pessoas jurídicas auxiliares do 

Estado, as de direito privado que desempenham cometimentos estatais sob 

concessão ou delegações explicitas ou implícitas.17  

Isto é, a Constituição Federal utilizou o termo agente em sentido amplo e 

genérico para abranger para fins de responsabilidade civil, também, todas as 

pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, seja em caráter 

permanente ou transitório. Para tanto, basta que o agente tenha praticado o ato 

ou a omissão administrativa na qualidade de agente público, sem que seja 

necessária a comprovação de que agiu no exercício de suas funções.18 

 Entretanto, tanto a Carta Magna (artigo 37, §6º), quanto o Código Civil 

(artigo 43) asseguram as pessoas de direito público interno o direito de regresso 

em face dos causadores dos danos no exercício de suas funções, isto é, dos seus 

agentes, em caso de dolo ou culpa. Confiram-se, respectivamente, os dois artigos 

supracitados:  

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.19 

                                                
17 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – vol. 7 - responsabilidade civil. 24 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 615.  
18MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro., 42. ed./atual. até a Emenda 
Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016. p. 785. 
19 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p 
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Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.20 

 

Assim, para incidir a responsabilização do agente, é preciso haver, 

simultaneamente, dois requisitos: que o Estado tenha sido condenado a indenizar 

terceiro por ato lesivo de seu agente, bem como o agente tenha agido com dolo 

ou culpa.21 Nesse sentido, a responsabilidade do agente público é subjetiva, uma 

vez que é indispensável a sua aferição de culpa latu sensu. Havendo, portanto, a 

conjugação dessas duas hipóteses, a pessoa jurídica de direito público poderá 

entrar com uma ação de regresso contra o servidor responsável – agente 

diretamente causador - pelo dano provocado, a fim de ver ressarcido o valor 

desembolsado a titulo de indenização.  

Insta salientar, ainda, divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à 

eventual responsabilização do próprio agente, pessoa física, que desempenha 

determinada função estatal. O Supremo Tribunal Federal entende não ser 

possível a responsabilização direta do servidor público, vez que o eventual 

prejuízo decorre de um ato tipicamente administrativo.22 Isso porque, a relação 

entre o Estado e o agente público é interna, instituída dentro da pessoa estatal. 

Já a relação entre o Estado e o particular é externa, formada fora do Estado. 

Portanto, em razão da relação interna, o lesado não pode ajuizar ação diretamente 

em face do agente público, uma vez que só responderá perante a administração 

pública em regresso.23  

O Superior Tribunal de Justiça,24 de modo contrário, conclui ser 

admissível. Ou seja, a parte lesada pode escolher livremente se entrará com a 

                                                
20 BRASIL. BRASIL. Código civil. Organização de Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 
1993Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira. op., cit. p. 1.050. 
22 Nesse sentido, também é a entendimento dos doutrinadores MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Curso de direito administrativo. 27. ed., rev. e atual. até a Emenda Constitucional 64, de 
4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1008; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 39. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012, por Délcio 
Balestero Aleixo e José Emmanuel Brule Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 566 
23 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. op. cit., 2010, p. 1008. 
24 Essa posição também é adotada por parte dos doutrinadores, tais como: FILHO, José dos 
Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. 
Salvador, BA: Editora JusPodivm, 2015, p. 371; MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 7. 
ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 1006/1007; JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito 
administrativo. 
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ação em face do Estado, do servidor, ou de ambos, em litisconsórcio facultativo. 

Nesse sentido, leciona Meirelles:25 

 
O STF (1ª T.) entendeu que o art. 37, § 6º,consagra dupla garantia: 
uma a favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra 
a pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito Privado que preste 
serviço público; outra em prol do servidor estatal, que somente 
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo 
quadro funcional pertencer (RE 327.904)26. Sobre nexo causal: STF, 
RTJ 1411305 e 143/270; TJSP, RT 665172. O STJ decidiu que é 
faculdade da vítima promover a ação "em face do servidor, do Estado 
ou de ambos, no livre exercício do seu direito de ação" (REsp 731. 746, 
m.v.)27. 

 

Ou seja, a ideia de dupla garantia utilizada pelo Superior Tribunal Federal 

atribui duas diferentes garantias. A primeira garantia é conferida ao particular que 

foi lesado e que não precisa comprovar a culpa ou o dolo da administração pública 

para que haja responsabilização do Estado. A segunda, por sua vez, confere ao 

agente público a garantia que só será demandado administrativa e civilmente pela 

administração a qual está vinculado.  

Traçadas as considerações iniciais, é mister a compreensão do fenômeno 

evolutivo da responsabilidade civil do Estado nesse estudo, tendo em vista que, 

diferentemente dos demais institutos jurídicos, essa evolução não ocorreu na 

forma de superação de fases.  

 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A responsabilidade civil do Estado, não obstante a evolução histórica de 

suas bases teóricas tenha sofrido grandes influências da evolução da teoria geral 

da responsabilidade civil, aborda questões dinâmicas que estão em constantes 

renovações. O fundamento da responsabilidade civil remete aos princípios e 

motivos que determinam o nascimento da obrigação de reparar um dano.28 Deste 

                                                
25 MEIRELLES, op. cit., p. 790-791. 
26 Supremo Tribunal Federal - STF. Primeira Turma. RE 327904. Relator. Min. Carlos Britto. 
Julgamento: 15/08/2006. DJ 08-09-2006.  
27 Superior Tribunal de Justiça – STJ. T4 Quarta Turma. REsp: 731746 SE 2005/0040558-6, 
Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/08/2008. DJ 04-05-2009.  
28 PINTO, Helena Elias. Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. In: Maria Tereza 
Fonseca Dias; Lucas Gonçalves Da Silva; Roberto Correia da. (Org.). Direito administrativo e 
gestão pública I. 1ed. Florianópolis: Florianópolis, 2015, v. 1, p. 88. 
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modo, para melhor atender as necessidades sociais de cada época, ao longo da 

história, diversas foram suas interpretações e práticas pelo direito. 

Nesse diapasão, apesar dos fundamentos que norteiam a 

responsabilidade civil do Estado estarem, hoje, expressamente previstos na 

Constituição da República art. 37, § 6º e art. 21, XXXIII, alínea “d”, é preciso 

compreender todo o contexto histórico pelo qual o instituto passou para melhor 

compreensão do fenômeno evolutivo.  

A atual e acertada interpretação não se limita a esses dispositivos, mas 

decorre do conjunto de todo o sistema de direitos fundamentais previsto no 

ordenamento constitucional. Tal afirmativa se faz evidente pelo simples fato de 

que, ainda que não existisse norma expressa (art. 37,§ 6º, da Carta Magna), a 

previsão dos direitos fundamentais seria suficiente por si só para se atribuir ao 

Estado o dever de indenizar nos casos em que seus agentes causam danos a 

terceiros.29 

 A Constituição argentina, por exemplo, embora não possua norma 

constitucional expressa similar à brasileira quanto à responsabilidade do Estado 

pelos danos causados pelos seus agentes públicos, não deixa de reconhecer os 

fundamentos constitucionais retirados diretamente na previsão dos direitos 

fundamentais.30 

Sob essa perspectiva, portanto, restarão evidenciadas nesse estudo as 

mudanças que atravessam ainda hoje o instituto jurídico da responsabilidade civil 

do Estado, diante da dignidade constitucional atribuída aos direitos fundamentais 

e a responsabilidade que o Estado tem em garantir a sua efetivação. E mais, o 

                                                
29 PINTO, Helena Elias. Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. In: Maria Tereza 
Fonseca Dias; Lucas Gonçalves Da Silva; Roberto Correia da. (Org.). Direito administrativo e 
gestão pública I. 1ed. Florianópolis: Florianópolis 2015. op. cit., p. 95. 
30 “Si bien es verdad que en la Constitución no hay un artículo que atribuya responsabilidad 
reparatoria por el daño ocasionado, hay presupuestos fundamentales que consagran la 
reparación de los derechos ofendidos. Toda responsabilidad reparatoria se funda sobre la ofensa 
de los derechos reconocidos y adquiridos: respeto a los derechos adquiridos y de propiedad (art. 
17), indemnización previa en la expropriación por utilidad pública (art. 17); igualdad ante las 
cargas públicas (art. 16); seguridad y garantías individuales (arts. 18 y 43); garantía a la libertad 
(arts. 15 y 19); demandabilidad judicial del Estado (art. 116) (CNFedCivCom, Sala III, 6/9/84, 
“Rey Serantes, Armando c/Banco Hipotecario Nacional, JA, 1985 - II-491). Todo lo indicado sin 
perjuicio de los “derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la 
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” (art. 33).” Pinto, Helena Elias. 2015 
apud Dromi, 1997, p. 766: op. cit., p. 96.  
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tema é extremamente pertinente e atual que ainda hoje são adotadas teorias e 

correntes divergentes na solução dos conflitos.31   

 
 

1.1.1 Da irresponsabilidade à responsabilidade administrativa no direito brasileiro 

 
 
Compreender o atual estágio de conceituação e aplicação do direito 

quanto à temática abordada é percorrer grandes mudanças que alteraram 

significativamente a sua aplicação, como consequência lógica da evolução 

histórica. Antes de tudo vigorava a teoria do direito divino, durante o período 

absolutista até a Idade Média, em que o rei era designado por Deus e, portanto, 

infalível, não sendo possível responsabilização por seus atos praticados. Nesse 

sentido ensina Cretella Junior: “houve longo período na história da humanidade 

em que o Estado jamais pagou os danos que seus agentes causavam ao 

cidadão”.32  

Nesse sentido, a primeira teoria da responsabilidade civil do Estado, 

conhecida à época como teoria da irresponsabilidade teve como influência os 

Estados absolutistas. Predominava nessa época o modelo de não intervenção 

estatal, no qual o Estado só deveria intervir nas relações entre os particulares em 

caráter excepcional e de forma limitada.  

Isto é, pela ideia de irresponsabilidade, o Estado não tinha qualquer 

responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. E é exatamente essa 

noção de Estado todo-poderoso que remete à velha teoria da intangibilidade do 

soberano, da monarquia absolutista, em que o monarca era insuscetível de causar 

ou responder por eventuais danos causados a terceiros, uma vez que reunia nele 

próprio o comando de todos poderes estatais, após ter sido uma escolha divina.33  

As ações do soberano, repita-se, jamais teriam consequências, 

ressarcimento ou indenização, ainda que gerassem dano a outrem, cabendo 

exclusivamente a própria vítima suportar os danos por ela sofridos. Reproduz 

Sérgio Cavalieri Filho (2012)34, nesse sentido, as renomadas expressões que 

                                                
31 Ibidem.  
32 CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2002, p.57. 
33 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 550. 
34 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 253. 
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expressam o cenário da época:  “O Rei não erra” - “The king can do no wrong” -, 

“O Estado sou eu” (L’État c’est moi), “O que agrada o príncipe tem força de lei” 

(quod principi placuit habet legis vigorem). 

A teoria da irresponsabilidade estatal, no Brasil, era adotada pelas 

Constituições de 1824 e 1891. Ambas não previam a responsabilidade civil do 

Estado. Enquanto aquela previa tão somente a responsabilidade praticada pelos 

agentes públicos (item 29 do art. 179, Constituição Federal de 1824), esta 

dispunha que a responsabilidade do funcionário público se daria apenas como 

consequência da prática de abuso ou omissão no exercício de suas funções (art. 

82, Constituição Federal de 1891).35  

Assim, pela teoria da irresponsabilidade, a figura do Estado e de seus 

agentes não deveria ser confundida e, caso os agentes viessem a praticar atos 

fora dos limites permitidos ou, ainda, de forma abusiva, a administração não se 

encontraria obrigada a reparar eventual lesão.  

Contudo, a cada momento, com a perda de terreno da doutrina civilista – 

e, consequentemente com o predomínio das normas de direito público sobre as 

normas de direito privado – na regência das relações entre a administração e os 

administrados, tornou-se evidente a necessidade de maior proteção ao particular. 

Isso porque, percebeu-se não ser possível equiparar o Estado, dotado de poder e 

de privilégios administrativos, ao particular, despido de autoridade e de 

prerrogativas públicas.36 

Dessa forma, a velha teoria da intangibilidade do soberano, insuscetível 

de causar danos e ser responsável passou a ser substituída pelo Estado de 

Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos direitos e deveres comuns 

às pessoas jurídicas.37 

O abandono da teoria da irresponsabilidade do Estado marcou o 

surgimento da doutrina da responsabilidade estatal nos casos de ação culposa 

dos seus agentes. Assim, passou-se a adotar a teoria civilista da culpa.38 

Entretanto, era necessário distinguir entre os atos de império e os atos de 

gestão. O primeiro aborda atos coercitivos que decorrem do poder soberano do 

                                                
35 PINTO, 2015. op. cit., p. 89. 
36 MEIRELLES, op. cit., 780. 
37 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 550. 
38 Ibidem. 
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Estado e, por isso, não incidiria qualquer tipo de responsabilização estatal, uma 

vez que os fatos cometidos eram regidos pelas normas tradicionais de direito 

público, protegidas pelas normas estatais. O segundo, todavia, se aproximava do 

direito privado o que permitia a responsabilização civil. Veja-se sobre a temática 

o que ensina Di Pietro:39  

 
Os primeiros seriam os praticados pela Administração com todas as 
prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e 
coercitivamente ao particular independentemente de autorização 
judicial, sendo regidos por um direito especial, exorbitante do direito 
comum, porque os particulares não podem praticar atos semelhantes; 
os segundos seriam praticados pela Administração em situação de 
igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento 
do patrimônio público e para a gestão de seus serviços. 

 
Em suma, a incidência da responsabilidade estava condicionada a uma 

atuação do agente de forma contrária ao direito ou ao descumprimento de dever 

legal. Baseava-se, portanto, na antijuridicidade da conduta do agente público, 

sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo – a culpa do agente 

público - para poder se exigir um ressarcimento estatal.  

A teoria da responsabilidade com culpa encontrou grande óbice, não só 

porque demandava a vítima o ônus da comprovação judicial da culpa do agente, 

como também, na prática, era difícil distinguir os atos de impérios dos atos de 

gestão, motivo pelo qual deixava as vítimas em situação de vulnerabilidade, sem 

que houvesse adequada proteção às vítimas que tinham um ônus desproporcional 

em razão da condição de hipossuficiência em ter que comprovar o elemento 

subjetivo. 

 
 

1.1.2 Teoria da culpa administrativa 

 
 
Após tantas incertezas entre os atos de gestão e os atos de império, 

ganhou espaço a teoria da culpa administrativa, a partir da Constituição de 1946 

(art. 194). Nela, não é preciso identificar o agente que deu causa ao dano, sendo 

necessária apenas a comprovação de mau funcionamento do serviço público, 

                                                
39 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 246. 
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ainda que não seja possível incumbir a responsabilidade a um agente 

determinado, também denominado como culpa anônima ou falta do serviço.40  

Tal teoria configura o primeiro momento de transição entre a doutrina 

subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva. Deixou de ser necessária a 

comprovação de culpa do agente público, para ser exigível a comprovação 

objetiva da falta de serviço, isto é, as precariedades, a inexistência, o mau 

funcionamento, ou ainda a demora na prestação, que por si causaram danos a 

terceiros. 

Sobre a culpa do serviço Cavalieri Filho41 ensina que, “ocorre quando o 

serviço não funciona, funciona mal ou funciona atrasado”, razão pela qual 

diferencia a culpa individual do funcionário da culpa anônima do serviço. Di Pietro, 

por sua vez, defende que em todas as três hipóteses de falhas deve incidir a 

responsabilidade do Estado, independente da perquirição de culpa do agente 

público. 42 

Além disso, defende Celso Antônio Bandeira de Mello43 que a 

responsabilidade por “falta de serviço” ou culpa no serviço não deve ser 

interpretada, de forma alguma, como modalidade de responsabilidade objetiva, ao 

contrário do que por vezes é suposto. Entende fazer parte da responsabilidade 

subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo): “Com efeito, para sua deflagração 

não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. 

Cumpre que exista algo mais, ou seja culpa (ou dolo), elemento tipificador da 

responsabilidade subjetiva”  

Ou seja, enquanto para alguns doutrinadores não existe diferença entre a 

culpa administrativa e a responsabilidade objetiva, outros defendem não ser 

possível tratar as modalidades da mesma forma.  

Houve, nesse sentido, maior proteção à vítima, que passou a ser 

dispensada da comprovação de requisitos que dificultavam a tutela do direito, tais 

como, a identificação do agente causador do dano, a culpa deste na conduta 

administrativa, a ausência de serviço prestado pela administração pública.  

                                                
40 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 551. 
41 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 253. 
42 DI PIETRO, op. cit. p. 642. 
43 MELLO, op., cit. p. 1.019. 
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Todavia, essa teoria representava grande ônus a ser suportado pelas 

vítimas, tendo em vista que, além da lesão sofrida injustamente, ainda ficavam no 

dever de comprovar a falta do serviço para obter a indenização.44 Nesse sentido, 

essa teoria passou a ser vista como incompleta pelos tribunais.  

 
 

1.1.3 Teoria do risco administrativo 

 
 
Nos dias atuais, vigora a teoria do risco administrativo (já anteriormente 

consagrada pela Carta de 1967, art. 105, na Carta de 1969, no art. 107 e 

atualmente na Carta de 1988, através do art. 37, § 6º), com fundamento da 

responsabilidade objetiva estatal, que tem como pressupostos a ordem política e 

jurídica.  

Entende-se que o Estado possui mais poder e mais sensíveis as 

prerrogativas do que o administrado. É sujeito jurídico, politico e economicamente 

mais poderoso do que a pessoa física, que tem posição de subordinação, ainda 

que seja protegida por diversas normas do ordenamento jurídico. Nesse sentido, 

não seria justo que, diante dos prejuízos oriundos da atividade estatal, tivesse que 

desempenhar demasiadamente para conquistar o direito à reparação de eventuais 

danos: “à maior quantidade de poderes haveria de corresponder um risco maior.”45 

Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria 

administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer 

para a reparação do dano. O risco e a solidariedade social são, pois, a base desta 

teoria.46 Assim, não mais importa a caracterização do elemento culpa pelo agente 

público.  

Sob essa perspectiva, leciona Cavalieri Filho:47 
 

A Administração Pública gera risco para os administrados, 
entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da 
comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal 
atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em 
favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e 
não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a 
todos representa, suportar os ônus da sua atividade, 
independentemente de culpa dos seus agentes. 

                                                
44 MEIRELLES, op. cit., 781. 
45 CARVALHO FILHO, op. cit., 552. 
46 MEIRELLES, op. cit., 781. 
47 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 257. 
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Isso posto, cabe à União, aos Estados federados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, as suas respectivas autarquias e pessoas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responder objetivamente pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.  

Há de se destacar que a atual Carta Magna introduziu a possibilidade de 

se responsabilizar as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, 

motivo pelo qual faz referência genérica ao conceito de agentes públicos e não 

servidores públicos. Além disso, o texto constitucional foi omisso quanto aos 

requisitos ensejadores da ação de regresso para o ressarcimento do dano 

indenizável contra o agente público, nos casos de dolo ou culpa.48  

Importante destacar, contudo, a existência da controversa acerca das 

teorias do risco integral e do risco administrativo. Na primeira hipótese, a 

administração tem a obrigação de indenizar todo e qualquer dano suportado por 

terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. A responsabilidade 

sequer decorre do nexo causal e o Estado indeniza ainda que a culpa recaia sobre 

a vítima. Ou seja, implica em uma responsabilização genérica e indiscriminada, 

inclusive, em casos de culpa exclusiva da vítima.49  

O Direito pátrio aplica essa hipótese apenas em casos excepcionais, 

como por exemplo, no art. 21, inciso XXIII da Carta Magna, situação que trata da 

ocorrência de danos nucleares,50 na qual a administração pública deverá se 

responsabilizar e reparar os danos dela decorrentes. Na segunda, por sua vez, a 

vítima participará na indenização na medida de sua responsabilidade para a 

ocorrência do dano. Isto é, se teve participação integral no evento dano, o Estado 

não terá que indenizar, e caso tenha parcialmente contribuindo para a ocorrência 

do dano a indenização a ser recebida será atenuada.51  

                                                
48 MEIRELLES, op. cit., 2016. p. 785 
49 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 553. 
50 Insta salientar, contudo, na ocorrência de dano nuclear, assim como na do dano ambiental, os 
doutrinadores também são divergentes no entendimento da aplicação da teoria do risco integral 
ou a do risco administrativo: “(...) a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares – Lei n. 
6.653/77, prevê diversas excludentes que afastam o dever de o operador nuclear indenizar 
prejuízos decorrentes de sua atividade, tais como: culpa exclusiva da vítima, conflito armado, 
atos de hostilidade, guerra civil, insurreição e excepcional fato da natureza (arts. 6º e 8º). 
Havendo excludentes previstas diretamente na legislação, impõe -se a conclusão de que a 
reparação de prejuízos nucleares, na verdade, sujeita -se à teoria do risco administrativo. 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.533 
51 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 552-553. 
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Sob essa perspectiva, portanto, a doutrina brasileira usa como 

pressuposto dos atos ilícitos o princípio da legalidade, em que notadamente para 

os ramos do direito público, exige-se expressa positivação da norma, em razão da 

cláusula universal de reserva de lei (art. o art. 5.º, II, Constituição Federal de 

1988). Ou seja, com o surgimento do Estado de Direito – em oposição ao Estado 

absolutista em que o “rei não erra”, o Estado deve se submeter às suas próprias 

leis.52  A ideia é que a norma que ele próprio criou seja cumprida, assegurando à 

sociedade a efetividade da segurança jurídica.  

Desse modo, é o atual entendimento do Superior Tribunal Federal: 

 
 
ATO DE REGISTRO DE COMÉRCIO – JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA (AUTARQUIA 
ESTADUAL) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO 
(CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – 
RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE 
QUE SE CUIDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM PARA QUE REAPRECIE A CAUSA – AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO.53 
 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 
6º) – CONFIGURAÇÃO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – 
MORTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE 
FOGO PARTICULAR MANEJADA POR POLICIAL MILITAR DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO EM PERÍODO DE FOLGA – 
RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE 
QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS 
IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – 
CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM 
SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO 
EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA 
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER 
PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E 
FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 
279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO 
RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 
85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE 
“TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA 
DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES 
RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.54 

                                                
52 “suporta a lei que fizeste” “legem patere quam fecisti, (Moreira Neto, 2014, s/p apud Duguit,). 
53 Supremo Tribunal Federal – STF. Segunda Turma. Agravo regimental no ARE 1.046.474/RJ. 
Rel. Ministro Celso de Mello, Julagmento:  , DJ: 12/09/2017. 
54 Supremo Tribunal Federal – STF.Segunda Turma. Agravo regimental no ARE 919.386/PE, 
Rel. Ministro Celso de Mello, , DJ: 18/11/2016. 
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Em suma: a legalidade para o Estado, que se faz por meio de seus entes, 

órgãos e agentes, mesmo delegados, impõe uma atuação adstrita a uma 

determinação legal. Só se pode fazer o que é previamente disposto em lei, sempre 

em conformidade com as normas – secundum legem, nunca contra legem ou 

praeder legem.  

 

 

1.2        GIRO CONCEITUAL: O DANO INJUSTO  

 

A doutrina mais recente, na esteira da ideia de Orlando Gomes,55 passou 

a aduzir que a responsabilidade civil tem como finalidade a reparação dos danos 

injustos causadas por condutas contrárias ao ordenamento jurídico ou por ele 

excepcionadas, cujo sistema teve como base a lógica patrimonialista que tem 

como objetivo primordial a reparação do dano.56 Ocorre que, o instituto da 

responsabilidade civil, influenciada tanto pelo direito civil quanto pela doutrina 

estrangeira, que tem como finalidade restabelecer o status quo, assim como a 

tutela dos danos causados aos indivíduos, teve que se adequar as novas 

demandas sociais.  

Orlando Gomes, qualificou essa mudança na teoria da responsabilidade 

civil como “giro conceitual do ato ilícito para o dano injusto”, porque, segundo ele, 

permite que outros danos além dos que resultam da prática de um ato ilícito 

também sejam ressarcíeis. Substitui-se, em síntese, a noção de ato ilícito pela de 

dano injusto, mais amplo e mais social.57 

Isso porque a antiga ótica utilizada – individualista e patrimonialista – que 

utilizava como fundamento do reparo o binômio dano-reparação, passou por um 

amplo processo de personalização e despatrimonialização do direito civil. A 

                                                
55 GOMES, Orlando. Tendências modernas na teoria da responsabilidade civil. In: DI 
FRANCESCO, J. R. P. (Org.). Estudos em homenagem ao professor Sílvio Rodrigues. São 
Paulo: Saraiva, 1980. 
56 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11. ed. Atual. Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 23. 
57 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional 
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar. 2009, p. 177 
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ampliação do escopo do instituto e a sua readequação surgiu, então, em resposta 

à insuficiência da função meramente reparatória.58  

Nesse sentido, leciona Pinto:59 

 
Diante da passagem do modelo subjetivista para o modelo da 
responsabilidade objetiva, esse fundamento (a antijuridicidade) se 
desloca: afasta-se da conduta e migra para o resultado (o dano injusto). 
É por isso que, no modelo objetivista, não importa se a conduta foi 
contrária ao direito, se foi neutra ou até se foi uma conduta avaliada de 
forma positiva pelo ordenamento jurídico (seria o caso de um bombeiro 
que, atuando de forma heroica, arrisca sua vida para salvar uma criança, 
porém causando danos ao apartamento do vizinho, por ter sido 
necessário quebrar uma janela de vidro para se deslocar durante sua 
missão): em todos os casos, se houver dano injusto, haverá o dever de 
indenizar. 

 

  Tornou-se evidente a necessidade de se repensar as funções que 

a responsabilidade civil deve assumir no ordenamento jurídico, de maneira que 

ela seja coerente e compatível com a sua perspectiva estrutural. Nesse sentido, 

parte da doutrina defende ser necessário questionar e adaptar as funções da 

responsabilidade civil, a fim de compatibilizá-la com a tutela integral de direitos 

diante das novas exigências sociais.60 Outra parte, contudo, defende que os 

pressupostos devem ser exaltados para que não haja descaracterização do 

instituto.61 

A nova perspectiva tem como o objetivo primordial garantir a efetiva 

reparação do ofendido. Para isso, foi necessário ampliar o escopo de danos 

indenizáveis, assim como flexibilizar o pressuposto da culpa. Afinal, os códigos 

elaborados nos modelos liberais utilizavam-se da conduta culposa, do dano e do 

nexo causal como requisitos necessários a ensejar a indenização. Ou seja, a 

criação da responsabilidade civil foi baseada na existência de relação entre a 

conduta culposa e dano causado à vítima, por meio do nexo de causalidade, como 

                                                
58 RODRIGUES, Cássio Monteiro. A função preventiva da responsabilidade civil sob a 
perspectiva do dano: é possível falar em responsabilidade civil sem dano? 2018, 29 pp. No prelo. 
59 PINTO, op. cit., 2015. p. 98. 
60 SCHREIBER, Anderson. As Novas Tendências da Responsabilidade Civil Brasileira. Revista 
Trimestralde Direito Civil, v. 22, p. 45-69, 2005. 
61 ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever de indenizar. 
Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre junto à 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 137. 
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uma ferramenta sancionadora pautada pela lógica reparatória. Ausentes um 

desses elementos, portanto, não haveria que se falar em reparação.62 

Mas, com o advento das revoluções industrial e tecnológica, a sociedade 

moderna passou a vivenciar novas circunstâncias que passaram a provocar mais 

acidentes e riscos até então não experimentadas, como por exemplo, acidentes 

de transportes, nucleares, danos a indivíduos causados dentro de instituições 

públicas, que demonstraram a insuficiência da responsabilidade subjetiva pautada 

em conduta culposa do agente. Diante das novas relações e das complexas 

circunstâncias, comprovar o elemento culpa tornou-se cada vez mais difícil, 

motivo pelo qual o instituto passou a não mais cumprir sua função.  

Assim, o instituto que originariamente estava direcionado para reprovar a 

conduta culposa, passa agora para a proteção e reparação da vítima, sob novo 

fundamento da teoria do risco, ainda que distribua o dever de indenizar, em 

situações mais especificas, entre aqueles que potencialmente atuam ou se 

relacionam com o dano injusto experimentado, alterando seu locus para a 

solidariedade.63 

O nexo causal, por sua vez, que representa o vínculo entre o dano e o 

comportamento específico que lhe deu causa, também enfrentou grandes 

mudanças. Situações em que o nexo causal não restou comprovado, passaram a 

ser aceitas, sempre com a finalidade precípua de que a estrutura estratificada não 

fosse mais um empecilho para a concretização da função e dos valores 

constitucionais. Nesse sentido, leciona Luiz Edson Fachin, atualmente Ministro do 

Supremo Tribunal Federal:64 

 
Situação que também emerge como exemplar é a imputação sem nexo 
de causalidade na responsabilidade por danos. Não raro se vê a 
reafirmação tradicional do nexo para imputar responsabilidade, o que, 
de todo correta, pode não ser, em determinados casos, o mais justo 
concretamente para a vítima. Quando assim, a direção pode indicar a 
renovação do conceito de causa, e especialmente do nexo causal. A 
imputabilidade tem no centro a preocupação com a vítima; a imputação 
é a operação jurídica aplicada à reconstrução do nexo. Da complexidade 
e da incerteza nascem fatores inerentes à responsabilização por danos. 
É de alteridade e de justiça social que deve se inebriar o nexo de 
causalidade, atento a formação das circunstâncias danosas.  

                                                
62 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 73. 
63 RODRIGUES, op. cit., p. 6. 
64 FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil: Sentidos, Transformações e Fim. Rio de Janeiro: Renovar. 
2015. P. 113-114. 
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Portanto, a flexibilização do instituto deixou de ter como foco o elemento 

culpa, passando para o que realmente é importante: a efetiva proteção e 

reparação da vítima, ainda que esse reparo tenha que ser distribuído e suportado 

por mais de um cidadão. Isto é, o antigo posicionamento adotado com base no 

modelo civilista-individualista, ideologia do código civil de 1916 foi substituído pelo 

ora entendimento de modelo solidarista, com base na Constituição da República 

e no Código Civil de 2002. O dano injusto experimentado pela vítima, baseado na 

teoria do risco, passa a ser suportado tanto por aqueles que potencialmente 

atuam, quanto os que se relacionam com o evento.65  

Isto é, antes do modelo objetivista, conceituava-se o dano como um dos 

elementos do ato ilícito. Entendia-se que este não poderia se confundir com o 

prejuízo material, com a lesão fática, posto que há lesões lícitas e permitidas pelo 

próprio ordenamento jurídico. O dano era tido como o prejuízo experimentado pela 

vítima, ou seja, igual à diminuição patrimonial como consequência do evento 

danoso.  

Esse conceito, contudo, passou por inúmeras críticas por ser limitado, 

visto que dificultava a tutela em certas situações lesivas. Além disso, com o 

reconhecimento e a necessidade de identificar, cada vez mais, interesses 

existenciais tuteláveis, a reparabilidade do dano moral deixou de ser questionado 

para se tornar uma certeza. Nesse sentido, Pinto66 traz alguns exemplos da nova 

percepção da responsabilidade civil como um mecanismo de integração com o 

sistema constitucional de defesa dos direitos humanos. Veja-se: 

 
Sob essa ótica é possível constatar que, na legítima defesa praticada 
pelo agente público, não há que se falar em dever de indenização pelo 
Estado, porque, a rigor, quem deu causa ao evento deletério foi o autor 
da agressão injusta, que terá o dever de suportar o dano causado pelo 
agente público que, de forma proporcional, agiu em sua própria e 
legítima defesa. Diferente será a situação daquele que for vítima de 
danos perpetrados pelo agente público em estado de necessidade. É 
que, neste último caso, a vítima não terá o dever de suportar os danos 
causados pelo agente público, tendo em vista que o lesado não teve 
qualquer contribuição causal para o resultado deletério. É o caso, por 
exemplo, de algum transeunte que venha a ser atingido por disparos de 
armas de policiais que, durante uma perseguição de assaltantes, 

                                                
65 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. In: 
TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coord.). O direito e o tempo: embates jurídicos e 
utopias contemporâneas. Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 857. 
66 PINTO, 2015. op. cit., p. 99. 
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venham a ser disparados em uma troca de tiros. O transeunte não é 
injusto agressor do policial e, portanto, falta o requisito da injusta 
agressão para a situação se caracterizar como legítima defesa, 
caracterizando-se tal hipótese como estado de necessidade, diante do 
perigo criado por terceiros (os assaltantes). 

 

E, como diferente não podia ser, nesse sentido, a Carta Magna, que previa 

expressamente o ressarcimento dos danos morais, não deixou mais dúvidas 

quanto à insuficiência do conceito e as situações cotidianas passaram a ser fruto 

tanto de danos patrimoniais quanto extrapatrimoniais – este que vão além do ato 

ilícito.67  

Essa mudança de perspectiva, da perda da importância da ilicitude na 

identificação do dano e da maior preocupação com a reparação da vítima ao invés 

de reprovação do ofensor, foi denominado por Orlando Gomes giro conceitual. 

Isto é, configurou-se a passagem do dano atrelado ao ato ilícito para o conceito 

de dano injusto.68  

O dano injusto está pautado em uma perspectiva ampla e social que, 

segundo Bodin de Moraes: “ainda que decorrente de conduta lícita, afetando 

aspecto fundamental da dignidade humana, não for razoável, ponderados os 

interesses contrapostos, que a vítima dele permaneça irressarcida.” Ou seja, o 

dano passou a ser tido como lesão objetiva a interesse merecedor de tutela.  

É nesse sentido que o atual modelo aparece para não mais se importar 

se a conduta descrita esta em desconformidade com o direito, se foi neutra ou 

avaliada de forma positiva pelo ordenamento jurídico, havendo dano injusto, 

independente do motivo que deu causa, nascerá o dever do Estado de indenizar. 

Sendo assim, leciona Pinto:69 

 
O dano injusto é a figura central no estudo da responsabilidade civil do 
Estado na atualidade: corresponde à junção da noção de dano com a de 
antijuridicidade objetiva, sob a ótica da equidade e da função social da 
responsabilidade civil. Trata-se do dano que não deve ser suportado pelo 
lesado ou, em outras palavras, é o dano a uma situação juridicamente 
protegida. Note-se que não há maior novidade no seu reconhecimento 
no contexto da responsabilidade civil do Estado. O que há de novo é a 
relevância que lhe é atribuída. E mais: o reconhecimento da 
imprescindibilidade da noção de injusto para a elaboração de uma teoria 
geral da responsabilidade civil do estado (por ação e por omissão).  

 
                                                
67 RODRIGUES, Cássio Monteiro op. cit., p. 11.  
68 RODRIGUES, Cássio Monteiro. op. cit., p. 11-12. 
69 PINTO, Helena Elias. Responsabilidade Civil do Estado por Omissão na Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. 2008, p. 120. 



 32 

A vantagem desse novo amplo conceito reside no fato de que o foco para 

averiguar o merecimento de tutela pelo direito, bem como afastar indenizações 

por mero aborrecimentos passa a ser o próprio objeto atingido, qual seja, o 

interesse, independentemente se este é material ou emocional e não mais nas 

consequências advindas da lesão, como antes o era.70  

Sendo assim, tem-se que nem todas situações de sofrimento, tristeza ou 

desconforto emocional darão causa à reparação, mas tão somente aquelas 

graves o suficiente que atinjam a dignidade humana através dos aspetos do direito 

da personalidade, como a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a 

solidariedade familiar ou social.71  

Isso posto, é possível perceber a complexidade que o instituto da 

responsabilidade civil atravessa nos seus mais diversos aspectos, como a culpa, 

o nexo causal e o dano. Entender as transformações que levaram a doutrina e a 

jurisprudência brasileira a fundamentarem o estudo é entender o fenômeno da 

constitucionalização do direito de modo geral e a despatrimonizalicação que do 

direito civil e, consequentemente, no caso, da responsabilidade civil do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 RODRIGUES, Cássio Monteiro. op. cit. p. 12. 
71 BODIN DE MORAES, op. cit., p. 179. 
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CAPÍTULO 2 - A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 
 

 

Na medida em que o Estado é responsável pelos danos causados à 

terceiros essa conduta poderá ser decorrente de duas hipóteses distintas, a saber: 

a primeira delas será resultado da conduta positiva do Estado, ou seja, quando o 

agente público for causador imediato do dano. A segunda, por sua vez, será 

consequência de uma conduta omissiva, momento em que o Estado apesar de 

não atuar de forma direta na produção do efeito danoso, tem o dever de evitá-lo.  

Quando o fato administrativo for comissivo, os danos podem ser gerados 

por conduta culposa ou não. Nessa hipótese é possível que o Estado seja 

responsabilizado ainda que a culpa ou o dolo do agente na prática não restem 

configurado, bastando apenas a verificação dos pressupostos: fato administrativo, 

dano e  nexo causal.  

No tocante à conduta omissiva, a doutrina e a jurisprudência não são 

unânimes acerca da correta teoria a ser aplicada. Tais divergências ocorrem 

porque tanto a Constituição Federal de 1988, como o Código Civil de 2002, não 

foram expressos nesse aspecto. 

Isso porque não são todas as condutas estatais que representam uma 

negligência ou um desleixo em cumprir o seu dever legal. E, nessa circunstancias, 

não restará configurada a responsabilidade estatal, mas apenas naquelas em que 

o Estado se omitir diante do seu dever legal de impedir a ocorrência do dano. 

Neste caso, deverá arcar civilmente e patrimonialmente a fim de reparar os 

prejuízos causados.72  

Sendo assim, importante destacar que a responsabilidade civil do Estado, 

na conduta omissiva, em regra, só restará evidenciada quando estiverem 

presentes os elementos caracterizadores da culpa. Esta origina-se, na espécie do 

                                                
72 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. Ver., ampl. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 589. 
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descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, que tem a função de 

impedir que o dano ocorra.  

Como consequência disso, nas omissões estatais, a teoria da 

responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade. Para melhor 

compreensão das condutas comissivas e omissivas, importante a distinção prévia 

entre as modalidades subjetiva e objetiva da responsabilidade civil. Em relação 

àquela há de se considerar a presença de três pressupostos, quais sejam: a 

conduta do agente por ato comissivo ou omissivo, o elemento subjetivo que, uma 

vez aferido, poderá ser culpa ou dolo e, também, o dano seguido pelo nexo de 

causalidade. A culpa é empregada, aqui, em sentido latu sensu, o que indica não 

só a culpa strictu sensu, como também o dolo.  

Por essa ideia, leciona Cavalieri Filho:73 

 
A ideia de culpa está visceralmente ligada à responsabilidade, por isso 
que, de regra, ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação 
sem que tenha faltado com o dever de cautela em seu agir. Dai ser a 
culpa, de acordo com a teoria clássica, o principal pressuposto da 
responsabilidade subjetiva.  

 
No entanto, como abordado anteriormente, não é possível comprovar a 

culpa do agente em todas as situações decorrentes de dano. Com a 

industrialização e o advento do maquinismo e de inventos tecnológicos, assim 

como o crescimento exponencial da população, novas situações surgiram sem 

que pudessem ser amparadas pelo instituto tradicional da responsabilidade 

subjetiva. Por isso, a sociedade viu-se na necessidade da criação de um novo 

instituto, que fundamenta a responsabilidade objetiva na teoria do risco.  

Por ela, repita-se: “todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e 

reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com 

culpa”.74 A ideia é que enquanto o elemento culpa é associado a pessoas e 

vincula-se a um individuo, o risco ultrapassa essa limitação pessoal e vai além, é 

visto como um problema da nova estrutura das atividades modernas, que é 

rodeada de máquinas, de setores de produção e das peculiaridades de cada 

atividade empresarial.  

                                                
73 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 17. 
74 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 152.  
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Assim, com a necessidade de melhor tutelar bens complexos e garantir a 

efetivação do dever de cuidado e de responsabilização, o ordenamento jurídico 

precisou romper com a noção tradicional de responsabilidade civil subjetivista nas 

condutas omissivas para também possibilitar a lógica objetiva, uma vez que o bem 

a ser tutelado é direito de toda comunidade e de difícil recuperação ou reparação.  

Assim, diante da ausência de dispositivo específico acerca da 

responsabilidade em casos omissivos, surge uma divergência doutrinária. Parcela 

da doutrina defende a estrita interpretação legal enquanto outra parte entende ser 

possível uma interpretação extensiva. Quanto às previsões legais, tem-se que:  

O Código Civil de 2002, em seu art. 927, parágrafo único, estabelece que 

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei", o que indica que a responsabilidade objetiva, com ou sem 

culpa, pressupõe a existência expressa de uma norma legal prévia.  

O art. 43 do Código Civil de 2002, que atribui responsabilidade do Estado 

- por meio de seus agentes no exercício de suas funções ou ainda as pessoas 

jurídicas auxiliares do Estado e as de direito privado que desempenham atividades 

estatais sob concessão ou delegação. Ressalta-se que no artigo não há previsão 

expressa quanto à modalidade omissiva. Confira-se: 

 
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.75 

 
Da mesma forma trata o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, a 

interpretação dos referidos dispositivos se aplicam somente aos comportamentos 

comissivos. Em se tratando de comportamentos omissivos a doutrina não tem um 

único posicionamento.  

 

2.1  AS DIFERENTES CORRENTES DOUTRINÁRIAS 

 

 

Como exposto, a doutrina ainda não possui entendimento placitado em se 

tratando de condutas omissivas. Nesse sentido, existem três correntes distintas.  

                                                
75 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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A primeira delas, defendida por Flávio Willeman,76 entende que com a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002 não há mais que se falar em 

responsabilidade civil subjetiva das pessoas jurídicas de direito público, uma vez 

que a legislação civil infraconstitucional, através do art. 43 do Código Civil, trouxe 

a teoria do risco administrativo para embasar a responsabilidade civil do Estado, 

revogando o art. 15 do Código Civil de 1916 que servia de base legal para a 

responsabilidade subjetiva.  

Assim, seja pela falta de previsão legal específica nesse sentido e, ainda, 

pela existência de regras explícitas e específicas em sentido oposto, que 

determinam a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco, 

não haveria mais espaço para sustentar a responsabilidade subjetiva das pessoas 

jurídicas de direito público.  

Nesse sentido dispõe Hely Lopes Meirelles:77  
 
O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a 
omissão administrativa na qualidade de agente público. Não se exige, 
pois, que tenha agido no exercício de suas funções, mas simplesmente 
na qualidade de agente público. 

 

Na mesma toada, ensina Yussef Said Cahali:78  

 
Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores) 
adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas 
indicadas em seu art. 37, §6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre 
o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de 
serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer 
averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por 
desnecessária a sua prova. 

 
E, ainda nessa corrente, a título de complementação, conclui Rodrigo 

Valgas Dos Santos:79 

 
Com efeito, apesar das respeitáveis vozes dissonantes no sentido de 
admitir-se, em casos de omissão, a responsabilidade subjetiva e não 
objetiva do Estado, pensamos que mesmo na hipótese omissiva, a 
responsabilidade sempre será objetiva, seja porque a Constituição da 
República não faz qualquer distinção no art. 37, 6º, na categoria dano, 
seja porque a interpretação mais adequada é a que prestigie a máxima 
efetividade da constituição e o respeito ao princípio da dignidade 
humana. 

                                                
76 WILLEMAN, Flávio. Responsabilidade das agências reguladoras, Lúmen Júris, 2005, p. 22 ss. 
77 MEIRELLES, op. cit., p. 785. 
78 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2007. p. 44. 
79 Nexo causal e excludentes da responsabilidade extracontratual do Estado. In Interesse 
Público, ano 12, n. 59, jan./fev. 2010, p. 161-182. 
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Cretella Júnior80 também adota a Teoria Objetiva, motivo pelo qual o 

funcionamento do serviço público deve ser contínuo, regular e sem falhas, a fim 

de beneficiar a coletividade. Confira-se:  
 

Mesmo, porém, que não se apure a identidade do agente responsável 
pelo mau funcionamento do serviço público, basta a prova inequívoca do 
prejuízo ocasionado, como decorrência da falha da máquina do Estado 
(nexo causal), para empenhar a responsabilidade administrativa da 
pessoa jurídica pública a quem está afeto o serviço e a respectiva 
indenização patrimonial, o que, em outras palavras, significa que, 
superada a teoria subjetiva, que pressupõe a identificação do agente 
causador do dano, o direito administrativo chega à teoria objetiva, que 
prescinde da culpa do homem, da identificação do funcionário, fixando-
se na falha do serviço.  

 
Portanto, para essa primeira corrente doutrinária, a administração púbica 

exerce sua função estatal sem a intenção de causar danos a terceiros, contudo 

uma vez lesionados, o dano deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo 

de causalidade, independentemente de culpa. 

A segunda corrente, sustentada por Celso Antônio Bandeira de Mello, 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Lúcia Vale Figueiredo, Rui Stocco, entre outros. 

Mello81 ensina que caberá a responsabilidade subjetiva quando existir obrigação 

de indenizar em função de um procedimento contrário ao direito, seja por ato 

culposo ou doloso, quando se tinha a obrigação de impedir a ocorrência o evento 

danoso. Isto é, independentemente da identificação de uma culpa individual. Tal 

noção, justificada pela obsolescência do modelo civilista, cedeu espaço para a 

denominada culpa do serviço ou “a falta de serviço”.  

Por essa ideia, tem-se que um serviço não funciona quando deveria 

funcionar, ou ainda, quando funciona mal ou atrasado. A ausência de um serviço 

ou seu mau funcionamento, ainda que apenas pela demora na prestação, é 

suficiente para a caracterização da responsabilidade civil estatal pelos danos daí 

decorrentes em agravo de seus administrados.  

Diante disso, adverte o doutrinador que a responsabilidade “por falta de 

serviço”, falha do serviço ou culpa do serviço não pode ser interpretada, de forma 

alguma, como modalidade de responsabilidade objetiva. É responsabilidade 

subjetiva, posto que tem como pressuposto a culpa ou o dolo. Não basta, portanto, 

                                                
80 CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Administrativo Brasileiro. 2002. p. 615.  
81 MELLO. op. cit., 1.021-1.022. 
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a mera objetividade de um dano relacionado a um serviço estatal. É necessário ir 

além e estar diante do elemento culpa ou dolo como tipificador da 

responsabilidade subjetiva.  

Observa, ainda, que parte das pessoas se equivoca quanto a aplicação 

dessa modalidade ao enquadrar – erroneamente – a “falta de serviço” à 

responsabilidade objetiva. Tal equívoco primeiramente se dá em razão de uma 

errônea tradução da palavra faute, que em francês significa culpa. Todavia, no 

Brasil e em outros países houve a tradução inadequada para “falta” o que leva a 

crer a ideia de algo objetivo.  

Outro fator para este engano é a circunstância de que na responsabilidade 

civil por “falta de serviço” necessariamente será preciso uma “presunção de culpa” 

sob pena de inaplicabilidade dessa modalidade de responsabilização, diante da 

extrema dificuldade de demonstrar e comprovar que o serviço prestado operou 

abaixo dos padrões devidos, ou seja, com negligência, imperícia ou imprudência 

-  em suma, culposamente.  

Havendo presunção de culpa, a vítima do dano ficaria desobrigada de 

comprová-lo, o que não se sustenta com o caráter subjetivo da responsabilidade, 

posto que caso o Poder Público demonstre que atuou com diligência, perícia e 

prudência – antítese da culpa – não restará caracterizada a obrigação de ressarcir 

o dano, fato este que de modo algum ocorreria com a responsabilidade objetiva.  

 Nesse sentido, confira-se trecho do doutrinador:82 

 
À objetividade dada a conduta, à qual se atribui o dano, e a objetividade 
da responsabilidade. A primeira é sempre objetiva, pois o Direito só se 
ocupa de situações tomadas em sua objetividade, isto é, como um dano 
objetivo. A segunda sê-lo-á ou não.  

 
Em resumo, para o autor é possível afirmar que a culpa se relaciona com 

a negligência, imprudência ou imperícia e que a responsabilidade por falta de 

serviço é, evidentemente, modalidade de responsabilidade subjetiva. Logo, para 

a caracterização da responsabilidade objetiva bastaria a simples comprovação da 

relação causal entre um acontecimento e o feito que produz. Já na 

responsabilidade subjetiva é necessário que se verifique se a conduta geradora 

do dano revela deliberação na prática do comportamento proibido ou 

desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade 

                                                
82 MELLO. op. cit., 1.021. 



 39 

normal (culpa) legalmente exigíveis, de tal maneira que o direito seja em uma das 

hipóteses transgredido. 

Na mesma toada caminha Di Pietro:83 

 
Mesmo ocorrendo motivo de força maior, a responsabilidade do Estado 
poderá ocorrer se, aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder 
Público na realização de um serviço. Por exemplo, quando as chuvas 
provocam enchentes na cidade, inundando casas e destruindo objetos, 
o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de 
determinados serviços de limpeza dos rios ou dos bueiros e galerias de 
águas pluviais teria sido suficiente para impedir a enchente. Porém, 
neste caso, entende-se que a responsabilidade não é objetiva, porque 
decorrente de mau funcionamento do serviço público; a omissão na 
prestação de serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do 
serviço público (...); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não 
decorreu de atuação de agente público, mas de omissão do poder 
público.  

 
Ainda na corrente que admite a responsabilidade subjetiva do Estado nos 

casos de omissão, ensina Stocco: 84 

 
Observe-se que o art. 37,§ 6°, só atribui responsabilidade objetiva à 
Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco 
administrativo da atuação, ou inação dos servidores públicos; não 
responsabilizando objetivamente a Administração por atos predatórios 
de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos 
particulares. (...) Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem 
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredações 
por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços 
públicos existentes, causam danos aos particulares. Nestas hipóteses, a 
indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa 
da Administração.  

 
Para a terceira corrente, também denominada de intermediária, defendida 

entre outros por Cavalieri Filho85, a responsabilidade subjetiva do Estado, por não 

ter sido extinta do ordenamento pátrio, tem lugar nos casos de omissão genérica 

da Administração, enquanto a responsabilidade objetiva será aplicada nos casos 

em que restar configurada a omissão específica. Isto é, por omissão específica 

entende-se a obrigação legal do Poder Público de agir diante de determinada 

evento, todavia o mesmo em vez de cumprir com o seu dever se mantém inerte, 

causando danos a terceiros. 

                                                
83 DI PIETRO. op. cit., p. 625. 
84 STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 2004. p. 962. 
85 CAVALIERI FILHO, op. cit., 2012. p. 152. 
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Uma das funções primordiais do Estado da Administração Pública é o dever 

de garantia da integridade física, psíquica e moral dos cidadãos que se encontram 

sob sua tutela, devendo-lhes garantir a proteção. Contudo, nos casos em que o 

agente público estiver na condição de garante (ou guardião) e por omissão sua 

propiciar a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para 

impedi-lo; a omissão estatal surge na medida em que não evitou o dano.  

São exemplos de omissão especifica um suicídio cometido por paciente 

internado em hospital público, quando o médico responsável pela internação sabia 

da condição e intenção da vítima e nada fez para evitar; paciente que após 

internação em hospital público, não tem realizado os exames determinados e vem 

a falecer no dia seguinte,86 entre diversos outros. 

Em contrapartida, a omissão genérica relaciona-se aos serviços prestados 

pelo ente estatal com a finalidade de atender toda a coletividade; isto é, não se 

pode exigir uma atuação especifica da administração. Não se tem como objetivo 

atingir um grupo específico. Em outras palavras, é quando o Estado tem apenas 

o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de 

fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado. 

Portanto, havendo falha ou ausência de prestação de serviço, não há que 

se falar em responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que não é possível 

demonstrar que a negligência do agente público contribuiu de maneira decisiva 

no evento danoso. Desse modo, responderá o Estado subjetivamente. São 

exemplos de omissão genérica, segundo Cavalieri Filho:87  
 

Negligência na segurança de balneário público - mergulho em lugar 
perigoso, consequente tetraplegia; o infortúnio ocorreu quando a vítima, 
aos 14 anos, após penetrar, por meio de pagamento de ingresso, em 
balneário público, mergulhou de cabeça em ribeirão de águas rasas, o 
que lhe causou lesão medular cervical irreversível (REsp. 418.713-SP); 
queda de ciclista em bueiro há muito tempo aberto em péssimo estado 
de conservação, o que evidencia a culpa anônima pela falta do serviço 
(Ap. Civ. 4.846/2008, TJRJ);  estupro cometido por presidiário, fugitivo 
contumaz, não submetido à regressão de regime prisional como manda 
a lei - faute du service public  caracterizada; a omissão do Estado 
constituiu, na espécie, o fator determinante que propiciou ao infrator a 
oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor de 12 anos 
de idade, justamente no período em que deveria estar recolhido à prisão 
(REsp. 409.203/RS); poste de ferro com um sinal de trânsito cai sobre 
idosa no calçadão de Ipanema - a base de metal que sustentava o sinal 
estava bastante enferrujada e acabou quebrando com o apoio da idosa 
(Globo, 12/7/2010). No dia seguinte, a reportagem do mesmo jornal 

                                                
86 CAVALIERI FILHO, op. cit., p 268.  
87 Ibidem.  
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percorreu os nove quilômetros da Praia da Barra (Rio de Janeiro) e 
constatou que nada menos que 40 postes de iluminação pública 
apresentavam comprometimento em sua estrutura por corrosão da 
maresia, o que bem caracteriza a omissão genérica do serviço de 
conservação da Prefeitura. 

 
Nestas hipóteses embora a administração não atue de forma direta e 

imediata para a ocorrência do dano, concorre para ele, motivo pelo qual caberá 

ao lesado comprovar que a falta do serviço ou culpa anônima contribuiu para o 

dano e, caso houvesse uma conduta positiva do Poder Público, o dano poderia 

ter sido evitado.  

Em resumo, para se avaliar a responsabilidade nos casos omissivos antes 

de mais nada é preciso verificar se a administração está obrigada a praticar uma 

ação em razão de um especifico dever de agir ou se apenas tem o dever de evitar 

o resultado. Em se tratando daquele, haverá omissão especifica e a 

responsabilidade será objetiva. Logo, a demonstração de que o dano decorreu da 

omissão é suficiente para incidir a responsabilização.  

Isto posto, a história evolutiva da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado mostra que ainda hoje o tema carece de um entendimento universal nos 

seus mais amplos aspectos, especialmente no que concerne aos danos causados 

pela omissão estatal. Isso porque, seja nas posições jurídicas do mundo, seja nas 

adotadas pelo Brasil, percebeu-se estar diante de expressivas condutas estatais 

passiveis de gerar danos, assim como ganhou-se maior noção ético-política de 

responsabilidade do Estado por omissão, que surge no contexto de Estado 

Democrático de Direito.  

 

2.2    O POSICIONAMENTO ADOTADO À LUZ DO SUPERIOR TRIBUNAL 

FEDERAL  

 
 

2.2.1   Corrente Subjetivista  

 
 

Ainda sob a perspectiva da omissão estatal e a ausência de 

posicionamento pacificado, não por outra razão, é possível perceber que a 

jurisprudência pátria também não é unânime em definir a natureza do instituto. 
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Nesse sentido, ao longo da história é possível perceber que as distintas posições 

adotada pela Corte Superior como influência das diferentes correntes doutrinarias 

brasileiras.   

 Inicialmente, de acordo com a evolução histórica, a corrente subjetivista 

tinha maior peso na história e, por consequência, no Supremo Tribunal Federal. 

Segundo estudo realizado por Pinto88 entre os anos de 1946 e 2006 em um total 

de 62 (sessenta e dois) acórdãos analisados, 32 (trinta e dois) adotaram a posição 

subjetivista, sendo que apenas 11 (onze) foram posteriores a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

 Verificou ainda que, entre 1946 e 1967, apenas 12 (doze) acórdãos 

abordaram a responsabilidade civil do Estado por omissão, sendo que 10 (dez) 

deles adotaram a mesma premissa fática, qual seja, danos a estabelecimento 

comerciais pertencentes a estrangeiros em decorrência de omissão do Estado em 

garantir a proteção face aos indivíduos exaltados durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1944) diante da notícia de que navios brasileiros foram afundados 

por potência estrangeira. Outro aspecto interessante é que dos 12 (doze) 

julgados, 11 (onze) têm como parte pessoa jurídica.  

 Dentre esses 12 (doze) casos julgados, 11 (onze) adotaram como 

parâmetro a responsabilidade subjetiva. O único caso que não adotou tal 

parâmetro (RE n º 43626/CE) não restou claro expressa ou implícita adoção da 

responsabilidade subjetiva.  

 Nesse diapasão, a pesquisa permite perceber que, exceto pela 

peculiaridade dos casos de depredação como consequência da hostilidade aos 

imigrantes oriundos de países integrantes do chamado Eixo,89 a responsabilidade 

civil por omissão não era tema desenvolvido no contexto histórico em comento. 

Ademais, a tutela jurisdicional se restringia, em regra, à proteção do patrimônio de 

pessoas jurídicas – que pedem indenização em razão de ataques motivados por 

sentimentos nacionalistas.  

 Já entre os anos de 1967 e 1988, permanecem sendo poucos os casos 

de omissão do Estado, havendo alteração apenas quanto às situações de fato que 

ensejam pedidos indenizatórios.  É no ano de 1968, contudo, que há pela primeira 

                                                
88 PINTO, Helena Elias. Responsabilidade Civil do Estado por Omissão na Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2008. p. 156/157. 
89 Alemanha, Itália e Japão.  
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vez o reconhecimento do dever do Estado de indenizar pessoa física em razão da 

omissão estatal. Não houve, contudo, qualquer menção especifica ao tipo de 

dano, se seria o caso de dano moral. E outros dois casos desse período aferiu-se 

que o dano em discussão se referia exclusivamente à lesão de direito patrimonial.  

 Com advento da Constituição Federal de 1988 a Corte passa por visíveis 

modificações: observou Pinto90 que em uma escala de 39 acórdãos, 11 (onze) 

adotaram a teoria subjetivista, 15 (quinze) adotaram a teoria objetivista e 13 (treze) 

não manifestaram de forma expressa ou explícita a teoria adotada.  

 Confira-se nesse sentido, um dos julgados acerca do peculiar caso de 

depredação supramencionada: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETERIORAÇÃO DE 
MERCADORIA PELA DEMORA ILEGAL DO DESEMBARAÇO 
ALFANDEGÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE DISPENSA DA CULPA DO 
FUNCIONÁRIO (C.F., ARTIGO 194). (...) A questão da responsabilidade 
objetiva do Estado, pelo art. 194 da C.F, é suscetível de controvérsia, 
mas não há necessidade de ser renovado, aqui, este debate. A decisão 
judicial, que afirmou a ilegalidade das exigências aduaneiras 
(ocasionando a demora do despacho e a deterioração da mercadoria), 
basta para configurar o elemento subjetivo da culpa. (Grifou-se).91 

 

 Ainda com base na teoria subjetivista, decisão do Supremo Tribunal 

Federal, em casos de omissão, após o advento da Constituição Federal de 1988: 

 
CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER 
PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO 
FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA 
PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F. , art. 37 , § 6º. I. - Tratando-
se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato 
é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três 
vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, 
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao 
serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do 
serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da 
causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva 
atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III. - Latrocínio 
praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da 
prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade 
entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do RE 172.025/RJ, 
STF, RE 172.025/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ: 19.12.96; RE 
130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE 
conhecido e provido. (Grifou-se).92 

                                                
90 PINTO, 2008. op. cit., p. 161. 
91 Supremo Tribunal Federal – STF. Segunda Turma. RE 56320/SP, Relator . Ministro Victor 
Nunes, Segunda Turma, DJ: 01/01/1970. 
92 Supremo Tribunal Federal – STF. Segunda Turma. RE 369820/RS, Relator Ministro Carlos 
Velloso, DJ: 27/02/2004. 
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2.2.2   Corrente Objetivista 

 

 

Até a década de 80, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal adotava 

de forma majoritária a corrente subjetivista. É na década de 90, contudo, que 

ocorre uma virada na aplicação da teoria aos casos concretos.  

Em 1992, o relator do Recurso Extraordinário 130.764-1/PR, Ministro 

Moreira Alves, é pioneiro ao aplicar a responsabilidade civil do Estado por omissão 

no sistema da responsabilidade objetiva.93 Tratava-se situação decorrente de 

assalto cometido por quadrilha, em que um preso foragido fazia parte. Na 

hipótese, o detento tinha sido transferido para um hospital, a fim de realizar 

tratamento médico, momento em que logrou êxito em sua fuga devido à 

ineficiência da vigilância policial. Contudo, em que pese ter sido adotada tal teoria 

da responsabilidade objetiva pelo voto condutor, baseado na teoria do nexo de 

causalidade direto e imediato, a ação foi julgada improcedente com base na 

ausência de elo causal entre a omissão do Estado e o dano. Confira-se: 

 
As circunstâncias do presente caso evidenciam que o nexo da 
causalidade material não restou configurado, quer em face da ausência 
de imediatidade entre o comportamento referido imputado ao Poder 
Público e o evento lesivo consumado, que em face da superveniência de 
fatos remotos descaracterizadores, por sua distante projeção no tempo, 
da própria relação causal.94 

 
É, contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário 109.615-2/RJ, em 

maio de 1996, de relatoria do Ministro Celso de Mello que se reconheceu pela 

primeira vez de forma evidente os motivos que levaram a aplicação da 

responsabilidade civil do Estado por omissão, condenando o Estado em 

indenização.95 O caso, que aplicou a teoria do risco administrativo, aborda 

situação em que um aluno matriculado em escola municipal pública causou, 

                                                
93 CAVALIERI FILHO, op. cit., p 261. 
94 Supremo Tribunal Federal – STF. Primeira Turma.  RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira 
Alves, Primeira Turma, DJ: 07/08/1992. 
95 PINTO, Helena Elias. 2008. op. cit., p. 170. 
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dentro do recinto escolar, a perda do globo ocular direito de outro aluno igualmente 

matriculado. É a partir dele que uma série de decisões passam a ser adotadas 

neste sentido, sendo ainda intercaladas por decisões que utilizam como critério a 

responsabilidade subjetiva ou ainda decisões que não explicitam a teoria adotada.  

O Ministro Relator defendeu estarem presentes todos os pressupostos 

necessários para tal, os quais cita em seu voto, quais sejam: (i) a alteridade do 

dano, (ii) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento 

positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (iii) a oficialidade da 

atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa 

condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da 

licitude, ou não, do comportamento funcional e (iv) a ausência de causa 

excludente da responsabilidade estatal.96 

Concluiu em seu voto que tendo em vista que o aluno atingido estava sob 

os cuidados e responsabilidade de fiscalização do Poder Público – do Município. 

Nesse sentido, o fato danoso foi ocasionado em razão da falta de recursos 

necessários e satisfatórios para o funcionamento regular dos serviços escolares, 

motivo pelo qual a instituição foi responsável pelos danos decorrentes da sua 

incapacidade de garantir uma proteção eficaz aos alunos. E não só. Foi categórico 

quanto ao dever do município em velar pela integridade física de seus alunos, que 

estão sob sua guarda, sob pena de responsabilização pelos eventuais danos 

decorrentes de duas condutas, sejam elas comissivas ou omissivas.  

Sobre essa temática são os julgamentos dos Recursos extraordinários a 

seguir:  

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 
RODOVIA FEDERAL. FALTA DE SINALIZAÇÃO. ART. 37, § 6º, CF/88. 
NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Existência 
de nexo causal entre a omissão da autarquia e acidente que causou 
morte do marido e filhos da autora. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 
STF 279 para afastar a alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal - responsabilidade objetiva do Estado. 3. Inexistência de 
argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
agravada. 4. Agravo regimental improvido.97 

 
 

                                                
96 CAVALIERI FILHO, op. cit., p 789. 
97 Supremo Tribunal Federal - STF, Segunda Turma. AI 693628 AgR/SP, Relator Ministra Ellen 
Gracie,  DJ: 18/12/2009. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE 
PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONSONÂNCIA 
DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA 
CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO 
VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO 
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de 
origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da 
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema 
Corte firmou o entendimento de que "somente as pessoas jurídicas de 
direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem 
serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela 
reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos 
agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como 
pessoas comuns". Precedentes: RE 228.977, Rel. Min. Neri da Silveira, 
2ª Turma; 327.904, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma; RE 470.996-AGR, 
Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma; RE 344.133, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª 
Turma; RE 593.525-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma; 
ARE 939.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma. 2. As razões do 
agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que 
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 
provido.98 

 

2.2.3. Corrente Mista 

 
 
A terceira corrente admite tanto os casos de responsabilidade subjetiva, 

quanto os de responsabilidade objetiva na omissão. Acompanha, nesse sentido, 

o entendimento adotado entre outros por Celso Antônio Bandeira de Mello. Repita-

se, o doutrinador sintetiza a responsabilidade estatal por omissão da seguinte 

forma: resultante de fato da natureza em que o Poder Público não obstou, embora 

tivesse o dever de fazê-lo, como por exemplo, o alagamento de casas em razão 

da ausência da administração em limpar os bueiros públicos e; resultante do 

comportamento material de terceiros, cuja atuação lesiva não foi impedida pelo 

Poder Público, muito embora devesse fazê-lo, como por exemplo, um assalto que 

se dá na frente de agentes policiais inertes.99  

Em regra, portanto, a omissão é decorrente de ato ilícito. Logo, subjetiva 

e depende do dolo ou culpa do agente. Mas, existem hipóteses especiais em que 

será admitida a responsabilidade objetiva. São casos em que o Estado apesar de 

                                                
98 Supremo Tribunal Federal – STF. Primeira Turma. ARE 991086, AgR/MG, Relator Ministra 
Rosa Weber, , DJ: 21/03/2018. 
99 PINTO, Helena Elias. 2008. op. cit., p 174. 
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não criar o dano, propicia a situação. Não há relação direta e imediata com o dano, 

mas seu comportamento ativo gera de forma mediata a responsabilização.  

Além disso, são as hipóteses decorrentes da terceira corrente estudada 

anteriormente, que distingue os danos decorrentes da omissão estatal em 

decorrentes de omissão genérica e omissão especifica.  

Ocorre que, o Superior Tribunal Federal não tem adotado expressamente 

essa teoria, uma vez que na resolução dos casos concretos o Supremo busca a 

efetivação dos direitos sem se preocupar a risca com a sistematização da questão 

jurídica. Nesse diapasão, não é incomum que nos acórdãos proferidos pela Corte 

não tenham menção expressamente acerca da teoria adotada – subjetiva ou 

objetiva.100 Consoante corrente em comento, confira-se:  

 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO. HOMICÍDIO PRATICADO DENTRO DA 
DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 
SUPOSTA FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO. 
INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A 
ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE 
NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.101 

 
 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão 
Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. 
Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a 
detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O 
dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por 
ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos 
decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição 
normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal 
com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce 
a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". 
Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das 
pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem 
detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos 
padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, 
ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos 
fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em 
estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao 
argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave 
problema prisional globalmente considerado, que depende da definição 
e da implantação de políticas públicas específicas, providências de 
atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse 
argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da 
desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a 
presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e 

                                                
100 PINTO, 2008. op. cit., p. 176. 
101 Supremo Tribunal Federal – STF, Peimeira Turma. recurso extraordinário 724829 AgR, 
Relator Ministro Luiz Fux, DJ: 12/11/2016. 
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psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro 
não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, 
XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 
88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas 
internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 
14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 
25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de 
Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março 
de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 
Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o 
Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 
1955). (Grifou-se).102 

 

Diante do exposto, as dissonâncias doutrinárias se refletem no mundo dos 

julgados, na resolução de cada caso concreto. Ou seja, para fins de análise, é 

possível identificar que são adotadas duas teses com semelhança incidência: a 

responsabilidade objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, 

bem como a responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima.  

Nesse cenário, muitas vezes, são proferidas decisões sobre casos 

semelhantes, em um mesmo momento histórico com respostas jurisdicionais 

distintas. A ausência de entendimento doutrinário e de uniformização das 

decisões colide, assim, com o predicado da isonomia e, principalmente, da 

insegurança jurídica. Dessa forma, as partes são por vezes prejudicadas, 

porquanto dificulta a elaboração de manifestações e defesas, o elevado número 

de recursos que são elaborados sob as próprias divergências jurisprudenciais e 

doutrinárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102STF, RE 580252/MS, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJ: 11/09/2017.  
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CAPÍTULO 3 - A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NOS CASOS DE 
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS APENADOS 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Antes de analisar o caso específico dos detentos e a consequente 

responsabilidade do Estado quanto ao tema, é preciso fazer um retrospecto das 

próprias prisões brasileiras e da crise sistemática que há décadas atravessa o 

país. Segundo informações colhidas pelo Departamento Penitenciário 

Nacional,103 em junho de 2016, a população prisional brasileira ultrapassou a 

marca de 700 mil presos – aumento de 707% em relação a década de 90. São 

Paulo é o Estado com maior numero de presos, com 33,1%, ou 240.061, de toda 

população prisional do país. Roraima, por sua, vez é o Estado com a menor 

população carcerária, contando com 2.339 pessoas privadas de liberdade.  

Além disso, dentre esse assustoso número, 40% dos aprisionados sequer 

tiveram direito a julgamento, ou seja, são presos provisórios. E não é só, o país 

registra um déficit de 359.058 vagas e uma taxa de ocupação média de 247% em 

relação aos presos provisórios; 161% para os condenados em regime fechado e, 

ainda 170% para os presos em regime semiaberto. Apenas 7% dos presos estão 

alocados em unidades que não registram superlotação.  

 Esses dados são apenas mais uma evidência de que não é de hoje que 

os detentos brasileiros passam por humilhações, sofrimento e corriqueiras 

                                                
103 BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN. Junho de 2016. 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília-DF. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-
penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf . Acessado em 05/05/2018. 
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violações aos Direitos Humanos.104 A superlotação, a falta de salubridade pública 

e de cuidados médicos, o tratamento degradante e todo desrespeito são 

consequências de uma barbárie, negligência e de descaso público, tanto pela 

administração, quanto pela própria sociedade que embora saiba minimamente da 

realidade de grande parcela da sociedade pouco caso faz em relação a esse 

quadro. 

Em que pese o atual cenário do sistema prisional brasileiro, deve-se 

lembrar que o constituinte originário ao elaborar a atual Constituição Federal 

adotou premissas básicas pelas quais o povo e o poder público estariam 

incumbidos de garantir a sua própria população direitos mínimos e supostamente 

invioláveis. 

A dignidade da pessoa humana foi reconhecida como valor universal e 

adotada pelos países democráticos em praticamente todo mundo como premissa 

básica das Constituições. No caso brasileiro, tamanha é sua importância que foi 

prevista como postulado central do ordenamento pátrio e prevista expressamente 

no artigo primeiro da Carta Magna:105 

 
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; 

 
Por ela tem-se que a dignidade é essencialmente um atributo da pessoa 

humana simplesmente pelo fato de alguém “ser humano”. Isso significa que basta 

(ser) humano para que automaticamente se tenha direito ao respeito e a proteção, 

independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, estado civil, situação 

socioeconômica.106  

                                                
104 Segundo Dalmo de Abreu Dallari (2004. p. 12): Os direitos humanos são: uma forma 
abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana” e que “esses direitos são 
considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é 
capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Ainda sob o conceito de Direitos 
Humanos, o Ministro Alexandre de Moraes defende que os Direitos Humanos ou por ele 
chamado de direitos humanos fundamentais são: O conjunto institucionalizado de direitos e 
garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de 
sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de 
vida e desenvolvimento da personalidade humana. (2002, p. 39). 
105 BRASIL. Constituição, 1988 Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em 
21/05/2018. 
106 Acerca dos direitos humanos, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “Os direitos humanos, 
hoje ligados estreitamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, são os essenciais a 
conferir ao ser humano a sua máxima individualidade dentre todas as criaturas existentes no 
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E não é só. A dignidade da pessoa humana é parâmetro orientador para 

interpretação e aplicação de todo ordenamento jurídico (exegese). É um valor 

constitucional que deve servir de base para todo o texto expresso, seja no âmbito 

constitucional, seja no infraconstitucional, como por exemplo no direito civil, penal, 

administrativo, eleitoral, trabalhista, orientando as atividades estatais, os três 

poderes, bem como todas as atividades privadas, ao atuar como uma garantia 

protetiva básica de todo cidadão. 

Nesse sentido, Fábio Konder Comparato leciona que os direitos humanos 

são os direitos fundamentais positivados e reconhecidos nas normas tanto dos 

Estados quanto internacionais:107 

 
Direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos como tais 
pelas autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, 
tanto no interior dos Estados quanto no plano internacional; são os 
direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados 
internacionais. Segundo outra terminologia, fala-se em direitos 
fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos humanos ainda 
não declarados em textos normativos. Sem dúvida, o reconhecimento 
oficial de direitos humanos, pela autoridade política competente, dá 
muito mais segurança às relações sociais. Ele exerce, também, uma 
função pedagógica no seio da comunidade, no sentido de fazer 
prevalecer os grandes valores éticos, os quais, sem esse 
reconhecimento oficial, tardariam a se impor na vida coletiva.  

  

Nessa toada, o constituinte, que teve extrema importância no avanço do 

reconhecimento dos direitos humanos e das garantias dos cidadãos brasileiros108, 

estabeleceu como objetivo da República Federativa do Brasil a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, que tem como finalidade garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem 

                                                
planeta, mas também lhe assegurando, perante qualquer comunidade, tribo, reino ou cidade, 
condições mínimas de respeito à sua integridade físico-moral e de sobrevivência satisfatória. 
Muito além não se consegue – nem se deve – ir em conceito tão amplo quanto relevante para 
ser respeitado e seguido”. NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos humanos versus segurança 
pública – Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 20.  
107 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª. ed., rev., e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 71. 
108 Leciona Flávia Piovesan que: “A Carta de 1988 institucionaliza a instauração de um regime 
político democrático no Brasil. Introduz também indiscutível avanço na consolidação legislativa 
das garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da sociedade 
brasileira. A partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário, situando-se a Carta 
de 1988 como o documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais 
adotado no Brasil”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional 
/ Flávia Piovesan. – 14. ed., rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2013. p 84. 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de 

discriminação (artigo 3º da CRFB de1988).  

Além disso, estabeleceu no artigo 5º da CRFB de 1988 os direitos e 

garantias fundamentais, segundo o qual 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. Ou seja, os direitos fundamentais são premissas que 

dizem respeito a todos, sem distinção e sem exceções.  

Especificamente sobre o tema, ainda no artigo 5º, a Constituição prevê 

como direito de todos que: (i) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante (inciso III); (ii) a lei penal não retroagirá, salvo para 

beneficiar o réu (inciso XL); a lei regulará a individualização da pena e adotará 

outras medidas além dos presídios (inciso XLVI); (iv) a proibição de penas cruéis, 

perpetuas ou de trabalho forçado (inciso XLVII); a garantia de que todos os presos 

terão assegurados o respeito à integridade física e moral (inciso XLIX); a 

segurança de que as presidiárias mulheres terão condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (inciso L). 

O artigo 6º da CRFB de 1988 também dispõe acerca dos direitos sociais, 

quais sejam: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a assistência aos 

desamparados e a proteção à maternidade e à infância. 

Em que pese as diversas previsões constitucionais sobre direitos 

humanos e especificamente sobre direitos e garantias invioláveis aos presidiários, 

não se pode falar que o mesmo ocorre na prática. Ao contrario, cotidianamente 

esses direitos são esquecidos, ignorados e violados sistematicamente dentro dos 

sistemas penitenciários, e, principalmente perpetrados ao longo da história do 

país.  

Ainda no levantamento de informações penitenciárias de 2016 elaborado 

pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,109 entre os anos de 2000 até 2016, 

a população carcerária brasileira teve um acréscimo de 157%. Em relação à 

                                                
109 BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN. Junho de 2016. 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília-DF. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-
penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acessado em 05/05/2018. 
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destinação dos estabelecimentos por gênero 74% das unidades prisionais 

destinam-se aos homens, 7% as mulheres e 17% são caracterizados como mistos 

- podem contar com alas/celas específicas para o aprisionamento de mulheres 

dentro de um estabelecimento originalmente masculino. Em relação a faixa etária, 

que 55% da população prisional é formada por jovens, considerados até 29 anos, 

segundo classificação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013). No que 

tange a raça, cor ou etnia, 64% da população prisional é composta por pessoas 

negras. Quanto à escolaridade, 17, 75% da população prisional brasileira ainda 

não acessou o ensino médio, tendo concluído, no máximo, o ensino fundamental 

e  24% da população privada de liberdade se encontra no ensino médio. 

 A crua realidade dos números mostra fatos mais do que previsíveis: os 

condenados, com penas privativas de liberdade, tendo que resistir diariamente a 

ausência e a falta de cuidado do Estado. A omissão estatal caracteriza-se nos 

diversos aspectos, seja quanto à superlotação dos presídios, a falta de mínimos 

cuidados médicos que faz com que doenças sejam proliferadas entre os detentos 

sem nenhum cuidado, espancamentos, exposição à condições insalubres, 

estupros entre outros diversos desrespeitos aos direitos fundamentais a que 

qualquer individuo deveria ter direito. 

 Ainda sobre as condições das prisões, o relatório da Humans Right 

Watch110 informou que a superlotação e a falta de agentes públicos tornam 

impossível o controle de muitas prisões por parte do Poder Público, deixando os 

presos vulneráveis à violência. “Em janeiro, mais de 120 presos morreram em três 

estados – em princípio como resultado da violência cometida por facções. Outros 

22 presos já haviam sido mortos em outubro de 2016.” 

 Além disso, de acordo com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD), apenas em 40% das comarcas os presos são apresentados em 

audiências de custódia sem demora, conforme exige o direito internacional. Sem 

essas audiências, os presos, em sua maioria, ficam reclusos por meses até terem 

a primeira oportunidade de se defenderem e de serem assistidos pelo Estado, por 

meio do judiciário.  

 O mesmo relatório do ano anterior descreve que de 700 audiências de 

custódia realizadas em São Paulo no ano de 2015, pela ONG Instituto de Defesa 

                                                
110 HUMANS RIGHTS WATCH. Relatório de 2018. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/world-
report/2018/country-chapters/313303. Acessado em 06/05/2018 
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do Direito de Defesa, em apenas 40% dos casos os juízes perguntaram aos 

detidos acerca do tratamento que receberam quando reclusos. Das 141 denúncias 

feitas por detidos sobre supostos abusos enquanto estavam sob custódia, 

nenhuma providência foi tomada em um terço dos casos. (Humans Right Watch, 

2017).111 

 A violação aos direitos humanos e, especificamente, aos direitos dos 

detentos, apesar de toda previsão legislativa que assegure a eles os mínimos 

direitos, sempre foi uma grande adversidade para o país. Todos os dias os 

detentos sofrem constantes violações. “A todo instante, em algum lugar do mundo, 

alguém, no interior de uma cela fétida, está sofrendo os horrores da privação da 

liberdade, sendo tratado com desrespeito, e sua dignidade esquecida”. 112 

 A negligência estatal e social não poderia ser maior. A omissão, o 

esquecimento e o descaso estão disseminados pela sociedade brasileira que 

pouco faz para mudar essa realidade. Não são apenas os políticos que nada 

fazem, a mídia transmite a dura realidade pela qual passam os detentos, os 

tratamentos e condições desumanas, todavia o Poder Público e a sociedade 

permanecem omissos, como se a questão não tivesse relevância suficiente a 

ponto de demandar uma drástica reforma estrutural. Apesar de abordar o tema, 

pouco se faz para modificar esse quadro.  

 Não à toa, o Brasil vivencia nas ultimas décadas o estopim da crise 

carcerária. Foram inúmeras as rebeliões dentro do pais, que resultaram em muitos 

feridos, bem como na morte de inúmeras pessoas. Em 1992, houve um dos 

maiores massacres da história mundial: no presídio de Carandiru, em São Paulo, 

forças policiais invadiram o local e mataram 111 presos; em 2002 o Presídio Urso 

Branco, em Porto Velho, 27 presos foram brutalmente mortos, os óbitos 

envolveram casos de decapitação, choque elétrico e enforcamento; em 2004 a 

Casa de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro, a batalha entre as facções que 

durou mais de 61 horas; em 2010 o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em 

São Luís, considerado como presídio de segurança máxima teve 18 mortos; em 

2017, Manaus sofreu dentro de apenas uma semana diversas rebeliões que 

deixaram ao menos 67 mortos entre o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na 

                                                
111 HUMANS RIGHTS WATCH. Relatório de 2017. Disponivel em: https://www.hrw.org/pt/world-
report/2017/country-chapters/298766#237f70. Acessado em 06/05/2018. 
112 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. p.183.  
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Unidade Prisional de Puraquequara (UPP) e na cadeia de Raimundo Vidal 

Pessoa; no mesmo ano a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, 

Roraima, 33 foram assassinados.113 

 Ou seja, o indivíduo encarcerado é duplamente penalizado. 

Primeiramente, é punido com a pena privativa de liberdade, posteriormente é 

punido pelas condições degradantes a que é submetido – não raro adquire 

doenças, padece lentamente em função da falta de infraestrutura e cuidados 

básicos de saúde e higiene, ou ainda pelas frequentes rebeliões.114 

Desse modo, é possível caracterizar a realidade prisional brasileira como 

uma crise, um sistema em colapso, uma vez que as violações aos direitos 

humanos são contínuas e incessantes. Atingem os direitos fundamentais 

contemplados pela Constituição Federal, tais como a saúde, integridade física e 

moral e, inclusive, a própria vida que, por sua vez, deveriam ser protegidas pelo 

Estado. 

 Portanto, deve se ressaltar que na maioria dos casos administração 

pública, no exercício de sua função, não só podia, como tem o dever específico 

de evitar a ocorrência desses eventos danosos. Isto é, o Estado ao longo da 

história não garante a prestação dos mínimos serviços que tem por obrigação, 

os quais deveria assegurar aos detentos todas as garantia previstas no texto 

normativo da Carta Magna. 

 

 

3.2 O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE ALCAÇUZ: ANÁLISE DE UMA 

CRISE ANUNCIADA  

 
 

O estabelecimento penitenciário de Alcaçuz, assim como grande parte dos 

demais sistemas penitenciários é marcado desde sua criação por diversos 

problemas estruturais. Localizado em Nísia Floresta, fica a 35 quilômetros de 

Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. O sistema prisional é composto 

                                                
113http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2017/01/1846402-saiba-quais-foram-algumas-das-
maiores-rebelioes-em-presidios-do-brasil.shtml. Acessado em 06/05/2018 
114 ESTRELLA, Gabriel Kloper. O Sistema Carcerário Brasileiro à Luz Das Decisões do STF. 
Monografia aprovada em 2017 pela Universidade Federal Fluminense. p. 30.  
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por duas unidades, a Penitenciária Estadual Doutor Francisco Nogueira 

Fernandes (Penitenciária de Alcaçuz) e a Penitenciária Estadual Rogério 

Coutinho Madruga (Pavilhão V). Antes mesmo de funcionar, o complexo foi 

construído em terreno impróprio para prestar serviço de custódia de detentos.115 

Em seu projeto original, o terreno não contava com área construída, 

tampouco com locação adequada. O processo construtivo não foi obedecido, 

tendo como resultado a criação de um presídio sobre dunas sujeitas a 

constantes mudanças de formato em razão da movimentação de terras que 

foram removidas para a construção do presídio. Não se construiu piso concreto 

nas especificações devidas e todas as paredes eram frágeis. Desse modo, a 

penitenciária ficou conhecida como “queijo suíço” em virtude dos inúmeros túneis 

cavados pelos detentos em tentativas de fuga.116 

O sistema penitenciário estudado é mais um caso concreto da falta de 

competência por parte do Estado em seu poder punitivo. As declarações de 

violação aos direitos e garantias são constantes, sobretudo em relação à saúde, 

alimentação, segurança e infraestrutura.  

Até o ano de 2017, o complexo penitenciário contava com uma população 

prisional de 1.083 apenados em regime fechado, sendo que o total de vagas, em 

tese, é de apenas 620 (seiscentos e vinte).117  

Entender o massacre diz respeito a uma realidade que se repete ao longo 

do país, são sinais que já evidenciavam há anos o descaso público, que mais de 

uma vez clamou por mudanças, mas que restaram ignoradas. Nesse contexto, 

em setembro de 2014, os detentos do Rio Grande no Norte se reuniram, de 

forma pacífica, em uma grande movimentação para fazer uma greve de fome. 

Muitas outras unidades prisionais ao longo do Estado, que contaram com mais 

de 2.000 presos, aderiram a essa modalidade de manifestação, como por 

exemplo, a Penitenciária Estadual do Seridó e a Penitenciária de Parnamirim.  

                                                
115 Segundo o engenheiro Eunélio Silva, ouvidor do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Rio Grande do Norte (CREA “Alcaçuz, imprópria para uso.” 
https://www.onatalense.com.br/alcacuz-impropria-para-uso/ Acessado em 06/05/2018. 
116 A origem, a crise e a solução para o caos no Sistema prisional do RN: 
http://mossorohoje.com.br/colunas/4/14893/a-origem-a-crise-e-a-solucao-para-o-caos-no-
sistema-prisional-do-rn. Acessado em 06/05/2018 
117 PEA - Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes (Alcaçuz).”  
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sejuc/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89234&ACT=&PAG
E=0&PARM=&LBL=Unidades+Prisionais.  Acessado em 06/05/2018. 
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As manifestações reivindicaram, entre outros, por melhoria na alimentação; 

destacaram a ocorrência de torturas sofridas nos presídios; reclamaram pela 

existência da degradação humana e dos maus tratos; pediam por um dia de visita 

íntima; bem como os constrangimentos que seus familiares eram submetidos 

durante revistas.118 

Não obstante a grande manifestação pacífica que clamava por melhorias, 

o governo nada fez, optou por permanecer omisso diante das considerações dos 

apenados. Em consequencia disso, as manifestações ganharam um cunho de 

violência. No inicio de 2015, tudo indica que os presidiários ordenaram dezenas 

de ataques a ônibus e delegacias da Grande Natal.119  

A razão de ser dos ataques violentos eram semelhantes aos da greve de 

fome, tais como: uma defensoria pública em todos os presídios do RN; 

assistência médica – existiam diversos casos de tuberculose, presença de 

portadores do vírus HIV e indivíduos precisando de cirurgias urgentes; revisão 

dos processos; falta de energia e corriqueiros espancamentos; clamavam por 

visita de parentes de 2º e 3º grau; pedido de exoneração do diretor do presídio, 

bem como de alguns agentes penitenciários que expunham os presos à 

situações humilhantes como as revistas íntimas; a transferência dos presos do 

interior para comarcas próximas de seus familiares, que parassem as punições 

coletivas dentro dos presídios; que fosse permitido a entrada de papel, caneta e 

materiais religiosos; a participação da OAB e dos Direitos Humanos nas 

negociações.120 

Com o fim das rebeliões de 2015, grande parte da penitenciária ficou 

comprometida, sobretudo as celas e paredes que foram destruídas, grades 

derrubadas, de modo que a desordem se intensificou e os presos passaram não 

só a circular livremente dentro dos pavilhões, como também a controlar a chave 

dos pavilhões e até mesmo a entrada de comida.121 Além disso, diante das 

                                                
118 Presos em greve de fome apresentam série de reivindicações e pedem exoneração do diretor: 
https://www.blogdobg.com.br/presos-em-greve-de-fome-apresentam-serie-de-reivindicacoes-e-
pedem-exoneracao-de-diretor/ . acessado em 06/05/2018. 
119 Presidiários ordenam dezenas de araques a ônibus e delegacias do RN: 
https://www.ondda.com/noticias/2016/07/no-rn-presidiarios-ordenam-dezenas-de-ataques-a-
onibus-e-delegacias-do-rn . Acessado em 06/05/2018. 
120 Presos de Alcaçuz divulgam vídeo e reivindicações: 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/presos-de-alcaa-uz-divulgam-va-deo-e-reivindicaa-a-
es-veja/308715 . Acessado em 06/05/2018. 
121http://forum.jogos.uol.com.br/conheca-como-era-desde-2015-a-rotina-em-alcacuz-o-presidio-
administrado-pelos-presos_t_3986229. Acessado em 06/05/2018. 
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adversidades geográficas, a abertura de túneis e fugas passou a ser 

recorrente.122 

Foi justamente nesse cenário, - de evidente omissão estatal em prover as 

mínimas condições constitucionalmente previstas aos detentos - que as facções 

criminosas do Estado do Rio Grande do Norte ganharam espaço. O presídio de 

Alcaçuz, por sua vez, contava com duas grandes organizações criminosas: o 

Sindicato do Rio Grande do Norte e o PCC (Primeiro Comando da Capital).  

No dia 14 de janeiro de 2017, sábado, aparentemente apenas mais um dia 

de visita de familiares aos presos dos pavilhões II e IV, o presídio estava rodeado 

de crianças, mulheres e idosos que procuravam rever seus familiares apenados. 

Excepcionalmente nesse dia, o pavilhão V também se encontrava aberto para 

visitação. Em tese, as visitas aconteciam aos sábados e domingos, 

alternadamente entre os pavilhões pares e ímpares.  

Em regra, as visitas costumavam ocorrer entre 8:00 e 15:00 horas, mas 

nesse dia acabaram mais cedo. E, foi nesse exato cenário, que os detentos do 

pavilhão V, diante da manifesta falta de segurança do local, invadiram o pavilhão 

IV. Em ato continuo, os presos pertencentes à facção criminosa PCC que 

estavam no pavilhão III se uniram aos detentos do pavilhão V e juntos atacaram 

o pavilhão IV – que tem como maioria a liderança do Sindicato do Crime - 

iniciando um dos maiores massacres carcerários do país.  

A carnificina de Alcaçuz foi uma dos mais brutais da história. Foram 26 

vítimas assassinadas sem que inicialmente houvesse qualquer explicação. 

Alguns, inclusive, não aparentavam sequer fazer parte de uma das facções 

criminosas.  

Entre o inexplicável massacre, houve ampla divulgação por meio de vídeos 

pelos próprios presos, que circularam nas mais diversas mídias para toda 

população brasileira. Para além do número de vítimas ou de assassinatos, 

existem histórias que individualizam cada cidadão. Independentemente de 

estarem presos, de terem cometido crimes, não se pode esquecer que aquele 

foi mais um dia de violação aos direitos humanos e de descaso à dignidade da 

pessoa humana. Este é só mais um cenário de omissão estatal que, embora 

soubesse da realidade do presídio, nada fez para contornar a situação. Isto é, 

                                                
122 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/agentes-encontram-taonel-no-pavilha-o-1-da-
penitencia-ria-de-alcaa-uz/316115. Acessado em 06/05/2018. 
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deu causa, ainda que de forma indireta, para que algo extremamente cruel 

acontecesse. 

Nesse sentido, confiram-se algumas das histórias dos detentos de Alcaçuz: 

 
Amanheceram no Pavilhão 4 da penitenciária naquele 14 de janeiro dois 
apenados batizado com o mesmo nome: Diego. Além desta, outra triste 
coincidência os uniria horas depois. Diego de Melo Ferreira, de 26 anos 
de idade, estava há cinco anos em regime fechado. Ele recebeu uma 
notícia que o animou no mês de dezembro passado: teria a possibilidade 
de progredir para o semiaberto em setembro de 2017. Não deu tempo. 
Na noite daquele sábado Diego Ferreira foi brutalmente assassinado, 
junto com outros 25 apenados, durante a rebelião que estourou a crise 
em Alcaçuz. A história dele parece com a de seu xará, Diego Felipe 
Pereira da Silva, de 25 anos. Encarcerado há aproximadamente um ano 
na penitenciária estadual, teria possibilidade de progressão em março. 
Segundo Dona Eliene (nome fictício criado para a mãe do rapaz), Diego 
Felipe foi enviado para lá depois de descumprir as medidas do regime 
semiaberto. Ele cumpria pena por roubo, que praticou na cidade de 
Santa Cruz. Em dezembro, Diego Felipe contou uma coisa a Dona Eliene 
que a deixou preocupada. Àquela data, quase um mês antes do 
massacre e de sua própria morte, ele sabia que o clima já era de tensão 
na penitenciária, e revelou isso à mãe. Havia boatos de disputas que 
aconteceriam entre as facções, no entanto ainda não se sabia quando. 
Segundo Dona Eliene, seu filho não pertencia nem ao Primeiro Comando 
da Capital, nem ao Sindicato do Crime do RN. Entretanto, foi uma das 
vítimas do massacre. 
(...) 
No momento em que o sol se escondia por detrás das dunas que cercam 
da Penitenciária de Alcaçuz, os dois conheceram a face mais violenta 
dos homens que os cercavam dentro da prisão. Se a progressão de 
regime tivesse saído antes do dia 14 de janeiro, os Diegos talvez 
estivessem vivos hoje. Alcaçuz não abriga detentos do regime 
semiaberto, então os dois precisariam ser encaminhados a outro 
estabelecimento penal. Os homicídios brutais praticados com facas e 
pedaços de ferro foram amplamente divulgados em toda a imprensa do 
Brasil e também de fora do país. No amanhecer do domingo, à Dona 
Eliene e à companheira de Diego Ferreira restaram os pedaços de seus 
entes queridos.123 

 
Não obstante passado mais de um ano do massacre, o cenário de 

abandono estatal permanece perpetrado. Embora tenha sido feita reforma no 

presídio e reforço na segurança, a superlotação ainda é um dos principais 

problemas.  

Após as investigações, cinco presos foram indiciados pela carnificina, 

apontados como chefes do PCC dentro de Alcaçuz, sem haver, contudo, qualquer 

tipo de responsabilização. Dezesseis detentos estão sumidos, sem que o governo 

                                                
123 http://novonoticias.com/cotidiano/as-historias-por-tras-do-massacre-de-alcacuz  Acessado 
em 16 de maio de 2018. 
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forneça mínimas informações. Até janeiro deste ano, Alcaçuz contava com 2.100 

detentos, quase o dobro do dia em que houve a rebelião.  

Quanto aos processos de investigação que tratavam dos danos causados 

ao patrimônio público como consequência da rebelião foram todos arquivados. A 

polícia civil informou que 111 presos foram indiciados pelos danos, contudo o caso 

foi extinto, em razão da suposta ausência de elementos mínimos que atestassem 

a materialidade e os indícios de autoria. Além disso, também foram arquivadas as 

acusações de associação criminosa, resistência, motim, apologia ao crime, porte 

ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.124 

O que aconteceu em Alcaçuz, infelizmente, não foi o primeiro caso 

tampouco aparenta ser o último. Massacres como este se repetem de forma 

recorrente na história do pais e as vítimas são vistas por parcela da sociedade e 

da administração apenas como mais um número.  

 

 

3.3 O DEVER DE CUIDADO DO ESTADO: O POSICIONAMENTO DA 

SUPREMA CORTE  

 
 

Devidamente expostas as mazelas do sistema prisional brasileiro, 

importante demonstrar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que tem 

proferido decisões paradigmáticas sobre o tema.  

Uma das decisões que mais se destaca é o Recurso Extraordinário 

número 841.526 do Rio Grande do Sul. De forma unânime, os ministros negaram 

provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, que aborda 

a questão da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do ministro 

relator, Luiz Fux.  

O Estado alegou não haver nexo causal entre a morte do detento e o fato 

administrativo ilícito, razão pela qual não teria restado comprovado os indícios 

mínimos de provas que confirmassem a ocorrência do homicídio, ressaltando a 

presença de indicativos de suicídio. Em hipótese de suicídio, romper-se-ia o nexo 

                                                
124 Ibidem. 
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de causalidade, o que impossibilita a responsabilização estatal com fundamento 

no dever de guarda absoluta pela integridade física dos presos.  

Importantes foram as questões abordadas. Primeiramente, houve o 

reconhecimento do dever do Estado e do direito subjetivo do preso que “a 

execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos 

fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral 

(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal)”.125 

Segundo o acórdão, com base na teoria do risco administrativo, a 

proteção aos detentos somente se considera violada, com a consequente 

responsabilidade estatal, nos casos em que era possível uma atuação no sentido 

de garantir os direitos fundamentais aos detentos - pressuposto inafastável para 

a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, nos termos do artigo 37, 

§6º da Constituição Federal.  

 Acerca da violação aos direitos fundamentais, estabelece o acórdão: 

 
O Estado Democrático de Direito, onde todos são iguais perante a lei, 
não pode admitir que alguns indivíduos sejam privados dos seus 
direitos fundamentais, mesmo que tenham eles atentado contra os 
bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, que o Direito Penal 
busca tutelar. A pretensão punitiva do Estado, conquanto deva ser 
exercitada plenamente, deve respeitar os direitos que os acusados ou 
apenados, como qualquer ser humano, têm assegurados pela ordem 
jurídica. Em resumo, devem ser tratados como seres humanos, como 
alerta MICHEL FOUCAULT, ao afirmar que “no pior dos assassinos, 
uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua 
‘humanidade’” (Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Editora 
Vozes, 24ª Edição, 2001, tradução de Raquel Ramalhete, p. 63) .126  

 
Por fim, o caso deu origem a repercussão geral constitucional, que ficou 

assentada na seguinte tese: “em caso de inobservância do seu dever especifico 

de proteção prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado 

é responsável pela morte do detento.”127 

O relator destaca a semelhança da figura do agente garantidor (indicada 

no artigo 13, § 2º, do Código Penal), e a do Poder Público obrigado por lei a agir 

para impedir o dano. Afirma que é possível a analogia entre a integração da 

                                                
125 Supremo Tribunal Federal - STF. Primeira Turma. Recurso Extraordinário nº 841.526, 
Repercussão Geral. Responsabilidade Civil do Estado Por Morte de Detento. Relator: Ministro 
Luiz Fux. Brasília, 30 de março de 2016. Disponível em   
126 Supremo Tribunal Federal – STF. Primeira Turma. Voto do Recurso Extraordinário nº 841.526, 
Ministro Relator Luiz Fux, Julgamento em 30/03/, op. cit. 25. 
127 Supremo Tribunal Federal – STF. Primeira Turma. Voto do Recurso Extraordinário nº 
841.526, Ministro Relator Luiz Fux, Julgamento em 30/03/2016, , op. cit. p. 2. 
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disciplina jurídica da responsabilidade civil do Estado com o instituído pelo Direito 

Penal para o agente garantidor, conforme artigo 4º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, in verbis: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito.” 

Nesse sentido, conclui que a teoria do risco integral no âmbito da 

responsabilidade civil do Estado não é aplicável e que o Estado responde de forma 

objetiva pelas suas omissões, desde que configurada sua obrigação legal 

especifica de agir para impedir que o resultado danoso ocorra, apenas quando 

possível essa atuação. Para tanto, essas premissas devem ser analisadas de 

acordo com as peculiaridades de cada caso. Essa preocupação tem como 

fundamento importantes historiadores e doutrinadores, conforme palavras de 

Cesare Beccaria (1738-1794):128 

 
A preocupação em se estabelecer um sistema prisional que respeite 
os mínimos direitos do homem não é recente. CESARE BECCARIA, já 
no Século XVIII, afirmava que “o fim das penas não é atormentar e 
afligir um ser sensível” e que a pena deve causar “a impressão mais 
eficaz e duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no 
corpo do réu” (Dos delitos e das penas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 6ª Edição, 2013, tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella, 
p. 56).129 

 
Os Ministros da Corte acompanharam, após discussões de algumas 

nuances, e decidiram por unanimidade pelo reconhecimento da responsabilidade 

civil do estado em razão da inobservância do seu dever especifico de cuidado. 

Confira-se:  

 
Então, a tese, afinal, aprovada, que eu vou mandar imprimir para 
entregar a Vossa Excelência, é a seguinte: "Em caso de não 
observância do seu dever específico de proteção, previsto no art. 5º, 
inciso XLIX, o Estado é responsável pela morte de detento, admitindo-
se a comprovação, pelo Poder Público, de causa excludente do nexo 
de causalidade entre a sua omissão e o dano sofrido pela vítima, 
exonerando-a do dever de reparação.130 

                                                
128 Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria foi um aristocrata milanês, considerado um dos 
principais representantes da esfera do iluminismo penal. Ficou reconhecido por contestar a triste 
condição em que se encontrava a esfera punitiva de Direito na Europa dos déspotas - sem, 
contudo, contestar como um todo a ordem social vigente. Suas obras, mais especificamente a 
intitulada "Dos delitos e das penas", são consideradas as bases do Direito penal moderno. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria Acessado em: 16/05/2018. 
129 Voto do Recurso Extraordinário nº 841.526, op. cit. p. 23. 
130 Supremo Tribunal Federal – STF. Primeira Turma. Voto do Recurso Extraordinário nº 841.526, 
Ministro Relator Luiz Fux, Julgamento em 30/03/2016, op. cit. p. 99. 
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Antes do julgamento do recurso extraordinário em discussão, já havia 

entendimento pela responsabilização estatal pela morte dos apenados, em razão 

do descumprimento do dever de guarda pelo Estado que deveria assegurar a 

integridade dos presos (com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal): 

 
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB 
CUSTÓDIA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO.131  

 
 

EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Morte de detento por colegas de 
carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3. Detento sob 
a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva. 4. Teoria do Risco 
Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do 
dever constitucional de guarda (art. 5º, XLX). Responsabilidade de 
reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de 
culpa dos agentes públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega 
provimento. 
(…) 
Como já consignado pela decisão ora agravada, o Estado tem o dever 
objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua 
custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão 
de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização 
decorrente da morte do detento, ainda que em caso de suicídio.132 

 
Contudo, não é sempre que o Estado será responsável pelas violações 

aos presos, mas tão somente quando tem o dever de evitar que o dano ocorra. 

Nesse sentido, quando o resultado morte for consequência de ato exclusivo da 

vítima, o Supremo entende que a indenização não é cabível, uma vez que o nexo 

de causalidade resta rompido.  

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. DETENTO QUE PRATICA SUICÍDIO DEPOIS DE 
SER PRESO POR EMBRIAGUEZ. INOCORRÊNCIA 
DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. A só ocorrência do evento 
danoso não importa necessariamente na obrigação de indenizar, se 
inexistente relação de causa e efeito entre a prisão do suicida e 
sua morte. Recurso extraordinário não conhecido.133 

 

                                                
131 Supremo Tribunal Federal - STF, Primeira Turma. RE nº 594.902 AgR/DF, Ministra Relatora 
Cármen LúcIa, Primeira Turma, Julgamento em 09/10/2010. 
132 Supremo Tribunal Federal – STF.Segunda Turma. RE Nº 272.839/MT, Ministro Relator 
Gilmar Mendes, , Julgamentoem 08/04/2005. 
133 Supremo Tribunal Federal – STF.Segunda Turma. RE Nº 121.130/SP, Ministro Relator 
Francisco Rezek, , Julgamento em 14/05/1996. 
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 Por isso, é possível identificar acórdão em que o Estado, na figura de 

recorrente, sustenta a tese de que o detento teria se suicidado, motivo pelo qual 

o nexo de causalidade estaria rompido. Contudo, ainda que houvesse suicídio, a 

Corte entende pela responsabilidade estatal decorrente da ausência do seu dever 

de zelo e cuidado. 

 
(...) I A partir do momento em que o indivíduo é detido, este é o posto 
sob a guarda, proteção e vigilância das autoridades policiais, que têm 
por dever legal, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF, tomar medidas que 
garantam a incolumidade física daquele, quer por ato do próprio preso 
(suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso). 
II Restando devidamente demonstrado os autos que o resultado danoso 
decorreu de conduta omissiva do Estado ao faltar com seu dever de 
vigilância do detento, o qual foi encarcerado alcoolizado e, 
posteriormente, encontrado morto no interior da cela, configurada está a 
responsabilidade do ente público em arcar com os danos causados. II 
Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, porquanto 
proporcional e razoável para conferir uma compensação aos lesados, 
atenuando a dor sofrida com a perda do ente familiar, e em atenção à 
função punitiva pedagógica que se espera da condenação.  
(...) 
O Estado de Goiás alega, em síntese, que o fato ocorrido não enseja 
sua responsabilidade civil, haja vista trata-se de suicídio do detento e 
que, por isso, ausente o nexo de causalidade entre o evento morte e 
qualquer ação da Administração Pública para sua ocorrência, por se 
tratar de culpa exclusiva da vítima. Decido. O recurso não merece 
prosperar. Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em 
consonância com a jurisprudência desta Corte que firmou o 
entendimento de que o Estado tem o dever objetivo de zelar pela 
integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo então a 
responsabilidade civil objetiva, em razão da sua conduta omissiva, 
motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, 
ainda que em caso de suicídio. (Grifou-se).134  

 
 

Assim, tem-se que configura culpa in vigilando do Estado, o fato da 
Delegacia de Polícia - como de qualquer estabelecimento prisional 
descurar-se dos cuidados necessários à preservação da incolumidade 
física dos presos, permitindo que fatalidades tal como a verificada, no 
caso vertente, aconteçam. 
Com efeito, consoante se infere das provas coligidas em depoimento, 
o próprio agente carcerário reconhece que a vítima 'aparentava estar 
visivelmente embriagado, muito nervoso e exaltado; que o depoente o 
colocou em uma das celas da Cadeia Pública, sozinho, onde 
aguardaria o Delegado plantonista para lavratura do auto de prisão em 
flagrante, ao ser colocado na cela, Sidnei começou a jogar o próprio 
corpo contra a grade da cela, dar chutes na parede e falar em suicídio 
(...).' (sic fl. 124).  
Por conseguinte, a necessidade de atuação da Administração Pública 
na vigilância direta do detento era medida que se impunha, em razão 
da situação que este se encontrava (comprovado desequilíbrio 
emocional, face ao estado de embriaguez, as reações inerentes à 
própria prisão), fatos que imputavam ao Estado o dever de agir com 

                                                
134 Supremo Tribunal Federal - STF, Segunda Turma. ARE nº 700.927/GO,  Ministro relator 
Gilmar Mendes, Julgamento em 31/07/2012. 
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maior vigilância, a vista do risco iminente e previsível a que estava 
exposta a vítima, quando, na verdade, agiu de forma negligente. 
Destarte, a tese de que o Estado só responde por omissão caso tenha 
deixado de agir quando se esperaria uma atitude por parte deste, resta 
completamente afastada, eis que, no caso em tela, atitude diversa era 
a esperada.” (Grifou-se).135 

 
 Verifica-se, portanto, que a Corte é pacífica no entendimento de que 

cabe a responsabilidade civil do Estado em condutas omissivas, uma vez que é 

seu dever específico garantir a integridade física e psicológica dos presos. 

Portanto, ainda que se trate de suicídio, o Estado terá que reparar o dano aos 

seus familiares, visto que faltou com o seu dever de cuidado.  

 

3.4  AS FORMAS DE REPARAÇÃO  

 

Analisado o cabimento de indenização pelo Estado nas suas condutas 

omissivas no que se refere a morte dos detentos, cabe aqui uma nova perspectiva. 

Como visto, a Suprema Corte entende pela indenização pecuniária as famílias dos 

detentos. No entanto, recentemente, através do Recurso Extraordinário, nº 

580.252 do Mato Grosso do Sul, novas alternativas foram colocadas em mesa 

como medidas possíveis de indenização.  

O Recurso Extraordinário, nº 580.252 do Mato Grosso do Sul, ganhou 

status de repercussão geral – Tema 365: “Responsabilidade do Estado por danos 

morais decorrentes de superlotação carcerária”,136- como fruto da violação aos 

direitos fundamentais causadores de danos pessoais a detentos de 

estabelecimento prisional. Em seu voto, o ministro relator Teori Zavascki defende 

o cabimento da indenização por parte do Estado, que tem o dever de ressarcir os 

danos, inclusive morais, causados por seus agentes estatais ou como 

consequência da inadequação dos serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 

6º, da Constituição Federal. 

Segundo o relator, a responsabilidade estatal se dá uma vez que o Estado 

é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a 

encarceramento, enquanto presas permanecerem. É seu dever mantê-las em 

                                                
135 Supremo Tribunal Federal - STF, RE nº 566.040. Primeira Turma. Decisão monocrática do 
Ministro Relator Ayres Britto, Julgamento em 5.12.2011. 
136 Supremo Tribunal Federal - STF, Primeira Turma. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/M RE nº 566.040. Julgamento 24/11/2017 
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condições com mínimos padrões de humanidade, assim como ressarcir por 

eventuais danos decorrentes.  

Defende ainda que a violação a direitos fundamentais que dão causa a 

danos pessoais dos detentos não pode ser suprimida sob o argumento de que a 

indenização não é suficiente para eliminar o grave problema prisional global, que 

depende de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e 

administrativa, mas que não dependem de provimentos judiciais. Tal argumento 

poderia justificar a perpetuação da atual condição desumana que se encontram 

os presídios. O provimento da segurança pessoal, física e psíquica dos detentos 

é dever estatal que possui amplo lastro e não apenas no ordenamento nacional.137 

Na hipótese em discussão, trata-se de demanda proposta por detento, 

condenado a 20 anos de reclusão por crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP) 

em que requer o pagamento de indenização por danos morais em decorrência das 

ilegítimas e sub-humanas condições do presídio situado no município de 

Corumbá, Mato Grosso do Sul. Em primeira instância, a demanda foi julgada 

improcedente, contudo foi reformada em sede de apelação e mantida pelos 

Tribunais Superiores. 

O ministro Teori Zavascki defende que a responsabilidade do poder 

judiciário não se limita no controle do processo penal, tampouco na fiscalização 

administrativa das condições dos estabelecimentos penitenciários. Ela vai além, 

deve igualmente proteger o aspecto civil decorrente de eventuais violações aos 

direitos da personalidade dos apenados, tutela que encontra respaldo 

constitucional em caso de erro judiciário (art 5º, LXXV, da CRFB de 1988), assim 

como em outras situações de violações aos direitos humanos dos custodiados. 

Uma vez configurada a atitude opressiva estatal, a ocorrência do dano material, 

moral e o nexo causal deverá ser aplicada a condenação correspondente.138 

 Nesse sentido, a tese de repercussão geral ficou assentada na seguinte 

afirmativa:139  
Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade 

                                                
137 Ibidem.  
138 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018., op. cit. p. 18. 
139 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018. op. cit. p. 18-19. 
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previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos 
termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os 
danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em 
decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 
encarceramento. 

 
 Contudo, o ministro Luís Roberto Barroso dá tratamento diferenciado ao 

tema que até então vinha recebendo tratativas semelhantes pelos ministros. 

Embora tenha dado provimento ao recurso, acrescentou importantes reflexões ao 

que colocaria no topo da agenda das prioridades nacionais do ponto de vista do 

Direito e de sua aplicação. Barroso argumenta que a indenização individual não 

irá aumentar o número de vagas nos presídios ou equipar melhor a policia.  

 Traça, nesse sentido, um paralelo com à judicialização da saúde em que 

as centenas de milhares de pretensões individuais colaboram para a ausência de 

medidas mais drásticas, como a criação de politicas públicas, que passaram a 

responder a litígios individuais e que, embora tenham reparado as diversas 

injustiças, também colaboram para o desregulado e desordenado sistema público 

de saúde. Assim, pensa que a situação em discussão tem o objetivo de não só 

em resolver um problema pontual, mas, principalmente, a potencialidade de 

resolver o problema estrutural.140 

 Isto é, reconhece o Ministro que não se trata, aqui, de caso isolado ou 

especifico do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul, mas sobretudo de um 

problema nacional. Ou seja, é uma questão sistêmica e estrutural no qual resolver 

um litígio não resolverá o problema em si e que poderá, inclusive, agregar certo 

grau de complicação. Cita como exemplos questões que podem agravar ainda 

mais a situação:  

 
E, se depois de receber a indenização, o indivíduo continuar dentro do 
sistema, ele tem direito a uma nova compensação?” e acrescenta: 
“diante do problema estrutural e sistêmico das penitenciárias no Brasil, 
deflagrarem- se ações de reparação de dano aos milhares, talvez às 
centenas de milhares, em diferentes partes do Brasil (...).141 
 

                                                
140 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018., op. cit. p. 30-31. 
141 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018Voto do Recurso 
Extraordinário nº 580.252/MS, op. cit. p. 37. 
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 Dessa forma, em busca de uma alternativa para a situação seja do caso, 

e, principalmente, acerca do problema estrutural e sistêmico em que se encontra 

o sistema prisional brasileiro, o ministro afirma tratar-se de um obstáculo que 

demanda atuação coordenada. Nesse sentido, traça três principais questões a 

serem enfrentadas: a superlotação que não apenas contribui para a violação aos 

direitos humanos, mas também impõe dificuldades à gestão dos estabelecimentos 

prisionais; o rompimento com a lógica do hiperencarceramento – ideia coletiva de 

que a única resposta legítima para lidar com a criminalidade, independentemente 

do tipo e da gravidade do crime praticado, é colocar o individuo atrás das grades 

e; suprir a deficiência na estruturação e funcionamento dos presídios.142  

 Passadas as pertinentes considerações, o Ministro entende que a 

hipótese é de responsabilidade civil por ação, uma vez que o Estado estaria ciente 

das péssimas condições de detenção e, mesmo assim, envia mais pessoas a 

cárceres superlotados e insalubres. Assim, em razão da posição de garante, o 

Estado fica submetido a uma responsabilidade diferenciada, de caráter objetivo, 

decorrente da existência de um dever individualizado de velar pela integridade dos 

presos, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal. Nessa toada, 

defende que: “ainda que o dano moral causado decorra de uma omissão estatal, 

tratando-se do descumprimento do dever constitucional de guarda, o poder 

público é obrigado a repará-lo”.143 

 Para tanto, propõe como solução que os danos morais causados aos 

presos em função da superlotação e de condições degradantes sejam reparados, 

de preferência, com o mecanismo da remição da pena, em analogia ao art. 126 

da Lei de Execução Penal, que prevê que “[o] condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do 

tempo de execução da pena”. Nesse sentido, sugere que:144 

                                                
142 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018Voto do Recurso 
Extraordinário nº 580.252/MS, op. cit. p. 62-67. 
143 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018Voto do Recurso 
Extraordinário nº 580.252/MS, op. cit. p. 75. 
144 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018Voto do Recurso 
Extraordinário nº 580.252/MS, op. cit. p. 46-47 
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A cada “x” dias de cumprimento de pena em condições desumanas e 
degradantes, o detento terá direito à redução de 1 dia de sua pena. 
Como a “indenização mede-se pela extensão do dano, 51, a variável 
“x”, isto é, a razão entre dias cumpridos em condições adversas e dias 
remidos, será fixada pelo juiz, de forma individualizada, de acordo com 
os danos morais comprovadamente sofridos pelo detento. 

 

 O ministro afirma ainda que a solução dada não substituiu a indenização 

pecuniária, mas lhe confere caráter subsidiário. O ressarcimento pecuniário dos 

danos morais será cabível nas hipóteses em que a remição da pena não for 

possível. Isso ocorreria, por exemplo, no caso de detentos que já tivessem 

cumprido integralmente a pena ou de preso provisório que tivesse se sujeitado a 

condições desumanas de encarceramento, mas fosse posteriormente absolvido. 

 Além disso, tem-se que essa nova proposta de reparação é plenamente 

compatível com a Constituição, que assegura a indenização pelos danos morais 

(art. 5º, V e X, CF), mas não determina um meio determinado para seu 

ressarcimento. Mais do que isso, a busca de formas que assegurem a tutela 

especifica dos interesses extrapatrimoniais constitui um imperativo constitucional, 

que decorre do principio integral dos danos sofridos e da prioridade ao princípio 

da dignidade da pessoa humana.145 

 Portanto, em que pese o voto vencido do Ministro Barroso quanto à 

alternativa de indenização aos presos em razão da omissão estatal em casos de 

reconhecimento das condições degradantes a que estão submetidos os detentos, 

importa ressaltar a inovação dada à questão.  

 Diante do exposto, vale lembrar que o instituto da responsabilidade civil 

do Estado desde sua criação sofreu mudanças na sua interpretação e aplicação. 

Nesse sentido, a remição como possibilidade nos casos de situações prisionais 

degradantes pode ser uma nova postura adotada pela Corte em um futuro 

próximo.  

 

 

 

                                                
145 Supremo Tribunal Federal – STF. Tribunal Pleno. Voto do Recurso Extraordinário nº 
580.252/MS, Relator:  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018Voto do Recurso 
Extraordinário nº 580.252/MS, op. cit. p. 47 
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CONCLUSÃO 
 

 

 O presente trabalho acadêmico teve como objetivo central a análise da 

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, sobretudo no que tange 

a morte dos aprisionados. Deste modo, a pesquisa limitou-se geograficamente ao 

Brasil, dando destaque ao caso concreto acometido no Estado do Rio Grande do 

Norte, município de Nísia Floresta, cerca de Natal, onde está localizado o sistema 

penitenciário de Alcaçuz.  

 Além disso, o estudo buscou uma análise das três principais correntes 

adotadas pela doutrina e que também encontram respaldo na jurisprudência em 

relação a responsabilidade civil do Estado por omissão.  

 Antes de mais nada, buscou-se aprofundar o estudo do instituto da 

responsabilidade civil através do quadro histórico evolutivo. Isto é, as mudanças 

de sua interpretação e aplicação no Brasil – que passou desde a teoria da 

irresponsabilidade estatal até o posicionamento atual da teoria do risco 

administrativo, adotado pela primeira vez na Constituição de 1946.  

 Nesse sentido, observou-se que a responsabilidade do Estado é 

extracontratual e objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal 

de 1988. Ou seja, basta que o nexo de causalidade entre a conduta do agente e 

o dano suportado pela vítima seja comprovado para que a Administração Pública 

tenha a obrigação de reparar a lesão. 

 Ato contínuo, o estudo teceu com maior profundidade o conceito do ato 

omissivo e a forma como a doutrina e jurisprudência se posicionam no tocante à 

capacidade de se responsabilizar civilmente o aparato estatal nessa modalidade. 

Isso porque, uma vez que não há previsão expressa no ordenamento pátrio 

acerca dessa categoria, surgem dai três posicionamentos distintos.  

Para a corrente doutrinária objetivista a administração púbica exerce sua 

função estatal sem a intenção de causar danos a terceiros, contudo uma vez 

lesionados, o dano deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de 

causalidade, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco 

administrativo. 

Já a corrente subjetivista, a contrario sensu, defende que caberá a 

responsabilidade subjetiva quando existir obrigação de indenizar em função de 
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um procedimento quando se tinha a obrigação de impedir a ocorrência o evento 

danoso, independentemente da aferição da culpa individual. Tal noção, de culpa 

anônima, atualmente é justificada pela denominada culpa do serviço ou “a falta de 

serviço”. A culpa aqui, está ligada a negligencia, imprudência ou imperícia, em 

desatendimento aos padrões desejados de empenho.  

A terceira corrente, por sua vez, conhecida como mista, admite tanto 

casos de responsabilidade subjetiva, quanto de responsabilidade objetiva ao 

sintetizar a responsabilidade estatal como resultante de fato da natureza em que 

o Poder Público não obstou, embora tivesse o dever de fazê-lo, e; resultante do 

comportamento material de terceiros, cuja atuação lesiva não foi impedida pelo 

Poder Público, muito embora devesse fazê-lo. Nesse sentido, quando houver 

uma omissão genérica do estado, incidirá a responsabilidade subjetiva. Em 

contraposição, havendo uma omissão especificam isto é, quando o Estado tinha 

a obrigação legal de agir diante de determinado evento, a responsabilização será 

objetiva.  

 Nesse sentido, ao estudar particularmente a situação da população 

carcerária, buscou-se antes de mais nada, tecer os principais problemas e 

violações a que os detentos estão submetidos e expostos diariamente – violação 

à integridade física e moral, exposição a doenças sem atendimentos médicos, 

maus tratos, constrangimento de seus familiares em dias de visitas, entre outros 

diversos.  

 Apresentou-se um estudo de caso sobre a penitenciária de Alcaçuz, no 

Rio Grande do Norte, que desde sua criação chamava atenção para as péssimas 

condições: desde do terreno impróprio até as constantes violações individuais que 

atentavam diariamente contra a dignidade da pessoa humana dos presos. O 

massacre ocorrido foi apenas o estopim de uma crise anunciada que atravessa a 

maioria das penitenciarias brasileiras e representou um dos eventos mais 

barbáries que o pais passou.  

 No que tange a morte dos detentos, ainda que o Estado não tenha agido 

culposamente e de forma direta e imediata, ele é o responsável pela proteção à 

integridade física e moral do preso, como preconiza o artigo Art. 5º, XLIX, da 

Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, a responsabilidade civil objetiva do 

Estado decorre da sua omissão especifica em deixar de cumprir o dever especial 

de proteção aos apenados. 
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 O estudo também abordou a negligencia estatal em relação aos 

apenados através do posicionamento da Suprema Corte. Verificou-se, que o 

Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico quanto ao cabimento de 

reparação pecuniária às famílias, no caso de morte, pelos danos sofridos. 

 Nos casos de violação aos direitos fundamentais dos presos, contudo, é 

possível perceber o recente posicionamento da Corte Superior em que se 

reconheceu o dever de indenização pecuniária, mas que abriu espaço para 

alternativa proposta pelo atual ministro Luís Roberto Barroso da remição da pena 

como forma de reparação não pecuniária, em clara funcionalização do instituto da 

indenização moral, que não se pode resumir à compensação em dinheiro, já que 

intrinsicamente ligada à tutela da dignidade humana. 

 Assim, o trabalho debateu o importante tema da realidade brasileira do 

sistema carcerário e a consequente atuação omissiva do Estado, que ocasiona a 

sua própria responsabilidade. Em que pese as decisões favoráveis quanto à 

possibilidade de indenização, é necessário o acompanhar novas decisões nos 

casos concretos para que se possa concluir se novas alternativas serão aceitas 

como forma de reparação. 

 O atual sistema prisional não pode permanecer perpetrando o 

esquecimento e a negligência de seus apenados, que são diariamente vítimas de 

um aparelho cruel. Para tanto, é necessário que o Estado passe a atuar de forma 

positiva para impedir que a permanência dessa situação calamitosa. Além da 

efetivação por parte do Estado, é preciso que a sociedade atue ativamente e cobre 

de seus representantes politicas públicas, mais efetivas e que garantam 

condições mínimas para a adequada vivência, como asseveram os Direitos 

Humanos e os Direitos Fundamentais da Carta Magna.  

 Por isso, acima de tudo, para uma verdadeira reforma no sistema 

prisional deve haver um esforço comum e integrado entre a administração e a 

sociedade, que tenha por fim contundente mudança nos moldes do próprio 

sistema. Não é mais possível aceitar que massacres sejam assistidos de forma 

silenciosa.  
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