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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a análise da Responsabilidade Civil do Estado pela morte de
presos,  com  fundamento  em  pesquisa  doutrinária  e  jurisprudencial.  Para  atingir  essa
finalidade,  inicialmente  foi  estudada  a  evolução  histórica  da  Responsabilidade  Civil  do
Estado, desde  a  teoria  da  irresponsabilidade,  superada  pela  teoria  da  responsabilidade
subjetiva, até a responsabilidade objetiva, regra atual; em seguida, examinou-se a sistemática
pertinente; após,  as  divergências  quanto  à  teoria  que  deve  ser  aplicada  nos  casos  de
Responsabilidade  Civil  do  Estado  por  omissão; para  finalmente  expor  como  doutrina  e
jurisprudência brasileiras abordam o tema da responsabilidade civil do Estado por morte de
presos,  tanto  por  homicídio  como  suicídio.  No  decorrer  do  estudo  notou-se  que  as
divergências  sobre  se  o  Estado  deve  ser  responsabilizado  através  da  teoria  subjetiva  ou
objetiva, tanto nos casos de omissão em geral, como naqueles específicos de morte de presos,
em que não foi cumprido o dever de zelar pela integridade física do detento, originam-se na
interpretação do artigo 37§ 6ª, da Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Estado. Omissão. Morte. Preso



RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar la Responsabilidad Civil del Estado por la muerte de
los prisioneiros, con experiencia en investigación doctrinal y jurisprudencial. Para lograr este
propósito,  inicialmente  se  estudio  la  evolución  histórica  de  la  Responsabilidad  Civil  del
Estado, desde la teoría de la irresponsabilidad, sólo superado por teoría de la responsabilidad
subjetiva, de la estricta norma de responsabilidad, la corriente; a continuación, se analizó si la
sistemática pertinente; después, las diferencias en la teoría de que debe aplicarse en los casos
de  Responsabilidad  Civil  del  Estado  por  omisión;  para  exponer  como  doctrina  y
jurisprudencia brasileña tratan el tema de la responsabilidad civil del Estado por la muerte de
los prisioneros, tanto el asesinato como el suicidio. En el curso del estudio se observó que las
diferencias sobre el hecho de que el Estado debe rendir cuentas a través de la teoría subjetiva
u objetivamente, tanto en los casos de omisión en general, como los específicos a la muerte de
los prisioneros, en que no se haya cumplido con el deber de asegurar la integridad física de los
reclusos, esta interpretación del artículo 37, el párrafo 6 de la Constitución de 1988. 

Palabras Clave: Responsabilidad Civil. Estado. Omisión. Muerte. Prisioneiros.
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa analisar a responsabilidade do Estado pela morte de presos

ocorrida  dentro  de  estabelecimentos  prisionais,  tanto  pelo  viés  da  prática  do  homicídio

praticado por  outros  detentos,  como pela  possibilidade  de suicídio  praticado  pelo  próprio

preso.

O tema encontra-se abarcado pelas searas do Direito Civil, Direito Administrativo e

Direito  Constitucional.  Antes de adentrar  ao tema principal  do trabalho,  faz-se necessário

trazer  à  luz os  conceitos  de Responsabilidade  Civil  do Estado,  sua evolução histórica,  as

modalidades subjetiva e objetiva, e a Sistemática adotada, para que seja possível compreendê-

lo em sua amplitude.

No último capítulo, far-se-á uma breve exposição sobre o sistema carcerário brasileiro,

para melhor compreensão do problema que dá ensejo a pedidos de indenização; em seguida,

serão vistas as teorias sobre a Responsabilidade Civil do Estado aplicáveis tanto nos casos de

crimes  praticados  por  terceiros  contra  presos,  como no caso  de  suicídio;  e  por  fim,  será

exposta a visão da jurisprudência, com ênfase no Supremo Tribunal Federal e no Superior

Tribunal de Justiça, adotando-se a metodologia de estudo de caso para atingir os objetivos

propostos.

1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1.1 Delimitação da Responsabilidade Civil do Estado

A palavra “responsabilidade” se origina do latim respondere, que significa responder.

Neste  sentido,  quando se fala  em responsabilidade  no Direito,  este  requer  que,  diante  de

determinado fato, o responsável seja instado a dar contas perante a ordem jurídica vigente.

Assim, a responsabilidade civil obriga o individuo a restituir o prejuízo causado a outrem.

Para que seja configurada a responsabilidade civil exige-se, inicialmente, a ocorrência

do fato. Em seguida, sua imputabilidade à alguém que tenha obrigatoriamente aptidão jurídica

para  praticar  o  ato  ou  evitar  que  o  fato  se  configure.  Para  melhor  compreensão,  faz-se

importante trazer os ensinamentos:  [...] A capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas
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públicas ou privadas que o representam no exercício de parcela de atribuições estatais. E a

responsabilidade é sempre civil, ou seja, de ordem pecuniária.(DI PIETRO, 2003, p. 523).

Nessa  esteira,  não  há  que  se  falar  em  ato  lícito  ou  ilícito,  ao  se  falar  em

responsabilidade civil do Estado. Embora a regra seja a responsabilidade civil por ato ilícito,

no direito administrativo a responsabilidade pode decorrer de atos lícitos.

Assim,  conclui-se  que  a  responsabilidade  civil  possui  três  pressupostos  para  sua

configuração, são eles: ação ou omissão do agente, através da violação do direito à vida, à

integridade física e outros princípios consagrados no ordenamento pátrio; o dano (moral ou

material); e o nexo causal, responsável pela ligação entre a ação ou omissão e o dano. 

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento constitucional no artigo 37,

§6º, da Constituição Federal, e legal no Código Civil, por meio da conjugação dos artigos 186

e 927, que serão analisados detalhadamente em itens próprios.

Por  fim,  o  administrativista  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  esclarece  que  a

Responsabilidade Civil do Estado consiste na:

[...] obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos
lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam
imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou
ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. (BANDEIRA
DE MELLO, 2009, p. 983)

1.2 Evolução histórica da Responsabilidade Civil do Estado

O tratamento dado ao tema evoluiu ao longo do tempo e do espaço e inúmeras têm

sido as teorias elaboradas acerca da responsabilidade civil. Assim sendo, durante muito tempo

adotou-se a teoria da irresponsabilidade do Estado, que, uma vez vencida, estabeleceu-se a

teoria da responsabilidade subjetiva, relacionada à culpa, e, posteriormente, evoluiu-se para a

teoria da responsabilidade objetiva,  sem, contudo, se afastar a discussão sobre a culpa da

Administração em determinadas hipóteses.

Houve um lento processo de maturação até que a responsabilidade civil chegasse ao

estágio  atual.  É  importante  compreender  como  essa  evolução  ocorreu  para  que  se  possa

entender o estágio presente. 
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1.2.1 Irresponsabilidade do Estado

Como o próprio nome sugere, a teoria da irresponsabilidade apregoa que o Estado não

é responsável pelos seus atos, possuindo por fundamento a soberania, tendo sido adotada na

época dos Estados Absolutistas.

Destarte, a irresponsabilidade do Estado baseia-se em dois princípios: o primeiro deles

é o  the king can do no wrong1 ou  le roi ne peut mal faire, que significa que o Estado, na

época  representado  pelo  rei,  não  erra,  não  podendo,  portanto,  ser  questionado  por  seus

súditos; e o segundo princípio: quod principi placuit habet legis vigorem2, que significa que a

responsabilidade  atribuída  ao  Estado  lhe  provocaria  um  nivelamento  com  o  súdito,

contrariando sua soberania.

A superação da teoria da irresponsabilidade teve seus primeiros contornos na França,

em 1873, através da célebre decisão do Tribunal de Conflitos no Aresto Blanco (MACHADO

e PACCE,  2012,  p.  79), em ação  de  indenização  que  os  pais  da  menina  Agnès  Blanco,

atingida por um vagão da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo enquanto brincava na

rua, ajuizaram contra o Estado, tendo havido decisão favorável, sob o fundamento de que se

tratava  da  aplicação  da  teoria  de  responsabilidade  oriunda  do  funcionamento  de  serviço

público. 

No Brasil, as Constituições de 1824 e a de 1891 não previam a responsabilidade do

Estado, apenas a direta responsabilização dos Agentes Públicos, com ressalva do Imperador,

que era considerado inviolável e sagrado, como se infere da leitura dos artigos 99 e 179 da

Carta de 1824, e artigo 82 da Constituição de 1891:

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Elle não está
sujeito a responsabilidade alguma.
[...]
Art.  179.  A  inviolabilidade  dos  Direitos  Civis,  e  Políticos  dos
Cidadãos  Brazileiros,  que  tem  por  base  a  liberdade,  a  segurança
individual,  e  a  propriedade,  é  garantida  pela  Constituição  do
Império, pela maneira seguinte:
[...]
XXIX  –  Os  Empregados  Públicos  são  estrictamente  responsáveis
pelos abusos, e omissões praticadas no exercício das suas funções, e
por não fazerem effectivamente responsáveis aos seus subalternos.

1 “O rei não pode errar.”
2 “Aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei.”
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Art  82  -  Os  funcionários  públicos  são  estritamente  responsáveis  pelos
abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim
como  pela  indulgência  ou  negligência  em  não  responsabilizarem
efetivamente os seus subalternos.
Parágrafo  único  -  O  funcionário  público  obrigar-se-á  por  compromisso
formal, no ato da posse, ao desempenho dos seus deveres legais.

Malgrado não se reconheça que o Brasil tenha passado pela fase da irresponsabilidade

do  Estado,  as  Constituições  de  1824  e  de  1891  não  previam  a  responsabilidade  da

Administração Pública,  mas somente a possibilidade de ser responsabilizado o agente que

praticou  o  ato  lesivo,  sendo  certo  que  a  Constituição  do  Império  (1824)  ainda  previa  a

irresponsabilidade do soberano, já que a este era considerado inviolável e sagrado. Esta é a

dicção dos artigos 99 e 179 da Constituição de 1824 e do art. 82 da Constituição de 1891.

Conforme ensina Di Pietro (2003, p. 525), a irresponsabilidade estatal não perduraria

por muito tempo [...] por sua evidente injustiça; se o Estado deve tutelar o direito, não pode

deixar de responder quando, por sua ação ou omissão, causar danos a terceiros,  mesmo

porque, sendo pessoa jurídica, é titular de direitos e obrigações.

Ou  seja,  a  ideia  da  irresponsabilidade  estatal  tornou-se  insustentável  num  dado

momento. No Brasil, isso começou a ocorrer no início da República, graças à contribuição da

doutrina e jurisprudência. 

Assim,  a  superação  da  teoria  da  irresponsabilidade  culminou  com  a  previsão  da

responsabilidade  civil  do  Estado  no  Código  Civil  de  1916,  e,  posteriormente,  com  a

responsabilidade objetiva, consagrada na Constituição de 1946. 

Conforme explica Helena Elias Pinto (2008, p.69), foi a partir das revoluções liberais,

como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que se passou a adotar a ideia de

subordinação  do  Estado  ao  princípio  da  legalidade.  A  irresponsabilidade  foi,  assim,

substituída pela responsabilidade subjetiva.

1.2.2 Teoria do órgão

O Estado é pessoa jurídica que atua através de seus agentes e de seus órgãos, desta

forma, é através deles que manifesta sua vontade.

A teoria do órgão ou organicista afirma que o Estado é concebido como um organismo

vivo, que realiza suas funções através de um conjunto de órgãos que o integram. Ou seja,



12

nesse sistema o organismo e seus órgãos atuam conjuntamente para manter o todo, mas cada

uma das partes (órgãos), separadamente, fora do organismo que integra, não desempenham

absolutamente nada, não tem função.

O doutrinador Sergio Cavalieri Filho (2007, p. 220), ao lecionar sobre a Teoria do

Órgão, compara o Estado com um ser humano, e, como tal,  explica que este  é dotado de

órgãos de comando (políticos), responsáveis por manifestar a vontade do Estado, e dotado de

órgão  de  execução  (administrativos),  que  nada  mais  faz  senão  cumprir  as  ordens  dos

primeiros. Mas as ações e vontades destes órgãos manifestam a própria vontade do Estado, e

não dos agentes humanos que neles atuam.

Em resumo, o órgão pressupõe a existência de uma única pessoa.  Assim, quando há

um dano causado ao particular, a responsabilidade é imposta diretamente à pessoa jurídica da

qual  o  funcionário  causador  do  dano  faz  parte.  Ressalte-se  que  não  há  que  se  falar  em

representante e representado, pois, como dito, o funcionário desempenha a própria atividade

da pessoa jurídica. Neste diapasão, ensina Bandeira de Mello:

Assim  como  o  Direito  constrói  a  realidade  (jurídica)  ‘pessoa
jurídica’, também constrói para ela as realidades (jurídicas) vontade
e ação, imputando o querer e o agir dos agentes à pessoa do Estado.A
relação entre a vontade e a ação do Estado e de seus agentes é uma
relação de imputação direta dos atos dos agentes ao Estado. Esta é
precisamente a peculiaridade da chamada relação orgânica. O que o
agente queira, em qualidade funcional - pouco importa se bem ou mal
desempenhada  -  entende-se  que  o  Estado  quis,  ainda  que  haja
querido mal. O que o agente nestas condições faça é o que o Estado
fez.
[...]
Em  suma:  não  se  bipartem  Estado  e  agente  (como  se  fossem
representado  e  representante,  mandante  e  mandatário),  mas,  pelo
contrário,  são  considerados  como  unidade.  (BANDEIRA  DE
MELLO, 2009, p.867).

Assim,  a  teoria  do órgão substituiu  as  teorias  existentes  até  então  para  explicar  a

natureza da relação entre o Estado e seus agentes, quais sejam, teoria do mandato e teoria da

representação. 

Segundo a  teoria  do  mandato,  existiria  um contrato  de  mandato  entre  Estado e  o

agente público. Este seria mandatário daquele. Mas o ponto fraco desta tese é que a pessoa

jurídica só pode manifestar vontade por intermédio de pessoa física. Deste modo, não seria
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viável a ideia de o Estado, pessoa jurídica, outorgar poderes a agentes públicos através de um

mandato.

Já para a teoria da representação, os agentes públicos seriam representantes do Estado,

em uma relação análoga à de curadores e curatelados. Entretanto, daí se infere que o Estado

não tem capacidade e, portanto, não poderia ser responsabilizado por danos causados por seus

agentes.

Neste contexto, surgiu a teoria do órgão, que se revelou a mais adequada para explicar

a natureza da relação entre o Estado e seus agentes. Como visto, esta teoria foi incisiva ao

afirmar que o Estado manifesta vontade através de seus agentes, os quais formam uma só

pessoa,  tendo  sido  fundamental  para  a  superação  da  teoria  da  irresponsabilidade,  e,

consequentemente, para a evolução da responsabilidade civil da Administração Pública. Em

outras palavras, se na relação orgânica os agentes manifestam a vontade estatal e formam uma

unidade com o Estado, tem-se como consectário lógico que os danos causados no exercício de

suas funções devem ser imputados ao Poder Público.

A partir da concepção organicista, admitiu-se que o poder para os agentes públicos

manifestarem a vontade do Estado decorreria  da lei,  não havendo necessidade de nenhum

outro instrumento, como na teoria do mandato, por exemplo.

Assim, até os dias de hoje a teoria do órgão ainda é a adotada por nosso ordenamento

jurídico para justificar a relação entre Estado e seus agentes públicos, por ter se mostrado a

mais adequada perante a teoria do mandato e a teoria da representação, tendo sido de grande

relevância no desenvolvimento da responsabilidade civil do Estado.

1.2.3 Responsabilidade Civil Subjetiva

Com o Liberalismo, surge uma nova fase evolutiva da Teoria da Responsabilidade,

originando a responsabilidade subjetiva,  inspirada na Teoria Civilista que se sustentava na

ideia da culpa. 

Na  responsabilidade  subjetiva  o  Estado  tornara-se  responsável  sempre  que  seus

agentes agissem com dolo ou culpa, ficando obrigado a indenizar. 

Nessa época histórica, distinguiam-se os atos de império e os atos de gestão. Os atos

de império eram atos coercitivos, porque decorriam da soberania do Estado, isto é, segundo

Di Pietro, tratava-se dos:
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[...] atos praticados pela Administração com todas as prerrogativas e
privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente ao
particular  independente  de autorização judicial,  sendo regidos por
um  direito  especial,  exorbitante  do  direito  comum,  porque  os
particulares não podem praticar atos semelhantes (DI PIETRO; 2003.
p.525).

Já os  atos  de  gestão  eram aqueles  praticados  pela  Administração  em condição  de

igualdade com os particulares, hipótese em que se aplicava o direito comum, por se aproximar

dos atos praticados pelo direito privado. Neste sentido, diferencia José dos Santos Carvalho

Filho:

Se  o  Estado  produzisse  um  ato  de  gestão,  poderia  ser  civilmente
responsabilizado, mas se fosse a hipótese de ato de império não haveria
responsabilização, pois que o fato seria regido pelas normas tradicionais de
direito público, sempre protetivas da figura estatal. (CARVALHO FILHO,
2010; p. 595).

A teoria da responsabilidade subjetiva exigia a presença de quatro requisitos para a

configuração da responsabilidade civil: ação, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Nesta concepção, a responsabilidade estatal justificava-se na culpa do funcionário, ou

seja, a responsabilidade estatal era a mesma atribuída à do patrão, por exemplo, pelos atos de

seus empregados ou prepostos.

Inegavelmente,  a  teoria  da  responsabilidade  subjetiva  contribuiu  valorosamente  na

história da evolução da responsabilidade civil, e a sua aplicação, em comparação com a teoria

da irresponsabilidade, se mostrou mais justa. Contudo, ela não se revelou completa na prática,

uma  vez  que  constituía  verdadeira  dificuldade  não  só  para  configurar  o  dano,  mas

fundamentalmente na comprovação da culpa ou dolo do agente, que deveria ser demonstrada

pelo  particular.  Também provocou insatisfação  entre  muitas  vítimas,  pela  dificuldade  em

distinguir efetivamente os atos de império dos atos de gestão.

Entretanto, diante de tais dificuldades a teoria foi evoluindo e materializou a chamada

Teoria da Culpa Administrativa, na qual foram superadas as necessidades de distinção entre

os atos de império e atos de gestão, bem como a identificação do agente estatal que provocou

o  dano.  Bastava  comprovar  o  mau  funcionamento  do  serviço  público.  Passando  assim a

centrar-se na faute du service3, que podia ocorrer de três formas:

3  “Culpa do serviço” ou “Falta do serviço”.
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 Inexistência do serviço;

 Mau funcionamento do serviço;

 Retardamento do Serviço.

Observe-se então  que a  ocorrência  de qualquer  dessas  três  possibilidades  enseja  o

reconhecimento de culpa estatal. Assim, para o que o lesado tivesse o seu direito à reparação

indenizatória pelos prejuízos suportados reconhecido, lhe incumbia o ônus de prova a culpa e

conforme Carvalho Filho (2010,  p.  596) era necessário comprovar que o fato danoso se

originava do mau funcionamento do serviço e que, em consequência, teria o Estado atuado

culposamente.

1.2.4 Responsabilidade Civil Objetiva

A  teoria  da  responsabilidade  subjetiva  evoluiu  para  a  teoria  da  responsabilidade

objetiva,  tendo como mola  propulsora,  como observado antes,  a  chamada teoria  da culpa

administrativa, com cerne no mau funcionamento do serviço, requisito para o nascimento da

obrigação de indenizar.

Segundo  Bandeira  de  Mello  (2009,  p.  995),  a  responsabilidade  civil  objetiva  é  a

obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito

que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem, independentemente de

dolo ou culpa, exigindo como requisitos apenas o nexo causal entre o fato e o dano.

Para  chegar  à  teoria  da  responsabilidade  objetiva  do  Estado  tal  como  atualmente

formulada, foi necessária a sensibilidade de que o Estado é um sujeito jurídico mais poderoso

política e economicamente do que o administrado, que ocupa sempre posição inferior, por

maiores que sejam as proteções que lhe atribui o ordenamento. Assim, instituiu-se que por

mais poderoso que fosse, teria de arcar com o risco que gera para seus administrados.

Tal risco, como assevera Sérgio Cavalieri Filho (2007, p. 597), é a  possibilidade de

dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal

atividade do Estado.  Cabe trazer à baila,  neste momento,  a ideia  de justiça distributiva e

partilha de encargos, na qual o Estado é visto da seguinte forma: como representante de todos,

exerce sua atividade em prol de todos, deste modo, não só os benefícios de sua atividade

como também os encargos são partilhados por todos.
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Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  chama  isso  de  princípio  da  igualdade  dos  ônus  e
encargos sociais, e explica:

[...]  assim  como  os  benefícios  decorrentes  da  atuação  estatal
repartem-se  por  todos,  também  os  prejuízos  sofridos  por  alguns
membros  da  sociedade  devem ser  repartidos.  Quando uma pessoa
sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o
equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais;
para  restabelecer  esse  equilíbrio,  o  Estado  deve  indenizar  o
prejudicado,  utilizando  recursos  do  erário  público.  (DI  PIETRO,
2003, p. 527).

Na  teoria  da  responsabilidade  objetiva,  não  se  questiona  se  o  serviço  público

funcionou mal ou bem, dispensa-se a análise dos elementos culpa ou dolo. Nesta teoria, o que

se busca é tão somente o nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o

dano suportado pelo Administrado.

Como fundamento da responsabilidade objetiva, surgiu, então, a teoria do risco, que a

doutrina majoritária divide em duas modalidades: a teoria do risco administrativo e a teoria do

risco integral, que serão estudadas com mais zelo nos próximos itens.

1.2.4.1 Teoria do Risco Administrativo

A teoria  do  Risco  Administrativo  foi  criada  por  Léon Duguit  e  aperfeiçoada  pelo

direito administrativo. Esta teoria, segundo Hely Lopes Meirelles (apud Di Pietro, 2003, p.

527),  admite as excludentes da responsabilidade do Estado, quais sejam: culpa da vítima,

culpa de terceiros e força maior.

 Observa-se que, embora prescindível de culpa, a teoria do risco administrativo, em

contrapartida,  admite casos de exclusão do nexo causal que possibilitam o afastamento da

responsabilidade civil do Estado.

Existem limites na teoria do risco administrativo, pois que a responsabilidade aqui não

é genérica e indiscriminada, assim, quando a vítima concorre total  ou parcialmente para a

ocorrência do dano, a obrigação do Estado em indenizar poderá ser atenuada.
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Qual seria o bem juridicamente tutelado, cuja violação faz com que o Estado tenha o

dever de indenizar? Esclarece Sérgio Cavalieri Filho (2007, p. 223) que se trata do dever de

incolumidade,  o que significa dizer que  mesmo quando a atividade do Estado é perigosa,

deve  ser  executada  de  forma que  não cause  dano a  ninguém. O estado  deve  zelar  pela

segurança de todos os administrados. Então, uma vez violado esse dever, independentemente

de culpa, há obrigação de indenizar. Neste sentido, ensina o referido autor:

O risco administrativo [...] torna o Estado responsável pelos riscos da sua
atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria
vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade.
Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em
qualquer  caso  o  dano suportado pelo  particular.  Se  o  Estado,  por  seus
agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito
entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da
teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder público
não poderá ser responsabilizado. (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 223).

Observa-se que essa teoria atualmente é a regra geral da Responsabilidade Civil do

Estado no sistema jurídico brasileiro, conforme se verá quando do estudo dos dispositivos que

tratam do tema na Constituição Federal e no Código Civil.

1.2.4.2 Teoria do Risco Integral

A teoria  do risco integral é considerada pela maioria  dos doutrinadores extremada,

uma  vez  que  para  configuração  da  responsabilidade  civil  do  estado  não  se  depende  da

comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano, sendo certo que as excludentes de

responsabilidade – culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior –

não são consideradas para fins de exclusão da responsabilidade civil.

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2010, p. 597) exemplifica dizendo que

o Estado teria o dever de indenizar o individuo que se atirou deliberadamente à frente de uma

viatura  pública. Teria  o  Estado,  portanto,  dever  de  indenizar  mesmo  nas  hipóteses  de

acontecimentos que não se vinculam à sua atividade, já que não poderia clamar pelas causas

de excludente de nexo causal.
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Como demonstrado através do exemplo acima, a utilização da teoria do risco integral

como  regra  em  nosso  ordenamento  jurídico,  além  de  agredir  o  erário  público,  poderia

acarretar abusos e injustiças. Deste modo, a aplicação da teoria do risco integral só se justifica

em situações raríssimas e excepcionais (CARVALHO FILHO, 2010, p. 597).

Em nosso ordenamento, aplica-se a responsabilidade objetiva com base na teoria do

risco integral nos casos de danos ambientais4, cuja reparação civil está disciplinada no art. 14,

§1º da Lei nº 6938/81,5. Abaixo segue ementa de um acórdão recente do Superior Tribunal de

Justiça, o qual confirma ser aplicável a responsabilidade civil com base na teoria do risco

integral em casos de danos ambientais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS
MATERIAIS.  SÚMULA  N.  7/STJ.  HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  PETROBRÁS.  ROMPIMENTO
DOPOLIDUTO  "OLAPA"  E  VAZAMENTO  DE  ÓLEO  COMBUSTÍVEL.
DANOAMBIENTAL.TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILID
ADE  OBJETIVA. PRECEDENTE DASEGUNDA SEÇÃO, EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC .TERMO INICIAL. JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 4. A tese
contemplada no julgamento do REsp n.  1.114.398/PR (  Relator  Ministro
SIDNEI BENETI, julgado em 8/2/2012, DJe 16/2/2012), sob o rito do art.
543-C do CPC, no tocante à teoria do risco integral  e da responsabilidade
objetiva ínsita ao dano ambiental (arts. 225 , § 3º , da CF e 14, § 1º, da Lei
n.  6.938  /1981),  aplica-se  perfeitamente  à  espécie,  sendo  irrelevante  o
questionamento sobre a diferença entre as excludentes de responsabilidade
civil  suscitadas  na  defesa  de  cada  caso.  Precedentes.  5.  "Os  juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual" (Súmula n. 54/STJ). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AgRg
no  AREsp  258263  PR  2012/0243528-8  (STJ) -  Data  de  publicação:
20/03/2013)

1.3 Reparação do Dano

4 Art. 225, § 3º da Constituição Federal: “[...] As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.”
5  Art 14 da Lei 6.938/81 – “Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal,
o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23082759/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-258263-pr-2012-0243528-8-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23082759/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-258263-pr-2012-0243528-8-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23082759/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-258263-pr-2012-0243528-8-stj
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Antes de adentrar na questão da reparação de dano, faz-se necessário conceituá-lo,

pois sem esse elemento não há responsabilidade civil.

Inicialmente, cumpre informar que por ser o estudo do dano muito amplo, optou-se

por mencionar apenas os conceitos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Helena  Elias  Pinto  (2008,  p.  118)  bem define  dano como  diminuição de um bem

jurídico,  qualquer  que  seja  a  sua  natureza  –  patrimonial  ou  integrante  da  própria

personalidade da vítima, como a honra, a imagem, a liberdade, etc.

Antigamente nossos Tribunais reconheciam apenas o dano material, que é a lesão ao

patrimônio da pessoa atingida, ou seja, prejuízo, compreendendo o que a vítima realmente

perdeu (dano emergente)  e  o  que deixou de ganhar  (lucro cessante).  Com a evolução do

instituto da responsabilidade civil,  reconheceu-se também o  dano moral, como aquele que

atinge a esfera subjetiva da vítima (fere direitos ligados à personalidade), provocando-lhe um

profundo sentimento de dor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso X6, referiu-se à reparação do dano moral de

modo independente do patrimonial, o que se pode considerar um avanço, porquanto alguns

entendiam  que  só  caberia  indenização  por  dano  moral  se  também  tivesse  ocorrido  dano

material.

Mas  não  é  qualquer  dano  que  configura  o  dever  de  indenizar.  Assim,  segundo

ensinamentos de Diógenes Gasparini (apud PINTO, 2008, pp. 120-121), o dano, para gerar o

dever de indenizar, deve ser:

a) Certo: possível, real, efetivo, aferível, presente – exclui-se, pois, o dano
eventual, isto é, o que poderá acontecer;

b) Especial: individualizado, referido à vítima, pois, se geral, configuraria
ônus comum à vida em sociedade;

c) Anormal:  excedente  aos  inconvenientes  naturais  dos  serviços  e
encargos decorrentes do viver em sociedade;

d) Referente  a  uma  situação  juridicamente  protegida  pelo  Direito
(incidente sobre uma atividade lícita; não são protegidos, por exemplo,
os danos decorrentes da destruição de uma plantação de maconha);

e) De valor economicamente apreciável (não tem sentido a indenização de
dano de valor econômico irrisório).

Assim sendo, tem-se que, no âmbito do direito administrativo, a reparação dos danos

pode  ser  feita  por  dois  meios:  administrativo  e  judicial.  No  primeiro,  desde  que  a

6 Art. 5º, inciso X, CRFB: “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
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Administração  reconheça  sua  responsabilidade  e  as  partes  acordem  quanto  ao  valor

indenizatório.  No  segundo  caso,  e,  via  de  regra,  na  prática,  o  lesado  deverá  acionar

judicialmente a pessoa juridicamente responsável que provocou o dano. 

O montante pecuniário que traduz a reparação do dano chama-se indenização, e esta

traduz  a  compensação  monetária  pelos  prejuízos  decorrentes  da  conduta  comissiva  ou

omissiva responsável pela lesão.

Portanto, a indenização deve albergar não só a reconstituição do patrimônio da vítima,

incluindo, por exemplo, as despesas causadas pelo dano, bem como, quando o caso exigir,

deve ser acrescida de juros de mora e a atualização monetária. Neste sentido, explica José dos

Santos Carvalho Filho, que atenta ainda para a hipótese prevista no art. 948, do CC, aplicável

ao caso de morte de preso, que será analisado neste trabalho:

A indenização devida ao lesado deve ser a mais ampla possível, de
modo que seja corretamente reconstituído  seu patrimônio ofendido
pelo  ato  lesivo.  Deve  equivaler  ao  que  o  prejudicado  perdeu,
incluindo-se aí as despesas que foi obrigado a fazer, e ao que deixou
de ganhar.  Quando for  o caso,  devem ser  acrescidos  ao montante
indenizatório  os  juros  de  mora  e  a  atualização  monetária.  Tendo
havido morte, incide a regra do art. 948 do Código Civil, que fixa os
fatores  suscetíveis  de  serem  indenizados. (CARVALHO  FILHO,
2010, p. 625).

Neste ponto, é importante esclarecer que as ações que pleiteiam indenização por morte

de detentos em instituição prisional se fundam no art. 948, do Código Civil, por isso, vale a

leitura do referido:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras
reparações: 
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o
luto da família;
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-
se em conta a duração provável da vida da vítima.

1.3.1 Critérios para fixação de indenização por danos morais
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No que tange à reparação, os danos materiais não ensejam grandes discussões. Por se

tratar  de  lesão  ao patrimônio,  como dito,  o  valor  da  indenização  deverá  corresponder  ao

prejuízo sofrido, que normalmente não é difícil estabelecer nesses casos.

Quanto  aos  danos  morais,  destaca-se  que  [...] a  indenização  não  corresponde ao

preço da dor (pretium doloris), mas serve para ‘proporcionar à vítima uma compensação

pelo dano suportado’ (CAIO MÁRIO PEREIRA, apud CARVALHO FILHO, 2010, p. 594).

Contudo, como estipular o valor da indenização quando o dano é moral? Qual seria o

valor justo para compensar as consequências da dor, das angústias e das aflições causadas

pelo dano infligido à honra, à imagem, e a outros direitos de natureza semelhante? Como

mensurar, por exemplo, a compensação pela dor suportada pelo indivíduo cujo ente querido

foi vítima de homicídio? 

De que parâmetros o julgador deve se valer a fim de que seja arbitrado um justo valor

para a compensação em casos de violação a bens extrapatrimoniais? 

Para responder a essas questões, inicialmente deve-se observar o art. 944 do Código

Civil:

Art. 944. 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, eqüitativamente,
a indenização.

Da  leitura  do  referido,  extrai-se  que  o  principal  critério  será  o  princípio  da

proporcionalidade, o que é confirmado pela doutrina e jurisprudência.

Neste  sentido,  tem-se  que  o  princípio  da  proporcionalidade,  embora  não  esteja

positivado, é basilar no Estado Democrático de Direito, e orienta o intérprete inclusive no

conflito  entre  outros  princípios,  sendo  fundamental  na  proteção  à  dignidade  da  pessoa

humana, que frequentemente é desrespeitada dentro de presídios.

Apesar de conter matéria de outra seara do direito, bastante esclarecedor quanto aos

critérios de fixação da indenização é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de São

Paulo, cujo trecho transcreve-se abaixo, visto que a essência do dano moral é a mesma.

Dano moral e material. Critério de fixação. A fixação do valor da
indenização  deve  se  pautar  pelo  princípio  da  razoabilidade  e
proporcionalidade (art. 944, CC), ou seja, satisfazer o interesse de
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compensação do lesado e a repressão à conduta do lesador. Assim,
deve levar em consideração a gravidade da conduta; a extensão do
dano,  tendo  em  conta  o  sofrimento  e  as  repercussões  pessoais,
familiares e sociais;  a situação econômica do lesador e; o caráter
pedagógico  da  sanção.  Isto  porque,  a  indenização  tem  natureza
compensatória, uma vez que o dano moral é de difícil mensuração. .
(TRT/SP -  00013537120105020381 -  RO -  Ac.  4ªT 20120675689 -
Rel. IVANI CONTINI BRAMANTE - DOE 29/06/2012) 

Deste julgado, extrai-se que a indenização em nosso ordenamento se reveste de uma

dupla função: reparatória, com a finalidade de compensar as vítimas pelos danos sofridos, na

tentativa de restabelecer o status quo ante, e punitivo-pedagógica, com o intuito de reprimir a

conduta do ofensor, servindo de exemplo para coibir aquele comportamento.

Outrossim, são mencionados outros critérios que devem ser considerados quando da

fixação  do  valor  da  indenização,  e.  g., a  gravidade  da  conduta,  a  extensão  do  dano,  o

sofrimento e suas repercussões pessoais, familiares e sociais, bem como a situação econômica

do lesador, de modo que o dano deve ser justamente reparado, mas a indenização não pode

acarretar o enriquecimento sem causa da vítima. O tema já foi tratado pelo Superior Tribunal

de Justiça, como se vê na ementa abaixo colacionada:

Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do
prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além
de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à
luz da
proporcionalidade  da  ofensa,  calcada  nos  critérios  da
exemplariedade e da solidariedade." - (REsp nº 1.124.471, 1ª Turma,
rel. Min. Luiz Fux, DJe 1/7/2010). Grifo meu.

Já  o  acórdão  abaixo  detalha  um  pouco  mais  o  princípio  da  proporcionalidade,

mencionando  seus  três  subprincípios,  quais  sejam,  a  adequação,  a  necessidade  e  a

proporcionalidade em sentido estrito: 

DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
É sabido que a indenização por danos morais não segue montantes
tabelados, devendo o intérprete apreciar e quantificar caso a caso,
segundo   sua  livre  convicção  fundamentada.  Um  instrumento
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imprescindível à justa determinação do  quantum  indenizatório é o
princípio  da  proporcionalidade,  que,  decomposto  em  seus  três
elementos  (necessidade,  adequação  e  proporcionalidade  estrita),
fornecerá sólida base a uma escorreita decisão. Na hipótese vertente,
a  parte  autora  foi  acometida  por  danos  auditivos  permanentes  e
irreversíveis,  por  culpa  imputável  à  ré,  razão  pela  qual  reputo
desconforme  ao  princípio  referido  uma  indenização  de  reles  R$
10.000,00. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.
(TRT-RJ - PROCESSO: 0222500-27.2007.5.01.0342 – Pet. Acórdão -
7a Turma)

Dada a  importância  do  princípio  da  proporcionalidade  na  estipulação  do valor  da

indenização por danos morais, mister se faz discorrer brevemente sobre o assunto. Deve-se

atentar que o princípio em questão se subdivide em outros três: adequação, necessidade e

proporcionalidade em sentido estrito.

O primeiro determina que os meios utilizados pelo Estado sejam apropriados e úteis

para se atingir o objetivo pretendido. 

O segundo, que, dentre as várias possibilidades, o intérprete da norma deve utilizar o

meio menos gravoso, que é aquele menos prejudicial aos direitos da coletividade.

Já a proporcionalidade em sentido estrito,  segundo Luís Roberto Barroso (2003, p.

150), que recentemente passou a integrar a mais alta Corte do país, exige a [...] ponderação

entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência na

esfera dos direitos do cidadão. 

Assim, no Estado Democrático de Direito, em que todas os ramos da ciência jurídica

devem ser vistos sob a ótica do Direito Constitucional, o julgador, em que pese a matéria seja

inicialmente  de  Direito  civil,  faz  uso  de  conceito  da  teoria  do  Direito  Constitucional,  o

princípio da proporcionalidade, para estipulação do valor a ser indenizado em razão de danos

morais.

2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO PÁTRIO

2.1 Sistemática Atual
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A responsabilidade civil  objetiva do Estado é a regra atual na modalidade de risco

administrativo. No ordenamento pátrio, somente com a Constituição de 1946 é que o princípio

da responsabilidade objetiva foi consagrado. Embora a regra geral seja a responsabilidade

objetiva do Estado, esta não ocorre de forma absoluta, já que as teorias da falta do serviço e

do risco administrativo não se excluem entre si.

Alguns aspectos merecem atenção na análise do dispositivo constitucional responsável

por regular a responsabilidade do Estado, qual seja, o art. 37, §6º da Constituição Federal.

Também é importante falar na responsabilidade civil do Estado no Código Civil,  que, nos

tempos  hodiernos,  nada  mais  faz  do  que  reproduzir  em  parte  o  texto  do  dispositivo

constitucional,  omitindo  de  sua  redação  apenas  “as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado

prestadoras de serviço público”.

Para fins de elucidação, interessante comparar os aludidos dispositivos: 

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.

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.

2.1.1 Art. 37, § 6º da Constituição Federal
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No ordenamento jurídico pátrio, a constituição de 19467 foi a que inaugurou uma nova

fase sobre a responsabilidade civil do Estado, sendo certo que é o entendimento que prevalece

até hoje, pois foi a partir dela que se adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. 

O tratamento da responsabilidade civil do Estado de forma objetiva foi mantido nas

Constituições posteriores, sofrendo gradualmente pequenas alterações sem que se modificasse

sua substância, renovando-se até chegar ao que se tem hoje.

A título de exemplo, a Constituição de 1967 acrescentou no parágrafo único de seu

artigo  sobre  responsabilidade  civil  objetiva  que  a  ação  regressiva  contra  o  funcionário

responsável é cabível em caso de dolo ou culpa.

Merecem atenção as diversas nuances do dispositivo constitucional, para que se tenha

uma  correta  interpretação.  Assim,  serão  analisados  nos  próximos  itens  três  elementos

importantes do art. 37, §6º da Constituição Federal.

2.1.1.1  O significado do vocábulo agente

Ao examinar  o artigo  37 da Constituição,  percebe-se que ele  emprega  o vocábulo

“agente” da forma mais ampla possível, ao instituir a responsabilidade das pessoas jurídicas

de direito  público  e  privado prestadoras  de serviço público  pelos  danos que seus  agentes

causarem a terceiros.

Na categoria de “agente” estão incluídos desde as mais altas autoridades até os mais

modestos trabalhadores, segundo Sérgio Cavalieri Filho. São considerados agentes quaisquer

pessoas  que  realizem  serviço  público,  seja  servidor  contratado,  funcionário  de  fato  ou

temporário. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles leciona:

[...] Para a vítima – [...] – é indiferente o título pelo qual o causador direto
do dano esteja vinculado à Administração; o necessário é que se encontre a
serviço do Poder Público, embora atue fora ou além de sua competência
administrativa.  (Hely Lopes Meirelles apud CAVALIERI FILHO, 2007, p.
227)

7 Constituição de 1946, Art 194 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
pelos  danos  que  os  seus  funcionários,  nessa  qualidade,  causem  a  terceiros. 
[...]
Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido
culpa destes. 



26

Em resumo, a responsabilidade do Estado no texto constitucional, além de exigir que o

agente público cause dano a terceiro, aponta a necessidade de que este atue no exercício de

suas funções ou a pretexto delas, para que se configure a responsabilidade objetiva.

Vale  destacar  o  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  aduz  no  RE

327904-1/SP,  de  relatoria  do  Ministro  Carlos  Ayres  Britto,  no  qual  reafirma  o  exposto,

ressaltando ainda uma dupla garantia do dispositivo constitucional:

[...] O §6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição 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.
Esse  mesmo  dispositivo  constitucional  consagra,  ainda,  dupla
garantia:  uma,  em  favor  do  particular,  possibilitando-lhe  ação
indenizatória  contra  a  pessoa  jurídica  de  direito  público,  ou  de
direito  privado  que  preste  serviço  público,  dado  que  bem  maior,
praticamente  certa,  a  possibilidade  de  pagamento  do  dano
objetivamente  sofrido.  Outra  garantia,  no  entanto,  em  prol  do
servidor  estatal,  que somente  responde administrativa  e  civilmente
perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. (RE
327904-1/SP, julgado pela Primeira Turma em 15/08/2006.

2.1.1.2  O significado vocábulo terceiros

O segundo item a ser destacado no artigo 37 é quanto ao uso da palavra “terceiros”. O

vocábulo é empregado também em sentido amplo pela doutrina majoritária, abrangendo tanto

indivíduo estranho à Administração Pública, como alguém com quem o Estado não possui um

preexistente vínculo jurídico. Conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho:

‘Terceiro’ indica alguém estranho à Administração Pública, alguém
com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o
§6º  do  art.  37  da  Constituição  só  se  aplica  à  responsabilidade
extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade
contratual, porque aquele que contrata com o Estado não é terceiro;
já mantém vínculo jurídico com a Administração, pelo quê, ocorrendo
o inadimplemento estatal, a responsabilidade deverá ser apurada com
base nas regras que regem o contrato administrativo.  (CAVALIERI
FILHO, 2007, p. 230).
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2.1.1.3  Pessoas responsáveis

O artigo 37 da Constituição enumera duas pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva,

são elas:  as  pessoas  jurídicas  de direito  público  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado

prestadoras de serviços públicos.

Segundo  José  dos  Santos  Carvalho  Filho  (2010,  p.  600),  são  objetivamente

responsáveis as pessoas jurídicas de direito público, já que integram essa categoria os entes

federativos  (União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios),  as  autarquias  e  as  fundações

públicas. 

As  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço  público  também

respondem objetivamente, já que exercem atividade que o Estado à elas delegou, portanto,

não  seria  justo  sujeitarem-se  a  outra  responsabilidade  senão  a  objetiva,  caso  contrário,

representaria  verdadeira  dificuldade  a  reparação  dos  danos  experimentados  pelos

administrados. O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, nos ensina melhor:

[...] A segunda categoria constituiu inovação no mandamento constitucional
– as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. A
intenção do Constituinte foi a de igualar, para fins de sujeição à teoria da
responsabilidade  objetiva,  as  pessoas  de  direito  público  e  aquelas  que,
embora com personalidade jurídica de direito privado, executassem funções
que,  em princípio,  caberiam ao Estado.  Com efeito,  se  tais  serviços são
delegados  a  terceiros  pelo  próprio  Poder  Público,  não  seria  justo  nem
correto  que  a  só  delegação  tivesse  efeito  de  alijar  a  responsabilidade
objetiva estatal e dificultar a reparação de prejuízos pelos administrados.
(CARVALHO FILHO, 2010, pp. 600-601).

Questiona-se  a  relevância  da  inclusão  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado

prestadoras de serviço público no rol daqueles responsáveis, porém é cediço que já há no

Brasil8 unidades prisionais geridas por empresa privada em parceria com o Estado (PPP –

Parceria  Público-  Privada),  de  forma  que  estas  empresas  privadas  se  sujeitarão  à

responsabilidade  objetiva  atribuída  às  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de

serviço público.

Com efeito,  se uma empresa privada presta um serviço público, é óbvio que o faz

como se fosse o próprio Estado. Portanto, responderá objetivamente com fulcro no referido
8 Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/mg-governador-inaugura-primeira-cadeia-privada-do-
brasil,3cb5d7724038c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>
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artigo da CF, tanto em caso de dano aos usuários do serviço como a terceiros.  Algumas vozes

na doutrina manifestam-se de forma contrária,  pelo que explica José dos Santos Carvalho

Filho:

Entendem  alguns  que  a  responsabilidade  objetiva  das  pessoas
privadas prestadoras de serviços públicos incide exclusivamente na
hipótese em que o dano é perpetrado contra usuários, e isso porque
são estes  os  titulares  do direito  à adequada prestação do serviço;
assim,  não  seria  objetiva  a  responsabilidade  perante  terceiros.
(CARVALHO FILHO,2010, p. 603).

No  entanto,  verifica-se  que  o  legislador  não  fez  qualquer  distinção  entre  a

responsabilidade  das  pessoas  jurídicas  e  direito  público  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito

privado  prestadoras  de  serviço  público.  Afinal,  se  fosse  desejo  do  legislador  atribuir

responsabilidades diferentes, ele o teria feito no próprio texto constitucional.

É preciso identificar com maior nitidez as pessoas privadas do art. 37, §6º, da CF. Ou 

seja, além de prestar um serviço delegado pelo Poder Público, como já estudado, exige-se um 

vínculo jurídico de direito público entre o Estado e seu delegatário. Por fim, afirma José dos 

Santos Carvalho Filho:

Desse modo, algumas pessoas privadas só aparentemente prestam serviços
públicos, mas como o fazem sob regime de direito privado, sem qualquer elo
jurídico  típico  com  o  Poder  Público,  não  estão  inseridas  na  regra
constitucional. Estão fora do dispositivo também as pessoas privadas que
exercem  atividades  comerciais  e  industriais,  porque  inexiste  qualquer
relação  de  direito  público  entre  ela  e  o  Poder  Público.(CARVALHO
FILHO, 2010, p. 602).

Vale  dizer,  ainda,  que  as  pessoas  de  cooperação  governamental  sujeitam-se  à

responsabilidade objetiva,  já que sua atividade pode ser qualificada como serviço público,

havendo nítido vínculo entre as pessoas de cooperação governamental e o Estado, porque o

mesmo foi responsável por editar lei autorizadora de sua criação, vinculando-a e obrigando-a

à prestações de conta ao Poder Público.

Quanto às organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público,

qualificação dada a entidades de direito privado que se associam ao Poder Público em regime
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de parceria, hipótese na qual parecem se enquadrar as prisões privadas citadas linhas acima,

não é pacífico na doutrina se sujeitam-se à responsabilidade objetiva ou subjetiva.  

José dos Santos Carvalho Filho aponta para a  responsabilidade  subjetiva,  regulada

pelo  Código  Civil,  afirmando  que  tais  entes  não  possuem  fim  lucrativo,  e  sua  função

basicamente  consiste  em auxiliar  o  Poder  Público  para  melhorar  o  seu  desempenho  nas

atividades  de interesse do Estado e do público,  tal  como ocorre com as prisões privadas.

Afirma ainda que [...] sem a parceria, estariam as referidas pessoas reconhecidamente sob a

égide do Código Civil (CARVALHO FILHO, 2010, p. 603).

Entretanto, doutrinadores como Cristiana Fortini e Marçal Justen Filho, e. g., apontam

para a responsabilidade objetiva, ressaltando o fato de prestarem serviço público. Este é o

entendimento que parece melhor se adequar ao caso da unidade prisional privada, por ser o

caso de um serviço público prestado por particular, em parceria com o Estado.

2.1.2 O Código Civil

Tradicionalmente, a responsabilidade estatal é matéria disciplinada nas Constituições

brasileiras, contudo, a matéria também já fez parte do Código Civil de 1916, disciplinada no

art. 15:

Art. 15 – As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis
por  atos  dos  seus  representantes  que  nessa  qualidade  causem  danos  a
terceiros,  procedendo de modo contrário ao direito  ou  faltando a dever
prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.

Quanto à interpretação desse dispositivo, havia divergências: alguns entendiam tratar-

se de responsabilidade subjetiva, com a necessária culpa do agente estatal, outros entendiam

tratar-se de responsabilidade objetiva. O entendimento adotado por José dos Santos Carvalho

Filho é o de que a norma exigia prova de culpa, assim, a responsabilidade do Estado não se

configuraria na hipótese de fatos lícitos, mas somente na hipótese de atos culposos. Faltando

ao dever legal ou agindo contra legem, estaria configurada a conduta culposa.

Nesse sentido, para a maioria dos doutrinadores, a responsabilidade estatal prevista no

art. 15 do Código Civil de 1916 adotava a teoria subjetiva, civilista, do Estado. Contudo, com
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o  advento  da  Constituição  de  1946,  entendeu-se  que  o  dispositivo  civilista  teria  sido

recepcionado em parte, sendo aplicável nos casos de responsabilidade por omissão do Estado.

O dispositivo  atual,  alterador  do antigo art.  15,  como se nota,  portanto,  segue em

absoluta consonância com a Constituição. Assim, reitera José dos Santos Carvalho Filho:

O art. 43 do novo Código tem total compatibilidade normativa em face da
norma do art.  37, §6º,  da CF, de modo que atualmente nenhuma dúvida
pode existir de que, no ordenamento jurídico pátrio, o Estado sujeita-se à
teoria da responsabilidade objetiva. (CARVALHO FILHO, 2010, p. 599)

Essa alteração constitui um argumento a menos para os defensores do revogado art. 15

do Código Civil. Segundo Helena Elias Pinto (2008, p.  113), atualmente, para a adoção da

responsabilidade  subjetiva  do  Estado,  [...]  devem  ser  aplicadas  as  regras  gerais  da

responsabilidade  subjetiva  civilista,  com  as  adaptações  necessárias  para  o  plano  da

responsabilidade estatal. Isto é, essas adaptações referem-se basicamente aos ensinamentos

da doutrina e da jurisprudência, e também, dos princípios próprios do direito público.

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO

3.1 Tratamento dado pela doutrina pátria 

Há  divergência  na  doutrina  quando  se  fala  em  responsabilidade  civil  por  omissão.

Alguns  doutrinadores9 defendem  a  aplicação  da  responsabilidade  subjetiva,  já  outros

defendem a aplicação da responsabilidade objetiva. Cavalieri Filho afirma que, para definir a

modalidade a ser aplicada, deve ser verificado se se trata de omissão específica ou genérica. 

Inicialmente, para ilustrar a diferença entre a aplicação da teoria subjetiva e da objetiva,

traz-se exemplo simples e bastante esclarecedor do doutrinador português Fausto de Quadros: 

9 Como defensores da aplicação da Responsabilidade Civil Subjetiva do Estado em casos de omissão, pode-se 
citar BANDEIRA DE MELLO e MARIA HELENA DINIZ. Em sentido contrário, ou seja, que defendem ser 
aplicável a teoria da Responsabilidade Objetiva em casos de omissão estatal, tem-se como exemplo Gustavo 
Tepedino.
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O exemplo que o autor cita é de um buraco em uma estrada, provocado
pelas intempéries. Se o buraco é recente e vem a provocar um acidente, o
Estado  só  será  responsabilizado  se  for  adotada  a  teoria  do  risco.  Não
importa se [...] tomou ou não conhecimento do defeito na estrada. Afinal, o
Estado assume o risco de manter suas estradas sempre em boas condições
de  utilização.  Caso  se  adote  a  teoria  subjetiva,  o  Estado  só  será
responsabilizado se o buraco for de conhecimento da Administração, que
não vem a tomar providências (Fausto de Quadros apud TAVARES, Flávia
Oliveira; 2003; p. 129).

O insigne Celso Antônio Bandeira de Mello defende a aplicação da responsabilidade

subjetiva nos casos de omissão estatal.  Justifica sua afirmando que essa modalidade “visa

atender  os  ditames  do  Estado  Democrático  de  Direito,  independentemente  da  disposição

constitucional”. Segue sua posição:

Parece-nos  que  a  solução  correta  do  problema,  à  luz  dos  princípios
inerentes  ao  Estado  de  Direito  –  prescindindo-se  pois,  de  disposições
particulares  porventura  estabelecidas  nos  Direitos  Positivos
Constitucionais – exige o discrímen de três situações distintas, a saber:
a) Casos em que é o próprio comportamento do Estado que gera o dano.
Trata-se, portanto, de conduta positiva, é dizer, comissiva, do Estado.
b) 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 da “falta de serviço”, nas modalidades
em que o “serviço não funcionou” ou “funcionou tardiamente”, ou ainda,
funcionou de modo incapaz de obstar a lesão. Excluiu-se apenas o caso de
maus funcionamento do serviço em que o defeito de atuação é o próprio
gerador do dano, pois aí estaria configurada conduta comissiva produtora
da lesão. Trata-se aqui apenas de conduta omissiva do Estado ensejadora
(não causadora) de dano.
c) 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 expõe 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, porém decisivo, na linha de
causação.(grifo nosso) (Celso Antônio Bandeira de Mello, apud TAVARES,
Flávia Oliveira; 2003; p. 129).

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  o  entendimento  de  Celso  Antônio  Bandeira  de

Mello é baseado nos princípios gerais de direito, já que no nosso ordenamento, como dito no

capítulo anterior, não existe previsão da responsabilidade do Estado subjetiva. 

Deste  modo,  para o referido  autor,  apenas  a  ação poderia  causar  um dano.  Nesse

sentido, causa é definida como  o fator que positivamente gera um resultado. (BANDEIRA

DE  MELLO,  2007,  p.  978).  A  omissão  poderia  ensejar,  ser  condição  do  dano.  Assim,
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condição  é  o  evento  que  não  ocorreu,  mas  que  se  houvera  ocorrido,  teria  impedido  o

resultado (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 978). 

Segundo essa concepção, se o Estado não causou o dano, logicamente não poderá ser

responsabilizado por ele, a menos que estivesse juridicamente obrigado a impedi-lo. Dessa

forma,  há  necessidade  de  averiguação  da  obrigação  do  Estado  em atuar.  Isto  é,  só  será

responsabilizado caso em sua conduta – inércia – tiver incorrido em dolo ou culpa, de modo

que a responsabilidade será subjetiva, devido à falta do serviço. 

Já em sentido contrário, Aparecida Vendramel defende que nos casos de omissão, a

responsabilidade do Estado é objetiva.  Fundamenta-se no argumento de que a omissão do

Estado  constitui  caráter  ilícito,  com  base  no  dever  de  agir.  Desta  forma,  argumenta  a

professora que:

Alguns doutrinadores acreditam ser subjetiva a responsabilidade do Estado
decorrente  da  omissão.  Embasam  sua  tese  no  entendimento  de  que  a
omissão não é  ato,  portanto,  se  inexiste  ato,  não há  que se  falar  sobre
incidência  de  regra  jurídica  que  responsabilize  o  Estado  por  danos
oriundos  deste  comportamento.  Contudo,  abandonando  os  conceitos
propostos e partindo para uma interpretação lógico-jurídica da norma que
responsabiliza  o  Estado  por  danos  advindos  do  comportamento  de  seus
agentes  –  extraímos  o  significado  de  omissão,  caracterizando-se  como
‘tomada de posição’. Toma-se posição para agir ou para não agir, inclusive
na diuturnidade da vida. Se omissão é ‘tomada de posição’, então omissão é
conduta,  é  ação  e,  embora  ação  negativa,  de  ação  se  trata.(Aparecida
Vendramel, apud TAVARES, Flávia Oliveira; 2003; p. 135)

Também se posiciona pela responsabilidade objetiva nos casos de omissão do Estado o

insigne doutrinador Yussef Said Cahali (apud TAVARES, Flávia Oliveira; 2003; p. 136). O

autor  destaca  a  elasticidade  do  conceito  de  exigibilidade  do  ato  estatal  e  que  a  corrente

subjetivista  induziu  alguns  autores  ao  exame  das  hipóteses  da  perspectiva  da

responsabilidade subjetiva do Estado,  com perquirição necessária do elemento ‘culpa ou

dolo. 

Já  Sérgio  Cavalieri  Filho,  entende  ser  possível  uma  divisão  da  Omissão  em duas

espécies: a genérica e a específica, sendo certo que a distinção será verificada no ponto em

seguida. 

Por fim, vale dizer que a posição de Sérgio Cavalieri Filho foi adotada em algumas

decisões do Supremo Tribunal Federal e ainda tem sido adotada em Tribunais de Justiça.

Grande  parte  da  doutrina  administrativista,  no  entanto,  segue  os  ensinamentos  de  Celso
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Antônio Bandeira de Mello10, segundo o qual nos casos de ação a responsabilidade é objetiva;

casos de omissão, responsabilidade subjetiva com verificação de culpa ou dolo. 

3.1.1 Espécies de Omissão

Alguns doutrinadores11 defendem que o artigo 37, §6º da Constituição se refere tanto à

conduta  comissiva  como  a  omissiva.  Entendimento  este  que  já  foi  adotado  em  alguns

acórdãos do Supremo Tribunal Federal, conforme o abaixo colacionado, razão pela qual é

importante tratar das classificações de omissão, no presente ponto.

Como se sabe, a teoria do Risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos  constitucionais  brasileiros,  desde  a  Carta  política  de  1946,
revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito
positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a  terceiros,  por  ação ou  por  omissão (CF,  art.  37,  §6).  Essa
concepção  teórica  –  que  informa  o  princípio  constitucional  da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à
ação quanto no que concerne à omissão do agente público – faz emergir, da
mera  ocorrência  de  lesão  causada  à  vítima  pelo  Estado,  o  dever  de
indenizá-la...,  não  importando  que  se  trate  de  comportamento  positivo
(ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos
da representação do Estado...  (AI 299125/SP, Relator  Ministro Celso de
Mello, julgado em 05/10/2009).

Contudo, há acórdãos de Tribunais de Justiça em que adota-se a diferenciação entre

omissão específica e genérica para definir qual teoria da responsabilidade civil do Estado será

adotada, seguindo doutrina de Cavalieri, que será estudada a seguir.

3.1.1.1  Omissão Específica

Sérgio  Cavalieri  Filho  ensina  que,  se  tratando  de  omissão  específica,  é  caso  de

responsabilidade objetiva do Estado, porquanto haveria um dever específico do Estado, que o

10 Também seguido por Maria Sylvia Zanella de Pietro, Carlos Velloso, dentre outros.
11 Gustavo Tepedino, por exemplo.
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obrigue a agir para impedir o resultado danoso (CAVALIERI FILHO, 2011, p.17). Ou seja,

a omissão específica ocorre quando o Poder Público atua como garantidor (ou guardião), de

modo que devido à sua omissão acontece dano que deveria ter impedido, isto é, quando o

Estado deveria ter atuado mas não o fez.

Um  excelente  exemplo  da  ocorrência  da  omissão  específica  citado  por  Sérgio

Cavalieri Filho (2011, p.17) é o caso de morte de preso em rebelião na penitenciária (Ap. Civ.

58957/2008, TJRJ). Outro julgado também de clara importância para o presente trabalho12 é o

Recurso  Extraordinário  109.615-2,  em  que  se  decidiu  pela  responsabilidade  objetiva  do

município  por  omissão,  com  fundamento  no  dever  de  zelar  pela  integridade  física  dos

estudantes. Segundo Helena Elias Pinto (2008, p. 262), através deste acórdão, de 1996, O STF

[...]  finalmente  se alinha,  em casos  de omissão, ao sistema da responsabilidade objetiva

inaugurado no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1946 [...].  Abaixo

segue transcrição do voto do Relator, o Ministro Celso de Mello:

As  circunstancias  do  presente  caso  –  apoiadas  em  pressupostos  fáticos
soberanamente reconhecidos pelo Tribunal a quo – evidenciam que o nexo
de  causalidade  material  restou  plenamente  configurado  em  face  do
comportamento  omissivo  em  que  incidiu  o  agente  do  Poder  Público
(funcionário escolar), que se absteve de adotar as providencias reparatórias
que a situação estava a exigir.  Na realidade consta dos autos  que,  por
incompreensível omissão administrativa, não só deixou de ser solicitado e
prestado  imediato  socorro  médico  à  vítima,  mas,  também  absteve-se  a
própria administração escolar de notificar os pais da aluna atingida, com a
urgência que o caso requeria. É preciso enfatizar que o poder público, ao
receber o menor estudante em qualquer estabelecimento da rede oficial de
ensino,  assume  grave  compromisso  de  valer  pela  preservação  de  sua
integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral
desempenho  desse  encargo  jurídico,  sob  pena  de  incidir  em
responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno, os quais
muitas  vezes,  decorrem  da  inércia,  da  omissão  ou  indiferença  dos
servidores  estatais.  [..]  Descumprida  essa  obrigação,  e  vulnerada  a
integridade  corporal  do  aluno  –  tal  como no caso  ocorreu  –  emerge  a
responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no
momento  do  fato  lesivo,  se  achava  sob  guarda,  atenção,  vigilância  e
proteção das autoridades e dos funcionários escolares.

Nesse mesmo sentido, foram julgadas as seguintes apelações pelo Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Sul, em 2011, e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2012:

12 Observa-se que um dos argumentos para a responsabilização civil por morte de presos é a quebra do dever de 
zelar por sua integridade física.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
OMISSÃO  ESPECÍFICA.  MORTE  DE  DETENTO.  DANOS  MORAIS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  TEORIA  DO  RISCO
ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º DA CF. 1. PRELIMINAR. CARÊNCIA
DE AÇÃO. No caso dos autos,  a parte autora reclama da morte de seu
genitor ocorrida em prisão estadual. Como causa de pedir, alega a omissão
e  falta  de  segurança  proporcionada pelo  Estado.  Com efeito,  o  fato  do
agressor  não  ter  sido  o  Estado  não  impede  que  seja  responsabilizado,
considerando  o  dever  de  segurança,  sendo  perfeitamente  admitida  no
ordenamento jurídico brasileiro a pretensão indenizatória. 2. MÉRITO. -
Conforme vem entendendo esta Corte e o STF, quando há uma omissão
específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é
causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada
na Teoria do Risco Administrativo e no art.  37, § 6º da CF. -  No caso
concreto,  houve  omissão  específica  do  Estado  ao  não  diligenciar  após
devidamente informado do perigo que a vítima corria ao ser alojado no
presídio em que foi assassinado. - Restou devidamente demonstrado o nexo
causal  entre  o  dano  e  a  omissão  do  Estado,  notadamente  no  dever  de
preservar  a  incolumidade  física  dos  detentos,  sendo  imperativo  o
reconhecimento  da  responsabilidade  civil  do  ente  público.  -  Valor  da
indenização por danos morais atento as peculiaridades que o caso guarda e
aos  parâmetros  da  Câmara.  Consectários  legais  (juros  moratórios  e
correção  monetária)  incidentes  a  partir  da  fixação.  PRELIMINARES
AFASTADAS. APELO PROVIDO.(Apelação Cível Nº 70038863197, Nona
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marilene  Bonzanini
Bernardi, Julgada em 30/03/2011. (grifo meu) 

AGRAVO  INOMINADO.  DIREITO  DE  SUBMETER  A  DECISÃO  AO
COLEGIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE
DETENTO  EM  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  OMISSÃO
ESPECÍFICA. DANO MORAL. HONORÁRIOS.1. O novo texto do artigo
557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de ser qualquer
recurso julgado pelo respectivo relator.2. É evidente o propósito de minorar
a carga de trabalho dos órgãos colegiados, abreviando-lhes as pautas.3.
Presumiu o legislador,  como é óbvio,  que o interessado, na maioria dos
casos, se conformaria com o pronunciamento do relator, vez que atua como
uma espécie de porta-voz do Colegiado.4. Como o julgamento do relator
não deve  constituir,  necessariamente,  a  última  palavra  sobre  o  assunto,
assiste  ao  recorrente  o  direito  de  submeter  a  questão  ao  Colegiado.5.
Desprovimento do Agravo Inominado.
(TJ DO RIO DE JANEIRO. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO- 
0002085-84.2011.8.190028 - DES. LETÍCIA SARDAS – JULG. 10/10/2012–
VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) grifo meu

3.1.1.2 Omissão Genérica

Os casos de omissão genérica do Estado ocorrem quando não se pode exigir dele uma

atuação específica. Desta forma, a inércia do Estado não configura causa direta e imediata da
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não ocorrência do dano (CAVALIERI FILHO, 2011, p.18). A vítima, neste caso, terá que

provar que a falta do serviço foi essencial para a ocorrência do dano, isto é, se o Estado não

tivesse se quedado inerte, se houvesse praticado uma conduta positiva, não teria acontecido o

dano.

Sergio  Cavalieri  Filho  (2011,  p.  18) afirma  que  a  omissão  genérica  enseja  a

responsabilidade subjetiva, exemplifica:

[...] 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
que deveria estar recolhido à prisão (REsp. 409203/RS)

4 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DA MORTE DE

PRESO

Neste ponto do trabalho, será abordado um tipo específico de Responsabilidade Civil

estatal, que tem como causa a morte de presos. A finalidade é compreender como doutrina e

jurisprudência cuidam do tema.

Primeiro,  cumpre  mencionar  que  diariamente  diversas  demandas  pleiteando  a

reparação civil por morte de presos chegam ao Poder Judiciário, e embora a responsabilidade

civil objetiva do Estado tenha constado na Constituição de 194613, apenas há alguns anos foi

firmada jurisprudência na Suprema Corte, havendo ainda recurso extraordinário sobre o tema

pendente de julgamento.

Por se tratar de violações a direitos fundamentais de pessoas custodiadas pelo Estado,

os danos trazem para este o dever de indenizar, que é suportado, em última análise, por toda a

coletividade, com base no já referido princípio dos ônus e encargos sociais.

A fim de corroborar a relevância dessa temática, merece destaque o fato de que em

2012  a  Suprema  Corte  declarou  a  existência  repercussão  geral  da  matéria  em  Recurso

13 Constituição de 1946, Art 194 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
pelos  danos  que  os  seus  funcionários,  nessa  qualidade,  causem  a  terceiros. 
[...]
Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido
culpa destes. 
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Extraordinário com Agravo, no qual o recorrente alegou que a decisão do Tribunal de Justiça

ofende o artigo 37§ 6º, e o tema ultrapassa  o interesse subjetivo das partes, porquanto a

controvérsia é capaz de se repetir-se em diversas ações.14

A  repercussão  geral  foi  introduzida  no  ordenamento  jurídico  pátrio  pela  Emenda

Constitucional  pela  nº  45,  conhecida  como  “A  Reforma  do  Judiciário”.  Esse  instituto

possibilita que o STF, a mais alta Corte do país, escolha os recursos extraordinários mais

importantes para analisar, com base nos critérios estabelecidos na Constituição e no Código

de Processo Civil, que são a transcendência da questão discutida, a qual deve ultrapassar os

interesses subjetivos da causa, e a relevância da matéria sob [...] o ponto de vista econômico,

político, social ou jurídico15

Atendido esse requisito de admissibilidade, o STF analisa o mérito da questão e sua

decisão influenciará todos os recursos com matéria idêntica, que poderão até ser indeferidos

liminarmente. Assim preceitua o artigo 543-A do Código de Processo Civil, no parágrafo 5º:

Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre

matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Após essa breve introdução,  cumpre informar  que  o deferimento  de preliminar  de

repercussão  geral  sobre  o  tema  morte  de  presos,  ocorreu  em  decisão  emitida  no  dia

20/09/2012, assim ementada:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  ESTADO  POR
MORTE  DE  DETENTO.  RELEVÂNCIA  DA  MATÉRIA  E
TRANSCENDÊNCIA  DE  INTERESSES.  MANIFESTAÇÃO  PELA
EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  DA  QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.  (RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO,  638.467  RIO  GRANDE  DO  SUL,  preliminar  de
repercussão  geral  julgada  em  20.09.2012,  relator:  Ministro  Luiz
Fux.)

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que negou seguimento a recurso

extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão (Apelação nº 70029820529)

no qual se julgou procedente pedido de indenização por danos morais e pensão em razão de

morte de preso em estabelecimento prisional por asfixia mecânica.

14 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227684> .
15 Art. 543-A, § 1º, do CPC.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227684
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Na espécie, O Tribunal de Justiça gaúcho considerou que houve omissão específica do

Estado, devido à falha em zelar pela integralidade física dos internos em estabelecimentos

penitenciários,  configuradora  de  responsabilidade  objetiva,  com  base  na  teoria  do  risco

integral, acolhendo tese capitaneada por Sérgio Cavalieri.

Havia evidências tanto de homicídio quanto de suicídio.

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul sustenta nas razões do recurso

que houve violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devido à ausência de nexo de

causalidade entre o fato administrativo ilícito e o evento danoso, por haver fortes indícios de

suicídio. 

Assevera que, por se tratar de omissão, a hipótese é de responsabilidade subjetiva,

devendo ser comprovado dolo ou culpa para que ocorra a obrigação de indenizar. 

Entretanto, afirma a referida Procuradoria que, como o preso não teria demonstrado,

através  de  seu comportamento,  distúrbios  que alertassem para  a  necessidade  de  cuidados

especiais a fim de evitar o suicídio, não há como impor ao Poder Público o dever absoluto de

guarda. Este só estaria obrigado a indenizar se restasse comprovado o nexo de causalidade.

Assim, o suicídio caracterizaria culpa exclusiva da vítima, excluindo o dever de indenizar.  

O Ministro Dias Tófolli, em seu voto, vencido, considera ser irrelevante se tratar de

homicídio ou suicídio para a condenação do Estado. Afirma que:

a decisão atacada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do
Supremo sobre o tema, segundo a qual, o Estado tem o dever de zelar pela
incolumidade  dos  detentos  sob  sua  custódia,  cabendo  a  ele  o  ônus  de
indenizar a quem de direito pela morte do custodiado, ainda que decorrente
de suicídio.”16

Por  essa  fundamentação,  o  referido  Ministro  foi  contrário  ao  conhecimento  da

repercussão geral da questão constitucional, e, consequentemente, do recurso, por entender

que o tema está pacificado e a recorrente pretende discutir o nexo de causalidade, o que é

16 Nesse  sentido,  o  Ministro cita  precedentes  do STF (AI  nº  799.789/GO-AgR, Primeira  Turma,  Relator  o
Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 1º/2/11; RE nº 594.902/DF – AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Carmen Lúcia, Dje 2/12/10; RE nº 418.566/PB -  AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe
de  23/03/08  e  AI  nº  359.016/DF  –  AgR,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  DJ  de
07/05/04).
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vedado pela súmula 279 do STF, tendo em vista a necessidade de exame do quadro fático

probatório.

Contudo,  não  obstante  a  jurisprudência  anterior  do  STF,  mencionada  no  voto  do

Ministro Dias Tófoli,  o Ministro Luiz Fux,  relator  do recurso,  entendeu pela  repercussão

geral,  afirmando  que  [...]  a  toda  evidência,  o  tema  está  a  reclamar  a  manifestação  do

Supremo, presente a cláusula geral segundo a qual o preso deve ter garantida a sua higidez

física e moral.

O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros que votaram através de

sistema informatizado.  Deixaram de se manifestar  os ministros Joaquim Barbosa, Ricardo

Lewandowski  e  Carmen  Lúcia,  o  que  se  computa  como  voto  favorável  à  declaração  de

repercussão geral.

Acrescenta-se ainda que a doutrina majoritária trata a responsabilidade civil do Estado

por  morte  de  preso  como  espécie  do  gênero  responsabilidade  por  omissão.  Em  sentido

contrário, está o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, conforme se constatará

adiante.  Assim, o cerne da questão reside em definir  se a responsabilidade por omissão é

subjetiva ou objetiva. A doutrina não é pacífica nesse ponto, como visto no capítulo anterior,

e ainda há outras peculiaridades nos casos de morte de presos, que serão abordadas nos itens

subsequentes.  Frisa-se  que  as  divergências  decorrem,  em  grande  parte,  da  ausência  de

legislação específica, disciplinadora da responsabilidade civil do Estado17, principalmente no

que tange à omissão, somada à interpretações diversas do artigo 37, § 6º, da CRFB/88.

4.1. Panorama do sistema carcerário brasileiro

O Estado é detentor do  ius puniendi18que lhe foi atribuído por toda a sociedade, em

detrimento  da vingança  privada.  Assim,  é  dotado do poder  de impor penas  privativas  de

liberdade a  pessoas  cujas  condutas  tenham violado normas jurídicas  que  tutelam bens de

grande relevância para todos. 

Em  contrapartida,  os  detentos  têm  seus  direitos  fundamentais  assegurados  pela

Constituição Federal19, Lei de Execução Penal e convenções/ tratados internacionais20, sendo

17 Tramita  na  Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Lei  nº  412/2011,  que,  caso  aprovado,  disciplinará  a
Responsabilidade Civil do Estado nos casos de danos a terceiros, oriundos de ações ou omissões.
18 Direito de punir.
19 Art. 5º. (...) (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
20 Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e
a Resolução da ONU que prevê as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso.
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importante  frisar que o cerceamento da liberdade não deve ser acompanhado da perda de

direitos inerentes ao ser humano, como a dignidade.21

Entretanto, a realidade vivida nos presídios não está em consonância com as normas

garantidoras  de  direitos  fundamentais,  pois  violências  são  cometidas  contra  presos

diariamente,  tanto por agentes públicos como por outros detentos, e algumas delas ceifam

vidas.  Um caso de grande repercussão foi a rebelião no presídio de Carandiru, que terminou

com várias mortes de presidiários, conforme se verifica no excerto abaixo, extraído do artigo

doutrinário “Análise do Sistema Prisional Brasileiro” dos autores DULLIUS e HARTMAN:

Muitas vezes esse espancamento [por agentes públicos] extrapola e termina
em  execução,  como  no  caso  que  não poderia deixar  de  ser  citado  do
‘massacre’ do Carandiru, em São Paulo, no ano 1992, no qual oficialmente
foram executados 111 presos. 

Já a violência praticada por outros presos foi retratada da seguinte forma, no mesmo

artigo doutrinário:

[...]Entre  os próprios  presos  a prática de atos  violentos e  a impunidade
ocorrem de  forma  ainda  mais  exacerbada.  A  ocorrência  de  homicídios,
abusos  sexuais,  espancamentos  e  extorsões  são  uma prática  comum por
parte dos presos que já estão mais ‘criminalizados’ dentro da ambiente da
prisão e que, em razão disso, exercem um domínio sobre os demais presos,
que acabam subordinados a essa hierarquia paralela.

É mencionada a existência de uma “hierarquia paralela” ao Estado, que nada mais é do

que consequência da inércia do Poder Público, que deveria tomar as medidas adequadas para 

impedir a atuação de facções criminosas e o cometimento de crimes dentro de presídios. 

Acrescenta-se  ainda  que  a  superlotação  dos  estabelecimentos  carcerários,  com

precárias condições de higiene, propiciam a disseminação de doenças, que, somadas à falta de

tratamento médico, muitas vezes também custam a vida de detentos.

Nesse contexto, destaca-se os seguintes trechos de reportagem publicada em 2008 pelo

Jornal “O Globo” (apud DULLIUS e HARTMAN), na qual se falou sobre o relatório da CPI

do sistema penitenciário, trazendo alguns dados alarmantes acerca do número de mortos:

21.
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[...]Foram visitados  porões,  corredores,  pátios  e  celas  de  uma estrutura
falida, insegura e malcheirosa. Na prática, é um depósito de gente. 
[...]
Segundo o Ministério da Justiça, 1.048 presos morreram dentro de cadeias
e  presídios  brasileiros  em  2007.  Para  a  CPI  do  sistema  carcerário,  o
número é maior: 1.250 mortos em um ano.
A média é de três mortes por dia.  Significa que viver na prisão,  sob a
custódia do estado, é duas vezes mais perigoso do que morar na cidade
mais violenta do país (grifo meu).

É realmente muito grave a situação exposta na reportagem, a qual conclui, com base

em estatísticas  do ano de 2007, que morriam mais  pessoas na prisão que na cidade mais

violenta  do país,  considerando que o homicídio é a  mais  grave das violências,  porquanto

lesiona o bem mais precioso tutelado pelo Direito: a vida.

Além disso, no caso do preso, que está sob a custódia do Estado, devido à restrição ao

direito de liberdade que este lhe impôs, a morte tem consequências não só para o encarcerado

e seus familiares, mas também para o Estado, no âmbito da responsabilidade civil.

Lembra-se que nosso ordenamento repudia danos injustos, os quais ensejam, a quem

os causou, o dever de reparação civil, desde que presentes determinados pressupostos. Deste

modo, nos próximos itens deste trabalho ver-se-á como ocorre a responsabilização do Poder

Público por ilícitos cometidos contra detentos, principalmente aqueles que resultam em morte.

4.2. Responsabilidade Civil pela prática de crime contra o detento

Como mencionado, a Constituição dispõe que estão asseguradas a integridade física e

moral dos detentos. Portanto, se, sob a guarda do Estado, são vitimados por crimes, de que

forma essa responsabilidade se dará? 

Quanto a crimes comissivos praticados por agentes  públicos  contra  presos,  não há

controvérsia. É pacífico na doutrina e jurisprudência que a responsabilidade estatal é objetiva,

com fundamento no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Entretanto, o mesmo não ocorre

quando o crime é cometido por terceiros, entendidos como tais quaisquer pessoas que não

sejam agentes públicos no exercício da função. Um exemplo clássico seria o assassinato de

preso por companheiro de cela. 
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Nestes  casos,  há  quem  defenda  que  a  Administração  Pública  deve  responder

subjetivamente22 com base na teoria da falta do serviço, já estudada neste trabalho, pois ela

seria  aplicável  em  hipóteses  nas  quais  o  dano  deriva  de  omissão  do  Estado,  segundo

BANDEIRA DE MELLO e DI PIETRO, e. g., e o então Ministro do STF Carlos Velloso,

relator  do  Recurso  Extraordinário  nº  372.472/RN,  cujo  voto  foi  acompanhado  por

unanimidade. Abaixo segue a ementa:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER
PÚBLICO:  DETENTO  MORTO  POR  OUTRO  PRESO.
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 esse ato é subjetiva, pelo que exige
dolo ou culpa,  em sentido estrito,  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. -  Detento assassinado por outro
preso: responsabilidade civil  do Estado: ocorrência da falta  do serviço,
com a culpa genérica do serviço público, dado que o Estado deve zelar
pela integridade física do preso. IV. - R.E. conhecido e não provido.23 (grifo
meu).

Contrariamente,  em  artigo  publicado  na  Revista  Digital  de  Direito  Público  da

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, os autores, Fernando Moreno Machado e Carolina

Dalla Pacce, declaram não concordar que os riscos da atividade de custódia de presidiários,

comparados por alguns doutrinadores com os riscos do armazenamento de explosivos ou o

desenvolvimento  de  atividade  nuclear24,  estejam  aptos  a  sustentar  a  responsabilização  de

modo objetivo,  quase  integral,  por  situações  em que terceiros  causem lesão  a  direitos  de

presos. 

Para justificar sua posição, minoritária, afirmam que a responsabilidade de indenizar

de forma objetiva derivaria, segundo doutrinadores, da grande probabilidade de a atividade da

guarda de detentos causar danos à sociedade, e não da atividade em si mesma. Asseveram

que,  no  caso  de  presídios,  o  risco  externo  relevante  à  coletividade,  no  qual  se  baseia  a

22 Neste sentido, MACHADO e PACCE.
23 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 372.472/RN, 2ª Turma, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 
04. Nov. 2003)
24 Celso Antônio Bandeira de Mello compara os riscos da atividade de guarda de presos aos decorrentes do 
armazenamento de explosivos e desenvolvimento de atividade nuclear. 
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responsabilidade objetiva, não estaria caracterizado. Prosseguem, argumentando que os riscos

a direitos fundamentais de presos seriam consequência  [...] da própria natureza de alguns

que ali estão e o fato de um indivíduo estar preso [...] não é a razão única, automática, para

que mate outro ou para que dele seja vítima. (MACHADO e PACCE, 2012, pp. 86-87)

Seguindo essa linha de raciocínio, alegam que a Constituição não dispôs, no art. 5º,

inciso XLIX, que a responsabilidade se daria de modo objetivo, como fez nos artigos 21,

inciso XXIII, “d”25, que disciplina a responsabilidade por danos nucleares, e 37, §626. Logo,

este último dispositivo se referiria a danos causados a presos por agentes públicos apenas, e

não por terceiros.

Mencionam o voto divergente do Ministro Carlos Velloso no Recurso Extraordinário

nº 272.839, que será analisado em momento oportuno, para corroborar seu entendimento, e

finalizam  o  artigo  doutrinário  defendendo  a  utilização  da  teoria  da  falta  do  serviço  nas

hipóteses de danos causados a presos, como se vê no excerto:

[...]  desconstituído  o  fator  risco,  e  inexistente  previsão  legal  expressa
impondo  a  responsabilização  objetiva,  deve  predominar  aquilo  que  a
doutrina já defende para os casos de omissão estatal nesta seara, isto é, ao
não assegurar a incolumidade física dos detentos.
Este posicionamento se mostra mais compatível com a natureza da questão
e, de forma alguma, impede a responsabilização do Estado, condicionando-
a apenas à demonstração de que houve falta no serviço ao não atuar de
modo suficiente e adequado para evitar o incidente, em situações em que
efetivamente houvesse possibilidade de fazê-lo,  afastando a possibilidade
dos  entes  públicos  serem  concebidos  como  uma  espécie  de  segurador
universal. (MACHADO e PACCE, 2012, p. 88)

Contudo, tais argumentos não encontram respaldo no entendimento majoritário atual.

Isto será constatado quando for analisada a jurisprudência. 

Por  ora,  cumpre  informar  que  há  doutrina  em sentido  oposto,  a  qual  entende  ser

objetiva a responsabilidade estatal  em casos de omissão, e nestes se enquadram os crimes

cometidos contra presos, utilizando em sua argumentação que o art. 37, §6º, não faz distinção

25 Art. 21. Compete à União:
[...]  XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal
sobre a  pesquisa,  a  lavra,  o enriquecimento e reprocessamento,  a  industrialização  e o comércio de minérios
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
[...] c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
26 No referido dispositivo consta que é “assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.” Como não mencionou culpa em relação à Administração Pública, por lógica, a responsabilidade é
objetiva.
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entre  condutas  comissivas  e  omissivas  do  Estado,  para  fins  de  responsabilização.  Nesse

sentido, Gustavo Tepedino declara que:

Não  é  dado  ao  intérprete  restringir  onde  o  legislador  não  restringiu,
sobretudo em se tratando do legislador constituinte – ubi lex non distinguit
nec  nos  distinguere  debemus.  A  Constituição  Federal,  ao  introduzir  a
responsabilidade  objetiva  para  os  atos  da  administração pública,  altera
inteiramente a dogmática da responsabilidade neste campo, com base em
outros princípios axiológicos e normativos (dentre os quais se destacam o
da isonomia e o da justiça distributiva [...]. (GUSTAVO TEPEDINO, apud
PINTO, 2008, p. 170)

Em linha de raciocínio semelhante, Fabiano Mendonça (apud PINTO, 2008, p. 172)

aduz  que  não  se  transmuda  em  subjetiva  a  responsabilidade  quando  o  Estado  vier  a

responder por ato praticado por terceiro, num caso onde é sabida a necessidade da atuação

estatal, como ocorre nas hipóteses de homicídio de presos, em que a Administração tinha o

dever constitucional de impedir tal evento danoso.

Flávio de Araújo Willeman vai além, e assevera que:

[...] à luz da legislação vigente no Brasil, não há mais espaço para
sustentar  a  responsabilidade  subjetiva  das  pessoas  jurídicas  de
direito público, baseada na culpa. Não fosse pela ausência de norma
legal  neste  sentido,  mas  também  em  razão  de  regras  explícitas  e
específicas  em sentido  contrário,  que  determinam a  incidência  da
responsabilidade  civil  objetiva,  baseada  na  teoria  do  risco
administrativo. (Flávio de Araújo Willeman, apud PINTO, 2008, p.
172)

Já o professor Bandeira de Mello também defende a responsabilidade objetiva nesse

tema, mas com fundamentação distinta. Faz menção à existência de uma terceira categoria de

conduta, que, assim como a comissiva, ensejaria a responsabilidade objetiva estatal. Seriam

situações em que, embora o evento danoso não tenha sido causado direta e imediatamente por

agentes estatais, foi o próprio Estado que produziu situação da qual o dano dependia; criou,

através de ato comissivo, fatores que propiciaram a emergência do dano: 
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[...] O caso mais comum [...] é o que deriva da guarda, pelo Estado,
de  pessoas  ou  coisas  perigosas,  em face  do  quê  o  Poder  Público
expõe terceiros a risco. [...] Com efeito, [...] o dano liga-se, embora
mediatamente, a um comportamento positivo do Estado. Sua atuação
é o  termo inicial  de um desdobramento  que  desemboca no evento
lesivo, incindivelmente ligado aos antecedentes criados pelo Estado.
(BANDEIRA DE MELLO, 2007, pp. 981-982)

Para esse respeitável jurista, a responsabilidade objetiva estaria configurada pelo risco

de danos a que o Estado expõe terceiros por ter sob sua guarda coisas ou pessoas perigosas,

em benefício de toda a sociedade. 

Outrossim, ainda segundo Bandeira de Mello, ocorrendo danos com pessoas perigosas

sob  a guarda do Estado, a responsabilidade deve ser  objetiva, devido ao fato de também

estarem expostas a riscos, de modo que:

se  um  detento  fere  ou  mutila  outro  detento,  o  Estado  responde
objetivamente, pois cada um dos presidiários está exposto a uma situação
de  risco  inerente  à  ambiência  de  uma prisão  onde  convivem infratores,
ademais inquietos pela circunstância de estarem prisioneiros.(BANDEIRA
DE MELLO, 2007, pp. 982-983)

O civilista Sérgio Cavalieri,  nesse ponto,  compartilha do mesmo entendimento que

Bandeira de Mello:

O comportamento  do  Estado,  embora  não  seja  a  causa  direta  ou
imediata do dano, concorre, todavia, para ele, de forma decisiva. A
atuação  do  Estado  cria  a  situação  propícia  do  dano,  de  modo  a
justificar  a  sua  responsabilização.  Ocorre  tal  situação  quando  o
Estado tem o dever de guarda de pessoas ou coisas perigosas, expondo a
coletividade  a  riscos  incomuns.  Servem  de  exemplo  os  depósitos  de
explosivos, usinas nucleares, presídios [...]. A responsabilidade do Estado,
em  tais  casos  é,  indiscutivelmente  objetiva,  porque  é  o  próprio  Poder
Público que, sem ser o autor direto do dano, cria, por ato seu, a situação
propícia para a sua ocorrência.(CAVALIERI FILHO, 1999, p. 176)

4.3 Responsabilidade Civil em caso de suicídio
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Quando o preso se suicida, o Estado deve ser responsabilizado? Em caso positivo, de

que forma?

Observa-se que não há muitos doutrinadores abordando esse assunto, motivo pelo qual

neste  ponto  se  utilizará  principalmente  da  jurisprudência  na  busca  de  resposta  para  tais

questionamentos.

Quanto à responsabilidade civil por suicídio de detento, vê-se que, além da discussão

do item anterior, que também é pertinente aqui, qual seja, se o art. 37, § 6º, é aplicável, há

outro fator importante: o liame causal. Alguns27 asseveram que faltaria nexo causal entre os

riscos a que o detento é exposto e o evento danoso, portanto, a responsabilidade não poderia

ser objetiva.  Em outras palavras, o simples fato de estar encarcerado não é causa direta e

imediata do suicídio. 

Deste  modo,  a  responsabilidade  seria  subjetiva,  visto  que oriunda de omissão,  e a

culpa estaria presente apenas quando a Administração soubesse que o detento tem doença

psiquiátrica, fazendo uso de medicamentos controlados, ou usuário de drogas, ou através de

seu  comportamento  fosse  perceptível  seu  intento,  e  não  fossem adotadas  as  providências

necessárias para impedir que desse fim à própria vida28 

 Este posicionamento encontrou adeptos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por

exemplo:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DETENÇÃO. SUICÍDIO. DELEGACIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.  INDENIZAÇÃO.  DESCABIMENTO.  Tratando-se  de  ato
omissivo,  a  responsabilidade  estatal  é  subjetiva,  pelo  que  exige
comprovação  de  dolo  ou  culpa,  numa  de  três  vertentes - negligência,
imperícia ou imprudência - para gerar direito à indenização. Malgrado o
preso esteja sob os  auspícios  do Estado,  a quem incumbe velar  por sua
integridade física,  o evento danoso caracterizado pelo suicídio decorre de
ato volitivo da vítima, a quem incumbe culpa exclusiva pelo ocorrido.29

Grifo meu (Apelação Cível 1.0155.05.009256-0/001, TJ-MG, relator Des.(a)
Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível, j. em 12/08/2008.) 

27 Neste sentido, SANTIAGO, 2008.
28 Neste sentido, MACHADO; PACCE; 2012.
29 Nesse  sentido,  (contra  a  responsabilidade  do  Estado  por  suicídio  de  preso),  ver  também  os  seguintes
precedentes, citados no artigo doutrinário “A responsabilidade civil do Estado pela morte de presidiários: TJSP,
Apelação Cível nº 9068895-89.2002.8.26.000, 9ª Câmara de Direito Pùblico, rel. Des. Oswaldo Luiz Paulo, j. em
26 jan. 2011; TJSP, Apelação Cível nº 994.07.186236-1, 10ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo Galizia,
j. em 19 jul. 2010; TJSP, Apelação Cìvel nº 0011390-52.2009.8.26.0292, 11ª Câmara de Direito Público, rel.
Des.  Pires  de  Araújo,  j.  em 18.  Jul.  2011;  TJSP,  Apelação  Cìvel  nº  2008.072855-9,  4ª  Câmara  de  Direito
Público, rel. Des. Barreto Dutra, j. em 11. mar. 2011.

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10155050092560001
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Nesta Apelação Cível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, em 2008, que a

responsabilidade do Estado por suicídio de preso é subjetiva, acolhendo doutrina que defende

ser essa a modalidade aplicável  aos casos de omissões.  Entretanto,  indeferiu o pedido de

indenização, posto que entendeu estar caracterizada na espécie a culpa exclusiva da vítima,

excludente de indenização.

Na fundamentação, o relator inferiu que cabe ao Estado resguardar a incolumidade

física dos presos contra atos violentos de outros indivíduos, sejam outros presos, policiais, ou

ainda, terceiros, mas não de violência praticada contra si mesmo, pois, na prática, isso seria

impossível.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu em 2011, na apelação cível nº

70040057747, que não havia dever de indenizar, devido à mesma excludente:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO. SUICÍDIODE PRESO. CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA.  Caso dos autos em que restou demonstrado que
o preso suicidou-se, não tendo o Estado como impedir, pois não há como
vigiar individualmente todos os detentos em tempo integral,  princípio da
reserva do possível. Dever de indenizar não caracterizado por se tratar de
culpa exclusiva  da  vítima.  APELO IMPROVIDO.  UNANIME.  (Apelação
Cível  Nº  70040057747,  Nona Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/06/2011).

Sérgio Cavalieri,  como visto no capítulo  anterior,  diz  que a  responsabilidade  seria

objetiva apenas em casos de omissão específica, entendida como tal a situação em que havia

indícios de que o detento poderia cometer tal ato, logo a Administração Pública tinha o dever

de agir para impedi-lo, mas não o fez. 

Em  síntese,  doutrina  e  jurisprudência  que  pugnam  pela  inexistência  do  dever  de

indenizar em casos de suicídio de presos utilizam como principal argumento que houve culpa

exclusiva da vítima, tendo como consequência o rompimento do nexo de causalidade.

Já no Superior  Tribunal  de Justiça e no Supremo Tribunal Federal,  bem como em

acórdãos mais recentes de Tribunais de Justiça, tem sido decidido que há responsabilidade

objetiva em casos de suicídio, com base no dever de incolumidade previsto no artigo 5º, da

Constituição Federal, conjugado com o disposto no art. 37, § 6º. Um exemplo é o Recurso

Especial nº 847687/GO: 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  DETENTO  MORTO  APÓS
SER  RECOLHIDO  AO  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.  SOBREVIDA
PROVÁVEL  (65  ANOS).  PRECEDENTES (REsp  847687  /  GO  -
RECURSO  ESPECIAL  2006/0128299-1;  Relator(a);  Ministro  JOSÉ
DELGADO (1105);  Órgão Julgador;  T1  -  PRIMEIRA TURMA,  Data do
Julgamento 17/10/2006).

Em  relação  ao  STF,  a  jurisprudência  é  no  sentido  que  de  o  Estado  responde

objetivamente  na  ocorrência  de  suicídio  de  presos,  conforme  se  depreende  do  trecho  do

relatório no ARE 70027, julgado em 2012:

Trata-se  de  agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo
contra  decisão  que  negou  seguimento  ao  recurso,  tendo  em  vista  a
jurisprudência dominante desta Corte, que se firmou no sentido 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  de  sua  conduta  omissiva,  motivo  pelo  qual  é  devida  a
indenização  decorrente  da  morte  do  detento,  ainda  que  em  caso  de
suicídio.  (ARE 700927 AgR,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Segunda Turma,
julgado em 28/08/2012). Grifo meu.

No excerto  verifica-se que a  jurisprudência  dominante  do Supremo entende que o

Estado deve responder objetivamente em casos de morte de presos em geral, tanto homicídio

quanto suicídio.

Assim, pode-se dizer que apenas há alguns anos a jurisprudência da Suprema Corte se

firmou  nesse  sentido30,  apesar  de  a  responsabilidade  objetiva  estar  prevista  em  nosso

ordenamento constitucional desde 1946. 

A fim de conferir validade a essa afirmação, verifica-se, em pesquisa jurisprudencial

no site do STF, que há julgamentos de recursos extraordinários versando sobre a matéria até o

reconhecimento de repercussão geral em um deles, em 2012, como visto.

30 Em estudo jurisprudencial sobre responsabilidade civil do Estado decorrente de suicídio de detentos, fruto da
análise de julgados coletados no STF, STJ e Tribunais de Justiça, no período de agosto de 2010 a janeiro de
2011, afirma-se que a jurisprudência ainda não era pacífica, mas caminhava no sentido do reconhecimento da
responsabilidade extracontratual do Estado, tanto por condutas comissivas como por omissivas. 
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4.4.Análise de casos concretos

Em  análise  à  jurisprudência  do  STF  acerca  do  tema  que  se  propôs,  qual  seja,  a

responsabilidade civil da Administração Pública em caso de morte de detentos, nota-se que

houve uma mudança nos últimos anos, tendo se firmado a teoria da responsabilidade objetiva,

em detrimento da subjetiva.

Outrossim, a jurisprudência do STJ tem o mesmo entendimento. 

Em ambos os Tribunais  mencionados,  verifica-se que é estipulada indenização por

danos materiais, desde que comprovadas as despesas com velório e enterro, por danos morais

em todos os casos de morte de detento, tendo em vista que o dano moral é em in re ipsa, e

uma pensão mensal para os familiares que dependiam economicamente do de cujus, até que

completem 65 anos de idade. Essa pensão tem respaldo no art. 948 do Código Civil. Nesse

sentido, traz-se o Recurso Especial nº 1258756, do Rio Grande do Sul, no qual se decidiu que

[...] É legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de

baixa renda, ainda que não comprovada atividade laborativa remunerada." 

Partindo da premissa do Prof. Claus Wilhelm Canaris (apud SANTOS TRICOT, Júlio

César,  2006),  de  que  o  direito  é  melhor  compreendido  a  partir  do  estudo  de  um  caso

concreto, passa-se a analisar com mais cautela acórdão do STF, a fim de mostrar que sua

jurisprudência sobre o tema nem sempre foi pacífica:

RE  272839/  MT  -  MATO  GROSSO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES
Julgamento:  01/02/2005           Órgão Julgador:  Segunda Turma
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
(RE 272839, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em  01/02/2005,  DJ  08-04-2005  PP-00038  EMENT  VOL-02186-03  PP-
00417 RTJ VOL-00194-01 PP-00337 LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 236-
257 RT v. 94, n. 837, 2005, 129-138)
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Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça

de Mato Grosso que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e

morais devido à morte de presidiário por colegas de cárcere, dentro de penitenciária estadual.

A viúva, ora recorrida, afirmou na petição inicial que o detento teria sido morto devido

à acusação de seus companheiros  que seria  delator  de plano de fuga.  Aduz ainda que as

autoridades sabiam das ameaças. O Estado alegou em sua defesa culpa exclusiva da vítima.

Em primeira instância, o magistrado julgou improcedente o pedido de indenização, por

não haver provas suficientes para comprovar o ato omissivo do agente carcerário, as ameaças

e a delação. Ou seja, a decisão foi amparada na teoria da responsabilidade subjetiva do Estado

em hipóteses de danos causados por omissão. 

Na  apelação,  a  recorrida  reiterou  seus  argumentos,  no  sentido  de  ser  objetiva  a

responsabilidade  estatal,  bem  como  de  estarem  presentes  os  pressupostos  para  a  sua

caracterização. O Tribunal de Justiça decidiu que havia responsabilidade estatal.

O  Estado  de  Mato  Grosso  alegou  no  RE  que  houve  ofensa  ao  art.  37,  §  6º  da

Constituição,  bem como que não poderia ser responsabilizado pela morte do detento, haja

vista que esta teria ocorrido em razão de seu próprio comportamento,  e não por falha da

Administração.

O relator, o Ministro Gilmar Mendes, inicia seu voto citando Celso Antônio Bandeira

de Mello, e assevera que, segundo o entendimento do professor paulista, diferentemente da

responsabilidade subjetiva, cuja obrigação de indenizar é consequência de conduta dolosa ou

culposa, a responsabilidade objetiva estaria caracterizada pela relação causal entre a atuação

estatal e o dano produzido, correlacionada a uma situação de risco. Assim, apenas a ausência

de nexo causal poderia eximir o Estado de responder pelo dano.

Em seguida,  lembra  que a responsabilidade objetiva  do Estado está  consagrada no

ordenamento pátrio desde a Constituição de 1946.

Prossegue citando precedentes de matéria fática semelhante, nos quais o STF decidiu

ser  objetiva  a  responsabilidade  do  Poder  Público.  Nesse  sentido,  merece  destaque  o  RE

84.072, de relatoria do Ministro Cunha Peixoto, julgado em 1978, pois nele já constava o

entendimento de que deveria ser adotada a responsabilidade civil  do Estado, com base na

teoria objetiva.

Outrossim, também ressalta o julgamento do RE 372.472/RN, de relatoria do Min.

Carlos  Velloso,  em  que  a  Segunda  Turma  analisou  pedido  análogo  ao  deste  RE  com

fundamentação relativamente distinta da utilizada nos demais recursos citados, que tinham

adotado  a  teoria  da  responsabilidade  objetiva.  No  referido  RE,  o  STF  decidiu,  por
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unanimidade, que, havendo ato omissivo da Administração a responsabilidade é subjetiva,

configurando-se, portanto, sempre que houvesse falha no serviço e o correspondente nexo

causal. 

Vale a leitura da ementa, para fins de verificação que a responsabilidade objetiva do

Estado em casos de morte de preso se firmou há poucos anos:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER
PÚBLICO:  DETENTO  MORTO  POR  OUTRO  PRESO.
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 esse ato é subjetiva, pelo que
exige dolo ou culpa, em sentido estrito, 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.  -  Detento  assassinado  por  outro  preso:
responsabilidade civil  do Estado:  ocorrência da falta  do serviço,  com a
culpa  genérica  do  serviço  público,  dado  que  o  Estado  deve  zelar  pela
integridade  física  do  preso.  IV.  -  R.E.  conhecido  e  não  provido.
(RE  372472,  Relator(a):  Min.  CARLOS  VELLOSO,  Segunda  Turma,
julgado em 04/11/2003, DJ 28-11-2003 PP-00033 EMENT VOL-02134-05
PP-00929) grifo meu.

Nesse  RE,  o  voto  do  Ministro  Carlos  Velloso  foi  acompanhado  pelos  demais

ministros.

Adiante o Ministro Gilmar Mendes observa, com base nos precedentes mencionados,

que uma das hipóteses do reconhecimento da responsabilidade do Estado fundamenta-se no

dever de guarda que lhe é atribuído. No caso sob julgamento, o presidiário, quando foi vítima

de homicídio,  estava cumprindo pena privativa de liberdade,  logo, sob a égide do Estado.

Assim, afirma que o nexo de causalidade que imputa a responsabilidade à Administração

Pública provém do dever constitucional de guarda, imposto no art. 5º, inciso XLIX, da Carta

Magna.  Por  conseguinte,  ainda  que  fosse  caracterizada  a  ausência  de  culpa  dos  agentes

públicos, haveria responsabilidade do Estado.

Acrescenta  ainda  que  o  STF  admite  hipóteses  de  excludentes  ou  atenuantes  da

responsabilidade estatal, conforme haja culpa exclusiva ou concorrente do particular.
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Finaliza  seu voto  afirmando  que  no  caso  sob julgamento  não deve  ser  cogitada  a

possibilidade  de  exclusão  da  responsabilidade  do  Poder  Público,  considerando  não  haver

comprovação de que a vítima tenha contribuído de alguma forma para sua morte.

Foi negado provimento ao RE.

O min. Carlos Velloso acompanha o relator, entretanto, sua fundamentação é diversa,

motivo pelo qual transcreve seu voto no RE já referido, de nº 372.472, e ainda deixa claro sua

posição  ao  afirmar  que  a  responsabilidade  do  Estado  por  ato  omissivo  é  subjetiva,  com

supedâneo na teoria da falta do serviço/culpa anônima. Aduz que o nexo de causalidade entre

a omissão da Administração e o dano é evidente no caso em tela. 

O recurso extraordinário foi conhecido e improvido, por unanimidade, nos termos do

voto do relator. Da análise do Recurso Extraordinário nº 872.839, bem como do precedente

nele citado, observa-se que a jurisprudência do STF sobre a responsabilidade do Estado à

época (2005) não era pacífica. 

Nesse sentido, bem assevera a professora Helena Elias Pinto que:

[...]O  reconhecimento,  pela  primeira  vez,  de  um  direito  de  se  obter
indenização  em  face  do  Estado  por  danos  causados  por  omissão  com
fundamento na responsabilidade objetiva não implicou em nova orientação
pacífica  na  jurisprudência  da  Suprema  Corte.  Antes,  pelo  contrário,
inaugurou  uma  sequência  impressionante  de  oscilações  teóricas  na
fundamentação de seus julgados, causando perplexidade aos operadores do
Direito.(PINTO, 2008, p. 262)

Entretanto,  independente  da  aplicação  da  teoria  subjetiva  ou  objetiva  sobre  a

responsabilidade civil, o mais importante é que o STF tem reconhecido, em suas decisões, o

dever  de  o  Estado  indenizar  parentes  de  detentos  que  morreram  em  estabelecimentos

prisionais, seja por assassinato ou suicídio, com base principalmente no dever constitucional

de zelar pela integridade física e moral dos mesmos. Como já referido, em nosso ordenamento

não tem lugar a teoria da irresponsabilidade.

Embora a jurisprudência majoritária no STF no momento seja a que defende a teoria

objetiva, observou-se que alguns Estados-membros ainda recorrem a esse tribunal alegando

ofensa ao art. 37, §6º, da à Constituição, sob os argumentos de que a responsabilidade civil

por omissão seria subjetiva (falha do serviço); que o Poder Público não pode ser segurador

universal nesses casos, bem como que o suicídio romperia o nexo de causalidade.
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A  seguir,  serão  trazidos  alguns  acórdãos  do  STF,  a  fim  de  comprovar  que  sua

jurisprudência  foi  firmada  no  sentido  da  responsabilidade  objetiva  por  danos  causados  a

preso:

1) RE  84072  /  BA  -  BAHIA 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):  Min.  CUNHA  PEIXOTO
Julgamento:  19/11/1976           Órgão Julgador:  Primeira Turma.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DETENTO
MORTO POR COMPANHEIRO DE CELA. A TEORIA HOJE DOMINANTE
E  A  QUE  BASEIA  A  RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO,
OBJETIVAMENTE,  NO  MAU  FUNCIONAMENTO  DO  SERVIÇO,
INDEPENDENTEMENTE DA CULPA DO AGENTE ADMINISTRATIVO.
CULPA  PROVADA  DOS  AGENTES  DA  ADMINISTRAÇÃO  POR
OMISSAO  CONCORRENTE  PARA  A  CONSUMAÇÃO  DO  EVENTO
DANOSO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  DO  ESTADO  NÃO
CONHECIDO.
(RE 84072, Relator(a):  Min. CUNHA PEIXOTO, Primeira Turma, julgado
em  19/11/1976,  DJ  13-05-1977  PP-03089  EMENT  VOL-01058-02  PP-
00550 RTJ VOL-00085-03 PP-00923)

2) AI  343129  AgR  /  RS  -  RIO  GRANDE  DO  SUL 
AG.REG.NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
Relator(a):  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA
Julgamento:  23/10/2001           Órgão Julgador:  Segunda Turma
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL  EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279-STF. Responsabilidade
objetiva  do  Estado  por  morte  de  preso  em  complexo  penitenciário.
Alegações  de  culpa  exclusiva  da  vítima  e  de  ausência  de  nexo  de
causalidade entre  a ação ou omissão de agentes  públicos e  o resultado.
Questões insuscetíveis de serem apreciadas em recurso extraordinário, por
exigirem reexame de fatos e provas (Súmula 279-STF). Precedentes. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AI 343129 AgR, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma,
julgado em 23/10/2001, DJ 14-12-2001 PP-00056 EMENT VOL-02053-24
PP-05292).

3) RE  215981  /  RJ  -  RIO  DE  JANEIRO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):  Min.  NÉRI  DA  SILVEIRA
Julgamento:  08/04/2002           Órgão Julgador:  Segunda Turma
EMENTA:  -  Recurso  extraordinário. Responsabilidade civil  do Estado.
Morte de preso no  interior  do  estabelecimento  prisional.  2.  Acórdão  que
proveu parcialmente a apelação e condenou o Estado do Rio de Janeiro ao
pagamento  de  indenização  correspondente  às  despesas  de  funeral
comprovadas. 3. Pretensão de procedência da demanda indenizatória. 4. O
consagrado  princípio  da responsabilidade objetiva  do Estado resulta  da
causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente.
Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam
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exigíveis a fim de ser evitado o homicídio. 5. Recurso conhecido e provido
para condenar o Estado do Rio de Janeiro a pagar pensão mensal à mãe da
vítima, a ser fixada em execução de sentença.

4) AI  512698  AgR  /  AC  -  ACRE 
AG.REG.NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
Relator(a):  Min.  CARLOS  VELLOSO
Julgamento:  13/12/2005           Órgão Julgador:  Segunda Turma
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.  MATÉRIA FÁTICA.  Súmula
279-STF.  I.  -  A  análise  da  questão  em  apreço  demanda  o  reexame  de
matéria  de  fato,  o  que,  por  si  só,  seria  suficiente  para  impedir  o
processamento do recurso extraordinário (Súmula 279-STF). II. - Morte de
detento ocasionada por outro  detento:  responsabilidade civil  do Estado:
ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por
isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso. III. - Agravo
não  provido.
(AI 512698 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma,
julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 PP-00036 EMENT VOL-02222-07
PP-01350)

5) RE  272839  /  MT  -  MATO  GROSSO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES
Julgamento:  01/02/2005           Órgão Julgador:  Segunda Turma
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
(RE 272839, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em  01/02/2005,  DJ  08-04-2005  PP-00038  EMENT  VOL-02186-03  PP-
00417 RTJ VOL-00194-01 PP-00337 LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 236-
257 RT v. 94, n. 837, 2005, 129-138)

Das ementas colacionadas,  observa-se que,  embora tenha havido predominância da

teoria da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso, também foi adotada no

Supremo a teoria da responsabilidade subjetiva da Administração Pública em decorrência da

morte de detentos.

5 CONCLUSÃO
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Vale dizer que em tais hipóteses - morte de detentos - é evidente a Responsabilidade

Civil do Estado por Omissão, diante da flagrante violação do dever de zelar pela integridade

física do preso, uma vez que este se encontra sob a proteção do Estado, podendo-se falar em

violação  do princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana  também,  haja  vista  as  condições

carcerárias à qual são submetidos.

Neste sentido, é mister frisar que:

mais de 500.000 (quinhentas mil) pessoas estão encarceradas no Brasil, em
condições  absolutamente  aviltantes,  que  afrontam  todas  as  garantias
elencadas  na  Constituição  Federal,  na  Lei  de  Execução  Penal  (Lei  nº
7.210/84) e nas normas internacionais de direitos humanos31.

Pode-se afirmar que as ofensas aos direitos  fundamentais  de presos,  especialmente

aquelas que resultam em morte, repercutem não só na família do  de cujus, mas em toda a

sociedade,  haja  vista  que,  além  de  no  Estado  Democrático  de  Direito  ser  abominável  o

desrespeito a garantias fundamentais dos indivíduos, a morte de detentos configura, para o

Poder Público, o dever de indenizar, com fundamento no princípio da repartição dos ônus e

encargos sociais. Segundo este princípio, os danos causados pelo Poder Público na atuação de

seus agentes, que emanam a vontade do Estado, devem ser repartidos por toda a coletividade,

pois não é justo que apenas alguns suportem lesões decorrentes de atividades exercidas em

prol de todos. Deste modo, o tema é de grande relevância para nossa sociedade.

No decorrer do estudo verificou-se evolução na jurisprudência sobre responsabilidade

civil  do Estado por omissão, o que consequentemente repercutiu na responsabilidade pela

morte de preso.

Como visto,  os  fundamentos  constitucionais  para as  famílias  de presos  mortos  em

estabelecimentos penais receberem indenização do Estado são o dever de guarda, insculpido

no artigo 5º, inciso XLIX, conjugado com o artigo 37, § 6º.

Assim, apesar  de já  ter  sido firmada pelo STF jurisprudência no sentido de que a

responsabilidade civil do Estado pela morte de preso é objetiva, acredita-se que apenas com a

31 Dados  do  Departamento  Penitenciário  Nacional,  órgão  do  Ministério  da  Justiça,  disponível  em:
<http://portal.mj.gov.br/depen>. Com mais de 500.000 (quinhentos mil) presos, o Brasil possui a terceira maior
população  carcerária  do  mundo e  só  fica  atrás  dos  Estados  Unidos  e  da  China  em números  absolutos.  A
comparação  entre  os  países  foi  apresentada  pelo  juiz  Luciano  Losekann,  coordenador  do  Departamento  de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Seminário Justiça em Números,  23 de setembro de 2010.) apud REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL Nº 0063442-57.2010.8.19.0042, Relatora Des. DESEMBARGADORA LUCIA HELENA DO PASSO,
j. 27 de novembro de 2012.
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análise do mérito do Recurso Especial em que foi declarada repercussão geral sobre o tema

haverá pacificação total.

Observa-se que a teoria da responsabilidade objetiva deve ser definitivamente acolhida

no nosso ordenamento jurídico em casos de morte de presos, por se mostrar mais justa e

possibilitar, com mais facilidade, a compensação pelos danos suportados. Pelos precedentes

do STF, acredita-se que a decisão do mérito da repercussão geral seja neste sentido.

Outrossim,  compartilha-se  do  entendimento  de  que  o  legislador  constitucional,  no

artigo 37, § 6º, não restringiu a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas comissivas,

logo, não compete ao intérprete da norma fazer essa restrição. 

Acrescenta-se  ainda,  com  a  devida  vênia  à  doutrina  minoritária,  que  além  de  a

responsabilidade subjetiva do Estado não estar prevista na Constituição Federal, admiti-la nos

casos de morte de preso, excluindo o dever de indenizar sob a alegação de culpa exclusiva da

vítima, traria grandes injustiças, tendo em vista as dificuldades para as vítimas provarem que

houve culpa do Estado pelo assassinato ou suicídio de detentos. 

No caso de suicídio, a situação é pior ainda, pois seria extremamente difícil provar que

o detento teria demonstrado comportamento que ensejasse a adoção de medidas cautelares

pela Administração Pública, a fim de evitar o evento danoso, e esta permaneceu inerte. Outra

questão é que também não seria fácil saber se realmente houve suicídio, ou se seria o caso de

homicídio que se fez parecer suicídio.

Por fim, conclui-se que nos casos de responsabilidade civil por morte de presos, deve-

se considerar a realidade do sistema prisional brasileiro, que retrata claramente a falência do

Estado em proteger a integridade física e moral de seus custodiados, direitos fundamentais

constantes na Constituição.



57

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALMEIDA, Marizol Vasconcelos de; LIMA, Raquel Gonçalves; Praseres. Ilanna Sousa dos;
SILVA, André Fernando Vieira da; TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia; VIEGAS, Paula
Jéssica  Amorim.  Estudo  Jurisprudencial  acerca  da  Responsabilidade  Extracontratual  do
Estado  por  Omissão  em  Caso  de  Suicídio  de  Preso.  Disponível  em
<http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/resumos/resumos/3574.htm>. Acesso em 01 junho de
2013.

ARAÚJO,  Eugênio  Rosa  de.  A  Responsabilidade  Civil  do  Estado  por  omissão  e  suas
excludentes. Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, V. 18, n. 30, p. 233-256, abr. 2011. Acesso em 14
jun. 2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.

______.  Lei  nº  10.406  (2002).  Código  Civil. Disponível  em  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em maio 2013.

______.  Lei  n  o   5.869  (1973).   Código  de  Processo  Civil. Disponível  em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm> Acesso em 27 julho 2013.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.  Curso de direito administrativo. 22ª.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2007.

BANDEIRA DE MELLO,  Celso  Antônio.  Curso de  direito  administrativo. 26ª.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2009.

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos de uma
Dogmática Constitucional Transformadora. 2003).
CAHALI, Yussef Said.  Responsabilidade Civil do Estado. 04ª. ed rev., atual.  e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 23ª. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/resumos/resumos/3574.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm


58

CAVALIERI FILHO, Sérgio.  A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. R.
EMERJ,  Rio  de  Janeiro,  V.  14,  n.  55,  p.  10-20,  jul.-set.  2011.  Disponível  em  <
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista55/Revista55_10.pdf>. Acesso
em 10 abril 2013.

CAVALIERI  FILHO,  Sérgio.  Programa  de  Responsabilidade  Civil. 2ª.  ed.  São  Paulo:
Malheiros, 1999.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª. ed. São Paulo: Atlas,
2007.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. 7.  Responsabilidade Civil.  27ª.
ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

DULLIUS,  Aladio  Anastacio;  HARTMAN,  Jackson  André  Müller.  Análise  do  sistema

prisional  brasileiro. Disponível  em:  <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?

n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10878.> Acesso em 27 jun. 2013. 

GANDINI, João Agnaldo Donizeti; SALOMÃO, Diana Paola da Silva.  A responsabilidade
civil do Estado por conduta omissiva. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 106, 17 out. 2003 .
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4365>. Acesso em 14 jun. 2013.

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17ª. ed., atual. por Fabrício Motta. SãoPaulo:
Saraiva, 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, V. 4. Responsabilidade Civil. 8ª. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013.

GONÇALVES, Priscila  Petereit  de Paola.  Responsabilidade Civil  do Estado na Primeira
República: Um  Estudo  de  Caso.  Disponível  em  <
http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/83/83>.  Acesso  em  31
julho 2013.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed., rev. e atual. 1ª. reimp. Belo
Horizonte: Fórum, 2011.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10878
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10878
http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/83/83
http://jus.com.br/revista/texto/4365/a-responsabilidade-civil-do-estado-por-conduta-omissiva
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10/17
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10/17
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista55/Revista55_10.pdf


59

MACHADO, Fernando Moreno; PACCE, Carolina Dalla. A responsabilidade civil do Estado
pela  morte  de  presidiários. in Revista  Digital  de  Direito  Público,  vol.  1,  n.  1,  2012.
(Faculdade  de  Direito  de  Ribeirão  Preto,  Universidade  de  São  Paulo,  Seção  de  Artigos
Científicos.).  Disponível  em  <  http://www.revistas.usp.br/rddp/article/view/7661/9199 >  .
Acesso em: 10 maio 2013.

MEDEIROS, Taissa Souza. A repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do
recurso extraordinário. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n.  1721, 18 mar. 2008. Disponível
em: <http://jus.com.br/artigos/11056>. Acesso em 20 julho 2013.

PEREIRA DA SILVA, Caio Mário.  Instituições de Direito Civil. V. III. Contratos.  17ª. ed.,
rev.  e  atual  por  Caitlin  Mulholland.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2013.

PINTO, Helena Elias.  Responsabilidade Civil do Estado por omissão na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008.

SANTIAGO, Leonardo Ayres. A responsabilidade extracontratual do Estado na hipótese de
suicídio de presos sob sua custódia. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1751, 17 abr. 2008 .
Disponível  em: <http://jus.com.br/artigos/11168>.  Acesso
em: 01 jul. 2013.

SANTOS  TRICOT,  Júlio  César.  Responsabilidade  Civil  –  Síntese  do  instituto  e  suas
tendências  no  direito  contemporâneo:  O  Caso  emblemático  de  assaltos  com  morte  em
veículos de transporte coletivo urbano. Dissertação de Mestrado.  PUC- RS. Porto Alegre.
2006.  Disponível  em  <
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp013664.pdf>. Acesso em 05 junho
de 2013.

SILVEIRA,  Vinicius  Loureiro  da  Mota. Ponderação  e  proporcionalidade  no  direito
brasileiro.  Conteudo  Juridico,  Brasilia-DF:  23  abr.  2013.  Disponivel  em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.43117&seo=1>.  Acesso  em:  02  ago.
2013.

TAVARES,  Flávia  Oliveira.  Responsabilidade  do  Estado  por  omissão  no  âmbito
administrativo. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 11,
Edição  Especial,  p.  111-149,  set.  2003.  Disponível  em  <
http://www.escolamp.org.br/arquivos/I%20Concurso%20de%20monografias_03.pdf>.
Acesso em 15 maio 2013.

http://www.escolamp.org.br/arquivos/I%20Concurso%20de%20monografias_03.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp013664.pdf
http://jus.com.br/artigos/11168/a-responsabilidade-extracontratual-do-estado-na-hipotese-de-suicidio-de-presos-sob-sua-custodia
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/4
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/4/17
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/4/17
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008
http://jus.com.br/artigos/11056/a-repercussao-geral-como-novo-requisito-de-admissibilidade-do-recurso-extraordinario
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/3
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/3/18
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/3/18
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008
http://www.revistas.usp.br/rddp/article/view/7661/9199


60


	CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PETROBRÁS. ROMPIMENTO DOPOLIDUTO "OLAPA" E VAZAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. DANOAMBIENTAL.TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DASEGUNDA SEÇÃO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC .TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 4. A tese contemplada no julgamento do REsp n. 1.114.398/PR ( Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 8/2/2012, DJe 16/2/2012), sob o rito do art. 543-C do CPC, no tocante à teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (arts. 225 , § 3º , da CF e 14, § 1º, da Lei n. 6.938 /1981), aplica-se perfeitamente à espécie, sendo irrelevante o questionamento sobre a diferença entre as excludentes de responsabilidade civil suscitadas na defesa de cada caso. Precedentes. 5. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54/STJ). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AgRg no AREsp 258263 PR 2012/0243528-8 (STJ) - Data de publicação: 20/03/2013)
	4.1. Panorama do sistema carcerário brasileiro
	
	DULLIUS, Aladio Anastacio; HARTMAN, Jackson André Müller. Análise do sistema prisional brasileiro. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10878.> Acesso em 27 jun. 2013.

