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RESUMO 
 
Neste artigo será feita uma análise sobre a responsabilidade civil do Estado na esfera do 
direito Administrativo, partindo da premissa de o Estado ser ou não o responsável pela morte 
do preso no sistema carcerário, diante de suas condutas comissivas ou omissivas, abuso no 
exercício da profissão de seus agentes, bem como em razão de falhas no seu dever de proteção 
dessas pessoas que estão encarceradas. A partir desse ponto, sendo o Estado responsável, 
excetuado as excludentes de responsabilidade, será analisado o seu dever de indenizar e a 
legitimidade dos familiares dos detentos vitimados para o recebimento da verba, ante ao 
sofrimento pela perda de um ente, gerando, portanto, o acesso ao Poder Judiciário, que visa 
amenizar a dor e a angústia sofrida. Ao final, será feita uma abordagem referente ao quantum 
indenizatório. Assunto um tanto quanto complexo, já que é difícil mensurar o preço de uma 
dor. Todavia, tal situação se faz necessária já que a indenização possui caráter compensatório 
e punitivo, sendo possível sua aquilatação a partir dos precedentes. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Morte em Presídio. Responsabilidade Indenizatória 
Estatal.  
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ABSTRACT 
 
In this article, an analysis will be made of the civil responsibility of the State in the sphere of 
Administrative Law, based on the premise that the State is responsible for the death of the 
prisoner in the prison system, in the face of commissive or omissive conduct, abuse in the 
exercise of the profession of their agents, as well as because of failures in their duty to protect 
those people who are incarcerated. From that point on, since the State is responsible, except for 
the exclusion of responsibility, its duty of indemnification and the legitimacy of the relatives of 
the prisoners victimized for the receipt of the money, before suffering for the loss of an entity, 
will be analyzed, thus generating the access to the Judiciary, in order to alleviate the pain and 
anguish suffered. At the end, an approach regarding the indemnity quantum is made. A 
somewhat complex subject, since it is difficult to measure the price of a pain. However, this 
situation is necessary since the compensation has a compensatory and punitive character, and it is 
possible to assess it from the previous ones. 
 
Keywords: Fundamental Rights and the Right to Dignity. State Indemnity Liability. Violent 
Death in Prison. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Há muito não se discute a responsabilidade civil do Estado na obrigação de 

indenização, quando seus agentes causarem danos morais ou patrimoniais a terceiros no 

exercício da função pública. E isso não é diferente quando se trata da morte de um preso. Isso 

porque trata-se de texto positivado, conforme Art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, e 

Art. 43, do Código Civil. 

Todavia, o dano, indenizável ou não, gera um conflito conceitual entre os intérpretes 

autênticos da norma (v.g. juízes da causa), conflitos relacionados à teoria da 

irresponsabilidade, à teoria da apuração da culpabilidade, ou até mesmo aos parâmetros 

totalmente opostos da teoria objetiva. A extensão do dano e o quantum indenizável ainda são 

incógnitas e geram decisões conflitantes, ainda que para titulares diversos se possa pensar em 

uma não comunicabilidade da coisa julgada, mas que fere a mais nova dimensão que tomou a 

motivação da sentença, que tem como um dos principais destinatários a sociedade. 

Especificamente, quanto às mortes nos presídios em causas violentas diversas, seja 

por desídia do dever de guarda, com esteio na culpa indireta, seja por violência do próprio 

agente penitenciário ou de policiais do mesmo sistema, pode-se sustentar que a solução seria a 

privatização dos presídios. Mas seria mesmo a solução ideal? Isso não seria penas a 

transferência de responsabilidades e a não atuação na causa? Será que, em verdade, não seria 

o caso de políticas públicas afirmativas para se coibir tais efeitos nefastos, hoje comuns e 

recorrentes nos presídios de nosso País? Essas e outras questões serão estudas à luz das 

possibilidades na legislação pátria.  

Então, nesse artigo, alinhado às pesquisas no âmbito do Programa de Mestrado do 

UNICESUMAR, com metodologia hipotético-dedutiva, por meio de estudos doutrinários e 

jurisprudenciais, pretende-se contribuir com as discussões sobre esse tema, que é complexo e 

caro aos estudiosos do direito, qual seja, a responsabilidade estatal, utilizando como plano de 

fundo a morte violenta do recluso no sistema carcerário, ocasionada por agentes, funcionários 

públicos, por ato omissivo ou comissivo.  

 

 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

A responsabilidade civil, originária do Código Civil, consiste no dever de reparar os 
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danos causados a outrem, sejam eles morais ou patrimoniais, conforme preceitua o Art. 927 

do Código Civil, que diz, “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo” (BRASIL, 2002). 

Desta forma, em razão de um dano patrimonial ou moral causado por seus agentes a 

terceiros, o Estado pode ser responsabilizado e, consequentemente, deverá reparar a vitima 

na forma de indenização aos prejuízos causados. Yussef Said Cahali define a 

responsabilidade civil estatal como uma “obrigação legal que lhe é imposta, de ressarcir os 

danos causados a terceiros por suas atividades” (CAHALI, 2012, p. 11). 

A Constituição Federal, em seu Art. 37, § 6º, assim dispõe, “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” (BRASIL, 1988). Assim, caso o 

Estado venha a causar quaisquer danos a seus administrados, sejam por atos ilícitos ou lícitos, 

por ações comissivas ou omissivas, ele estará obrigado a reparar os prejuízos a que deu causa 

na forma de indenização. 

Desta forma, ao analisar as semelhanças entre as espécies - responsabilidade civil e a 

responsabilidade civil do Estado, sendo esta última mais peculiar - ambas deixam claras seus 

intuitos de reparação de prejuízos. 

 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E SUAS TEORIAS 

 

Para conseguir entender a responsabilidade estatal como se tem hoje, é importante 

conhecer o histórico deste instituto, bem como as teorias criadas por ele. 

A Constituição Federal de 1824 tratava apenas sobre a responsabilidade do 

funcionário da administração pública no tocante aos danos causados ao particular. A 

responsabilidade dos funcionários, pelos abusos e omissões, era pessoal. Na Constituição 

Federal de 1891, com poucas alterações da Constituição anterior, o particular deveria 

demonstrar a conduta comissiva ou omissiva do funcionário público, bem como dolosa ou 

culposa. 

Após, com a Criação do Código Civil de 1916, foi criado a teoria subjetiva, que em 

seu Art. 15 prescrevia a ideia de que a responsabilidade civil do Estado ocorreria caso o 
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funcionário procedesse de modo contrário ao direito ou faltando ao dever disposto em lei. 

Pode-se notar que para essa teoria o dano partia de uma conduta comissiva baseada na culpa. 

Em seguida, as Constituições de 1934 e 1937 novamente trouxeram a teoria subjetiva 

para embasar a responsabilidade civil estatal, acrescentaram que a Fazenda e o funcionário 

seriam responsáveis solidários. Contudo, sobreveio a Constituição de 1946, essa modificou a 

questão da responsabilidade solidária, devendo ao funcionário público responder apenas em 

ação regressiva movida pelo Estado. 

A Constituição de 1946 foi o marco para a teoria objetiva, ela foi criada em razão da 

modernidade da sociedade, na presente constituição, a culpa não era mais suficiente para 

dirimir as questões envolvendo o Estado, e ainda possibilitou a ação de regresso da 

Administração Pública contra o funcionário. 

 

 

2.1 TEORIA DA IRRESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

A teoria da irresponsabilidade estatal foi criada na época em que o governo adotado 

pelos Estados era a monarquia absolutista, onde o Monarca possuía todos os poderes e suas 

condutas possuíam intervenção divina. Para essa teoria o Estado jamais seria responsabilizado 

por atos que prejudicassem a terceiros, em razão da intenção divina ao Monarca. Assim, nessa 

época foram criados dois termos The king can do wrong (o rei não pode estar errado) Quod 

principi placuit habet legis vigorem (aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei). 

Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro expõe, 

 
A teoria da irresponsabilidade foi adotada na época dos Estados absolutos e 
repousava fundamentalmente na ideia de soberania: o Estado dispõe de autoridade 
incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, não podendo, por isso 
agir contra ele; daí os princípios o rei não pode erra (the king do not wrong; le roi 
ne peut mal faire) e de que aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei (quod 
principi placuit habet legis vigorem). Qualquer responsabilidade atribuída ao 
Estado seria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em desrespeito a sua 
soberania (DI PIETRO, 2013, p. 705). 
 

O entendimento advindo desta teoria era de que, se o funcionário público cometesse 

um ato ilícito que causasse prejuízos a terceiros, este mesmo é quem deveria arcar com os 

danos, já que o Estado é uma pessoa jurídica e não possui vontade própria. Essa orientação 

começou a perder espaço com o fim do absolutismo e com início do Iluminismo, e foi 

totalmente superada em fevereiro de 1873, quando o Tribunal de Conflitos da França 
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condenou o Estado a indenizar uma moça atropelada por uma vagonete da administração 

pública. 

 

2.2 TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

 

Para que o Estado venha a ser responsabilizado por um dano causado, o particular 

deve provar a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou o dolo (intenção do agente 

em causar o dano) do funcionário público. Desta forma, em razão da dificuldade das 

vítimas em provar a culpa ou o dolo do Estado, essa teoria veio a ser substituída por outra 

mais justa, a teoria objetiva. 

 

 

2.3 TEORIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

A responsabilidade objetiva prelaveceu entre as demais teorias e perdurou desde o 

ano de 1946 até os dias de hoje, de acordo com ela o Estado tem o dever de indenizar a vítima 

pelo simples fato de o dano existir. Não há necessidade de demonstrar o elemento culpa, a 

vítima deve apenas provar a conduta estatal, o dano e nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano. 

Umas das teorias que embasam a responsabilidade objetiva é a teria do risco 

administrativo, ela foi criada com o objetivo de facilitar a ação da vítima, pessoa 

hipossuficiente economicamente e culturalmente, não devendo a mesma suportar os danos de 

uma atividade que é de benefício de toda a coletividade. Nas palavras de Sergio Cavalieri 

Filho, 

 
[...] a teoria do risco administrativo importa atribir ao Estado a responsabilidade pelo 
risco criado pela sua atividade adinistrativa. Esta teoria, como se vê, surge como 
expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos 
públicos. É a forma democrática de repartir o ônus e encargos sociais por todos 
aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão 
sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente 
público que a causou. O que se tem verificar é, apenas, a relação de causalidade 
entre a ação administração e o dano sofrido pelo administrado (CAVALIERI Filho, 
2014, p. 287,grifo nosso). 

 
Ainda sobre a teoria do risco, dispõe o doutrinador Alexandre Mazza, 

 
Mais apropriada à realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também 
chamada de teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a 
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necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o 
dever de indenizar na noção de RISCO. Quem presta um serviço público assume o 
risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de 
culpa ou dolo (MAZZA, 2012, p. 292). 

 
Outra teoria vertente da teoria da responsabilidade objetiva, é a teoria do risco 

integral, na qual o Estado tem o dever de indenizar nos casos de culpa exclusiva da vítima, 

fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Nela deve ser provado apenas a conduta, dano 

e o nexo causal. Por ser uma modalidade extremada, essa teoria não é utilizada em nenhum 

país nem mesmo no Brasil. 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, a teoria da responsabilidade objetiva está 

prevista no Art. 37, § 6º, que assim dispõe, 

 
§ 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 (BRASIL, 1988). 
 

Assim, pela leitura da primeira parte desse dispositivo entende-se que o ordenamento 

pátrio optou por responsabilizar o Estado de forma objetiva. Ou seja, não deve haver nem a 

necessidade de comprovação de culpa, nem de dolo. Todavia, na última parte do referido 

artigo, no tocante ao direito de regresso, a culpa volta a ter importância, onde o agente 

público somente poderá ser responsabilizado se ficar comprovado, pelo Estado, que o 

mesmo agiu com dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Ou seja,  

responsabilidade será subjetiva. 

Em última análise, conclui-se que essa teoria da responsabilidade objetiva foi criada 

com o intuito de preservar os princípios da equidade e igualdade diante dos encargos sociais, 

pois sendo uma atividade administrativa realizada em benefício da coletividade, é certo que 

todos devam responder pelos ônus financiados pelos impostos. Essa teoria inverte o ônus da 

prova, isto é, cabe ao Estado provar a sua não responsabilidade, o que facilitou o direito de 

reparação da vítima. 

 

 

2.3.1 Elementos necessários para caracterização da responsabilidade objetiva  

 

Para caracterizar a responsabilidade do Estado como objetiva, primeiramente deve-se 

partir de uma conduta, seja ela por ação ou omissão e necessariamente praticada pela 
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Administração Pública. Ainda, deve haver um dano, de natureza patrimonial ou 

extrapatrimonial. E por fim, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. 

É importante destacar que a conduta do agente público deve ocorrer no exercício de 

suas funções, ou seja, que a atividade administrativa seja a oportunidade para que o fato 

ocorra. Nas palavras de Cavalieri Filho, 

 
Sempre que a condição do agente do Estado tiver contribuído de algum modo para a 
prática do ato danoso, ainda que simplesmente lhe proporcionando a oportunidade 
para o comportamento ilícito, responde o Estado pela obrigação ressarcitória. Não se 
faz mister, portanto, que o exercício da função constitua a causa eficiente do evento 
danoso; basta que ela ministre a ocasião para praticar-se o ato. A nota constante é a 
existência de uma relação entre a função pública exercida pelo agente e o fato 
gerador do dano (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 280). 

 
Presentes os elementos referidos, é certo o direito do administrado em ser indenizado 

pelo Estado, pelos danos ou prejuízos suportados. Ademais, insta salientar que há situações 

que, mesmo diante da presença dos requisitos acima referidos, o Estado não será responsável 

por restar prejudicado o nexo de causalidade. 

 

 

3 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE ESTATAL 

 

Como já mencionado em linhas anteriores, para caracterizar a responsabilidade 

objetiva do Estado são necessários três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. Contudo, há situações que mesmo que o administrado 

tenha sofrido danos, o Estado não ficará obrigado a indenizá-lo.  

São apontadas como causas excludentes da responsabilidade a culpa exclusiva da 

vítima, força maior e culpa de terceiro. Na primeira hipótese, a primeira coisa a ser 

observada é se a culpa da vítima é exclusiva ou concorrente com a culpa do Estado. A 

exclusiva é quando o próprio administrado causa o dano, e assim o Estado não responde por 

nada. Já na culpa concorrente, ambas as partes concorrem para o evento danoso, sendo a 

culpa do Estado atenuada e repartida com a vítima. 

A força maior ocorre por um fato totalmente imprevisível e independe da vontade 

da vítima e do Estado. Assim, não havendo nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do Estado, este não será o responsável. Entretanto, para essa regra existe 

exceções, que serão nos casos em que, juntamente com a força maior, há omissão do 

Estado. 
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Já a culpa de terceiro ocorre quando o administrado sofre algum prejuízo causado 

por um terceiro estranho à Administração Pública, com quem o Estado não possui vínculo 

jurídico. Neste caso, para que o Estado realmente não venha a ser o responsável, o nexo de 

causalidade deve ser totalmente inexistente. 

 

 

4 RESPONSABILIDADE DO ESTADO E A MORTE DO PRESO 

 

De acordo com uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 

2014, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo somente para a 

Rússia, a China e os Estados Unidos (BRASIL, 2014). O sistema carcerário Brasileiro é 

precário e faz com que os presos tenham uma luta diária de sobrevivência, sendo comum 

assistir na mídia notícias de violações dos direitos individuais dos mesmos. 

Com base no Art. 5º, inciso XLIX da Constituição Federal, “é assegurado aos 

presos o respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1988). Entre vários problemas 

advindos da precariedade do sistema carcerário brasileiro, o mais grave é a morte do detento 

no sistema prisional. 

Já é pacificado nas doutrinas e jurisprudências de que a partir do momento que um 

detento está sob a custódia do Estado, este tem o dever de proteção e o dever de lhe assegurar 

os direitos e as garantias constitucionalmente previstos. 

No ano de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com base no 

Recurso Extraordinário nº 841526, decidiu que quando o Estado inobservar seu dever de 

proteção, acarretando a morte de um detento no estabelecimento prisional, ele gera uma 

responsabilidade civil. Em razão do disposto no Art. 37§, 6º, da Constituição Federal, que 

reafirma a teoria do risco administrativo, para o STF essa responsabilidade civil é objetiva, 

tanto por atos comissivos quanto por omissivos, e a vítima é deve apenas demonstrar o nexo 

causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 

Vejamos, 

 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do 
Estado. Juiz de Paz. Remuneração. Ausência de regulamentação. Danos materiais. 
Elementos da responsabilidade civil estatal não demonstrado na origem. Reexame 
de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte 
firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem 
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 
6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, 
desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. 
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Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. 
Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame da ADI nº 
1.051/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, entendeu que a remuneração dos 
Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de 
Justiça do Estado-membro. 4. Agravo regimental não provido. (STF - ARE 897890 
AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015) 
(grifo nosso). 

 
A jurisprudência do STJ também já se posicionou nesse sentido.  

 
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. 
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E 
DESCARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONDUTA 
CULPOSA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO 
STJ. TESE DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DOS DANOS MORAIS SEM 
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. ‘A jurisprudência do STJ reconhece 
a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de morte de preso custodiado em 
unidade prisional’ (AgRg no AREsp 346.952/PE, Relator Ministro Og Fernandes, 
Segunda Turma, DJe 23/10/2013). 2. O acórdão proferido pela Corte de origem, 
além de se alinhar à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, sobreleva 
diversas circunstâncias fáticas que tangenciam o evento para se chegar à conclusão a 
respeito da caracterização da responsabilidade civil do estado. [...]” (STJ, Primeira 
Turma, AREsp 528.911-AgRg/MA, Rel. Desembargador Olindo Menezes - 
convocado do TRF 1ª Região, DJe de 25/06/2015) (grifo nosso). 

 
Superado este ponto, o Estado deixa claro que possui a responsabilidade objetiva 

pela morte do preso, é importante mencionar que este não é isento em casos em que o detento 

comete suicídio, pois de acordo com o ministro Luiz Fux, na pauta de julgamento, o suicídio 

pode ter sido acarretado pela falta de cuidado de Estado. 

Nas palavras de Luiz Fux, 

 
Se o estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade 
física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do 
estado. (STF - RE 841526, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifo nosso) 
 

Diante disso, estando pacificado na jurisprudência do STJ e STF, não resta mais 

dúvidas que o Estado é plenamente responsável pela morte do preso no sistema prisional, 

tanto no homicídio quanto no suicídio. 

 

 

5 DANO MORAL 
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O dano moral possui várias definições na doutrina brasileira, todas muito parecidas 

entre si. De acordo com a doutrinadora Maria Helena Diniz, o dano moral pode ter a seguinte 

definição, 

 
O dano moral vem a ser a lesão de interesse não patrimoniais de pessoa natural ou 
jurídica, provocado por ato ou fato lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no 
objeto de seu direito repetirá, necessariamente, em seu interesse; por isso, quando se 
distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se à 
natureza ou índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto 
desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão 
sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar em dano moral, oriundo de 
uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, que decorre de 
evento que lesa direito da personalidade ou extrapatrimonial, como, p ex., direito à 
vida, à saúde, provocando também um prejuízo patrimonial, como incapacidade para 
o trabalho, despesas com tratamento (DINIZ, 2014, p.108 -110). 
 

Percebe-se que o dano moral diz respeito apenas aos danos extrapatrimoniais, isto é, 

apenas em questões que não envolvam pecúnia. Além do mais, devemos ponderar que o dano 

moral está vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, ensina Sergio 

Cavalieri Filho, 

 
Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma 
relação psíquica da vítima. Pode haver ofensa a dignidade da pessoa humana sem 
dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem 
violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser 
consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão 
orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada como dano moral 
quando tiver por causa uma agressão a sua dignidade. Com essa ideia, abre-se 
espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais 
a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as 
pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras 
situações tormentosas. Essa constatação por si só, evidencia que o dano moral não se 
confunde com dano patrimonial; tem existência própria e autônoma de modo a 
exigir tutela jurídica independente (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 107). 

 
Conforme evidencia Cavalieri, o dano moral nem sempre está vinculado a uma dor 

psíquica da vítima, pois as ofensas à dignidade da pessoa humana podem se concretizar sem a 

presença de uma dor, humilhação ou sofrimento. 

Para Flavio Tartuce, o dano moral é uma lesão direta aos direitos da personalidade, 

in verbis, 

 
Constituindo o dano moral uma lesão aos direitos da personalidade, para sua 
reparação não se requer a determinação de um preço para dor ou sofrimento, mas 
sim um meio para atenuar em parte as consequências do prejuízo imaterial, o que 
traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso, é que se utiliza a 
expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais, conforme outra hora 
foi comentado. Desse modo, esclareça-se que não há no dano moral uma finalidade 
de acréscimo material para a vítima, mas sim de compensação pelos males 
suportados (TARTUCE, 2015, p. 209). 
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Conforme observado por Tartuce, o objetivo de uma reparação a um dano moral é a 

compensação pela perda sofrida e não o enriquecimento ilícito, pois a indenização 

proporcionará meios ao lesado de amenizar suas dores e angústias sofridas. Além de o dano 

moral possuir seu caráter ressarcitório também é sancionatório, para que o causador do dano 

não volte mais a causar danos a outem. Desta forma, verifica-se que mesmo existindo 

inúmeros conceitos de dano moral, todos possuem o mesmo sentido, a lesão à dignidade da 

pessoa humana. 

 

 

5.1 DANO MORAL POR RICOCHETE 

 

Segundo o SJT, o dano moral por ricochete, também chamado de dano moral de 

reflexo ou indireto, é quando o dano moral sofrido pela vítima do evento acaba por ferir, de 

forma indireta e reflexa, a integridade moral de terceiras pessoas nas quais possuem vínculo 

forte com a vítima. 

Sobre isso, o doutrinador Cahali deu a seguinte definição, 

 
Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que sofrem, de 
frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado ou reflexo, “le 
dammage par ricochet”, de que são os titulares que sofrem, por consequência, 
aqueles efeitos, como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da morte de 
seus genitores e vice-versa (CAHALI, 2011, p.116). 
 

Assim, danos morais por ricochete é quando uma lesão advinda de um ato ilícito 

atinge a dignidade de um indivíduo, mas quem sente os efeitos dessa lesão é uma pessoa 

diversa. É o caso do preso que morre dentro do estabelecimento prisional, quem sofre com sua 

morta é a família.  

Tendo em vista que para o ordenamento jurídico brasileiro somente é legitimado a 

pleitear em juízo uma indenização para aquele que sofre o dano, a família do detento é 

totalmente legítima, pois esta é quem possui uma forte relação com a vítima. 

Sobre esse assunto, Maria Helena Diniz dispõe, 

 
Na responsabilidade extracontratual é mais fácil caracterizar o direito à indenização 
dos lesados indiretos. P. ex.: o homicídio de uma pessoa (vítima direta) pode 
provocar, como vimos, danos a terceiros, lesados indiretos, que deverão ser 
indenizados de certas despesas que terão de fazer (CC, art. 948). Os lesados 
indiretos pela morte de alguém serão aqueles que, em razão dela, experimentem um 
prejuízo distinto do que sofreu a própria vítima. Terão legitimação para requerer 
indenização por lesão a direito da personalidade da pessoa falecida, o cônjuge 
sobrevivente, qualquer parente em linha reta, ou colateral até quarto grau (CC, art. 
12, parágrafo único) (DINIZ, 2014, p. 115). 
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Desta forma, demonstrado o dano moral - perda do familiar presidiário ou uma lesão 

corporal capaz de desferir tamanha dor a esse mesmo familiar, que interfira no seu plano 

moral -, resta caracterizado o dever do Estado em indenizar os familiares destes presos, a 

quais possuem legitimidade para pleiteá-la. 

 

 

5.2 QUANTUM INDENIZATÓRIO 

 

A grande problemática acerca dos danos morais é no tocante da fixação do quantum 

indenizatório, justamente por não existir critérios objetivos para apurar um valor exato para a 

indenização, haja vista que é impossível mensurar o preço da dor. Assim, a pergunta que se 

faz é: qual é o valor de uma vida? Por óbvio que uma vida possui um valor incalculável. 

Entretanto, deixar de fixar um valor para a indenização é o mesmo que dizer que uma vida 

não vale nada. 

A importância atribuída como indenização, por danos morais suportados pelos 

familiares do detento, deve ser suficiente ao ponto de compensar todas as dores e angústias 

sofridas diante da perda de um ente. Vejamos alguns exemplos na jurisprudência dos valores 

arbitrados a título de danos morais, 

 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESO MORTO NAS DEPÊNDENCIAS 
DE ESTABELECIMENTO PENAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DEVER DE ASSEGURAR A 
INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO - NEXO CAUSAL CONFIRGURADO - 
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - PENSÃO 
MENSAL DEVIDA DESDE O EVENTO DANOSO - DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PRESUMIDA - REDUÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DO 
SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE DE ESTABELECER O LIMITE 
TEMPORAL COM BASE EM DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE - 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FORMA DE CÁLCULO - ÍNDICES DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS ADEQUADOS DE 
OFÍCIO - DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 
Nº 17 EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS 1 E 2 
PARCIALMENTE PROVIDOS. ACORDAM os Magistrados integrantes da 
Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, em (a) dar parcial provimento ao recurso interposto por 
Leonice Aparecida Minante Piva, para determinar que os honorários advocatícios 
sejam calculados considerando o montante devido e mais 12 prestações vincendas 
relativas ao pensionamento; (b) dar parcial provimento ao apelo interposto pelo 
Estado do Paraná, a fim de minorar o montante fixado a título de danos morais para 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do acórdão 
e de juros de mora desde o evento danoso, bem como reduzir a pensão mensal para 
2/3 (dois terços) sobre o salário mínimo; (c) adequar, de ofício, os consectários 
legais incidentes sobre a condenação; e (d) modificar a sentença, em parte, em sede 
de reexame necessário, para determinar que sejam excluídos os juros moratórios no 
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período de graça constitucional, nos termos do voto do relator. (TJ-PR - Apelação 
APL 15261626 PR 1526162-6  - Acórdão) (grifo nosso). 
 

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO 
MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
 MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS 
SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – 
DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – 
PENSÃO VITALÍCIA – 2/3 DA RENDA DO “DE CUJUS” – ATÉ OS FILHOS 
ATINGIREM 25 ANOS – JUROS E CORREÇÃO RETIFICADOS - 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDOS – RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É 
dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas 
dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos 
termos do art. 5º , XLIX , da CF . Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para 
compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da 
conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. É devido o 
pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de 
idade, no valor de 2/3 da renda auferida pelo preso. A atualização dos valores, para 
fins de correção monetária e juros de mora, deve observar a incidência dos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 
termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494 , de 10 de setembro de 1997; sendo que o 
termo a quo do dano moral se dará a partir do arbitramento (correção monetária) e a 
partir do evento danoso (juros de mora) e quanto ao dano material, a partir do 
efetivo prejuízo (correção monetária) e a partir da citação (juros de mora). Quando a 
parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários 
em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, 
consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (Apelação / Remessa 
Necessária 150136/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 
RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 
Julgado em 30/05/2017). (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária APL 
00016825420098110046 150136/2016) (grifo nosso). 

 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS - MORTE   DE    PRESO    DENTRO    DO    PRESÍDIO - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - CARACTERIZADA - 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 40.000,00 A CADA 
UM DOS FILHOS - DANO EMERGENTE - NÃO COMPROVADO - LUCROS 
CESSANTES - PRESUMÍVEIS - PENSÃO EQUIVALENTE A 2/3 DO 
SALÁRIO-MÍNIMO - PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - APELACAO 
CIVEL AC 24543 MS 2008.024543-3) (grifo nosso). 

 

Sabe-se que a fixação de uma indenização por danos morais além do objetivo 

compensatório, tem também o caráter educativo, ou seja, a indenização deve servir como uma 

“sanção exemplar” ao ofensor que, irresponsavelmente, deu causa a perda de uma vida e 

consequentemente, uma dor imensurável aos seus familiares. Portanto, o valor estipulado 

deve ser suficientemente capaz de impedir que o Estado continue desvalorizando a vida de um 

detento e ainda, deixando de lhe garantir direitos mínimos e básicos. 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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Ao longo desse estudo, verificou-se que o Estado deve indenizar a vítima encarcera, 

que preencherem os requisitos, que sofrer qualque tipo de dano, isto, se estiverem presentes os 

requisitos que ensejam a responsabilidade civil, quais sejam, a conduta estatal, o dano e o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Contudo, nem sempre essa foi a teoria adotada 

por nosso ordenamento jurídico, pois em épocas anteriores, o Estado de nada era responsável. 

Com o surgimento de novas teorias quee buscam uma definição de responsabilidade 

Estatal quando advinda de uma prática que resulta danos a terceiros, chegou-se na teoria da 

responsabilidade civil objetiva, que é a teoria aplicada majoritariamente até hoje. 

No tocante a responsabilidade civil do Estado, de acordo com o Supremo Tribunal 

Federal, quando o Estado inobserva seu dever de proteção resultando em morte, ele gera 

responsabilidade civil, tanto no homicídio quanto no suicídio. Assim, nasce aos familiares da 

vítima a legitimidade para pleitear em juízo uma indenização pelos danos morais decorrentes 

da perda de um ente querido. A concessão dos danos morais atingirá seu duplo efeito, quais 

sejam, compensatório, pois permitirá que os familiares busquem meios para amenizar as 

dores, bem como punitivo, para que o Estado se sinta coibido e não mais causar danos a 

terceiros. 

Desta forma, não havendo valores fixos para situações como essas, cabe aos Juízes, 

de acordo com o caso concreto e com base nos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, abitrar o valor capaz de compensar e punir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF. Senado, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 
30.08.17. 
 
______. Lei 10.406/02. Institui o Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em 30.08.2017. 
 
______. Levantamento Nacional de informações penitenciárias INFOPEN 2014. 
Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-
nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: 24 de outubro de 2017  
 
______. Superior Tribunal Federal, Notícias. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=313198. Acesso em: 12 
de junho de 2017. 
 
______. Superior Tribunal Federal. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEl
etronico.jsf?seqobjetoincidente=4645403, Acesso em: 12 de junho de 2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Apelação Remessa Necessária nº 
16825420098110046 130136/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: 
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Mato Grosso, 30 de maio de 2017. Disponível em: 
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/467854176/apelacao-remessa-necessaria-apl-
16825420098110046-150136-2016. Acesso em: 12 de setembro de 2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Apelação nº 2008.024543-3, 5ª Turma 
Cível. Relator: Sidinei Soncini Pimentel. Mato Grosso do Sul, 28 de maio de 2009. 
Disponível em: https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4835308/apelacao-civel-ac-
24543. Acesso em: 12 de setembro de 2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação nº 1526162-6, 3ª Câmara Cível. Relator: 
Marcos S. Galliano Daros. Paraná, 20 de setembro de 2016. Disponível em: https://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/388003616/apelacao-apl-15261626-pr-1526162-6-acordao. 
Acesso em: 12 de setembro de 2017. 
 
Brasileira, CNJ divulga dados sobre nova população carcerária. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carceraria-
brasileira. Acesso em: 12 de setembro de 2017. 
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade Civil. 11ª Edição. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
 
______. Responsabilidade Civil do Estado. 4ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. 



18 
 

 
DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2013. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. vol. 7. Ed. 28. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
 
TARTUCE, Flavio. Direito Civil. Vol2, ed.11. São Paulo: Editora Forense, 2015.  


