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RESUMO: A ideia de responsabilidade do Estado surgiu com o advento do Es-
tado de Direito, qual há a sujeição de todos à ordem jurídica instituída, de modo 
que a lesão a bens jurídicos alheios impõe ao causador do dano a obrigação 
de repará-lo, inclusive a própria Administração que, por ação ou omissão de 
seus agentes, causem danos a terceiros. Os estabelecimentos penais corres-
pondem a um serviço público prestado pelo Estado que visa tanto os que estão 
sob custódia quanto a segurança de toda sociedade. Os custodiados do sistema 
prisional estão sob guarda do Estado, que nesta condição é incumbido de zelar 
pela integridade destes. A guarda abrange também o fato de evitar ou impedir 
agressões entre companheiros de cela, sendo ainda mais grave quando resulta 
na morte do custodiado. Grande parte da jurisprudência conclui pela responsa-
bilidade objetiva do Estado nestes casos, com o ressarcimento dos danos por 
ele causados, restabelecendo por meio da indenização adequada, o equilíbrio 
rompido em consequência de serviço organizado pela Administração que cau-
sou prejuízo a outrem.

PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade objetiva do Estado; custodiados mortos; 
sistema prisional.

CIVIL LIABILITY OF THE STATE: THE CASE OF THE PRISON SYSTEM 
custody DEAD IN CELL MATE

SUMMARY: State responsibility idea arose with the advent of the rule of law, 
where there is the subjection of all the established legal order, so that the injury 
upon other legal interests requires the tortfeasor the obligation to repair it, in-
cluding the Administration itself which, by act or omission of its agents, causing 
damage to third parties. The prisons correspond to a public service provided by 
the State aimed at both those in custody as the security of the entire society. The 
custody of the prison system are under ward of the state, that this condition is 
responsible for ensuring the integrity of these. The guard also covers the fact that 
avoid or prevent aggression between cellmates, still more serious when it results 
in the death of custody. Much of the case law concludes that strict liability in these 
cases the state, with compensation for damage caused by it, by restoring ade-
quate compensation, balance broken as a result of the Administration organized 
service that caused injury to others.
KEYWORDS: strict liability of the State; custody deaths; prison system.
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INTRODUÇÃO

 O presente texto versa sobre a responsabilidade civil do Estado no caso 
dos custodiados do sistema prisional que são vítimas de violência por compa-
nheiro(s) de cela, vindo a óbito. Apresenta o conceito de responsabilidade civil 
objetiva com base no pensamento de publicistas da área e posiciona prece-
dentes dos tribunais brasileiros sobre a temática, em casos concretos. Ressal-
ta, também, a importância da Defensoria Pública e do Ministério Publico como 
agentes capazes de promover a reparação do dano sofrido pelos custodiados, 
bem como identifi ca a instrumentalização dos meios legais para a busca da jus-
tiça reparatória e, por fi m, expõe as conclusões acerca do debate promovido 
sobre o tema.

1. A Responsabilidade Civil do Estado

 
 A responsabilidade civil do Estado, também denominada de “responsa-
bilidade patrimonial do Estado”, “responsabilidade extracontratual do Estado”, 
“responsabilidade civil da Administração”, ou “responsabilidade patrimonial ex-
tracontratual do Estado” pode ser defi nida como a obrigação imposta ao Estado 
de reparar danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades ou 
omissões (MEDAUAR, 2011, p. 387). 
 A ideia de responsabilidade do Estado adveio com a noção de Estado 
de Direito, isto é, com a submissão do Poder Público ao Direito, sujeitando-se à 
ordem jurídica instituída (STOCO, 2004, p. 995). 
 O Estado tem como fi nalidade a primazia do interesse público, porém, 
durante a prestação de suas atividades administrativas, corre o risco de causar 
danos aos particulares por condutas ativas ou omissivas de seus encarregados 
ou prepostos, este risco é abordado pela teoria do risco administrativo.
 A teoria do risco administrativo corresponde ao risco que a atividade públi-
ca gera para os administrados e a possibilidade de lhes causar danos. Referida 
teoria é aliada ao preceito da solidariedade social, que se baseia na igualdade 
de todos perante os ônus e encargos da Administração: “se, em tese, todos se 
benefi ciam das atividades da Administração, todos (representados pelo Estado) 
devem compartilhar do ressarcimento dos danos que essas atividades causam 
a alguns” (MEDAUAR, 2011, p. 389).
 Portanto, o risco e a solidariedade são os suportes da teoria do risco ad-
ministrativo que, segundo Onofre Mendes Júnior (apud STOCO, 2004, p. 995), 
“por sua objetividade e partilha de encargos, conduz a mais perfeita justiça dis-
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tributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, 
inclusive no Brasil”.
 No Brasil, adota-se a teoria do risco administrativo moderado ou mitiga-
do. Fala-se em moderado ou mitigado, pois se admite a anteposição de causas 
excludentes da responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior e a culpa 
excessiva da vítima.
 Segundo a cristalina lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 
1007-1008),

há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não 
é efetuada por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a 
situação da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais 
é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que 
propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso 
ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Esta-
do e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da 
responsabilidade objetiva .

 Percebe-se, dessa forma, que a responsabilidade do Estado brasileiro 
é objetiva, sendo informada pela teoria do risco administrativo. Nesse viés, é 
necessário apenas estabelecer o nexo causal entre a ação ou omissão adminis-
trativa e o dano sofrido pela vítima para que o Estado indenize o prejudicado. 
 Não é mais necessário se invocar o dolo ou a culpa do agente, o mau 
funcionamento ou a falha da Administração, a licitude ou a ilicitude da conduta. 
Demonstrado o nexo de causalidade o Estado deve ressarcir.  
 
2. Previsão legal

 A responsabilidade civil do Estado possui previsão constitucional, segun-
do o qual dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB) 88,

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestado-
ras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regres-
so contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 A responsabilidade civil do Estado também é prevista em legislação infra-
constitucional, como no artigo 43 do Código Civil de 2002,

as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsá-
veis 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.
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 Assim, com fulcro no artigo 37, §6º, da Constituição Federal brasileira, 
com refl exos na legislação infraconstitucional, a responsabilidade do Estado 
é objetiva quando os danos a terceiros forem causados diretamente por seus 
agentes, nessa qualidade, não se indagando a respeito da juridicidade e da cul-
pabilidade.

3. Reparação do Dano

 Quanto à reparação do dano, esta pode se dar pela via administrativa, por 
meio de requerimento formulado pela vítima, cônjuge, parentes ou herdeiros, po-
rém Odete Medauar (2011, p. 393) afi rma que tal forma de ressarcimento é rara. 
Apesar de já pacifi cado nos textos legais e tribunais, a Administração geralmente 
propõe um ressarcimento incondizente ou rejeita o pedido, o que leva a vítima a 
procurar a prestação jurisdicional.
 A vítima, seu cônjuge, companheiro ou herdeiros devem, portanto, ingres-
sar com a ação contra a pessoa jurídica prestadora de serviço público ou pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviço público que causou o dano, com 
intuito de obter a reparação do dano.
 O Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinários 327.904/SP, relator 
Ministro Carlos Ayres Britto, conforme publicação no DJ de 08.09.2006) vem 
entendendo a partir de seus julgados que a ação deve ser ajuizada contra a pes-
soa jurídica, e não em face do agente, excepcionando-se os casos de abuso de 
autoridade.
 Na sentença o juiz determinará as parcelas do ressarcimento. Além do 
montante referente ao dano em si, também cabem lucros cessantes, honorá-
rios advocatícios e custas judiciais. No caso de morte de pessoa que provia o 
sustento familiar, o ressarcimento tem natureza alimentar, podendo a sentença 
determinar pagamentos mensais, sujeitos a atualização.
 A ação de reparação de danos referentes à responsabilidade civil do Po-
der Público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos 
prescreve em 5 (cinco) anos, pela inteligência do disposto do artigo 1º-C, da Lei 
9.494, de 10 de setembro de 1997.

4. Os estabelecimentos penais

 Os estabelecimentos penais estão disciplinados no Título IV, da Lei n. 
7.210/84 (Lei de Execução Penal) e se destinam ao condenado, ao submetido à 
medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.
 São estabelecimentos penais as cadeias públicas, penitenciárias, colô-
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nias agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de observa-
ção criminológica, e os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. 
 Os estabelecimentos prisionais prestam um serviço público, portanto, o 
regime da sua responsabilidade civil por danos causados a terceiros é o do §6º, 
artigo 37, da Carta Federal. 
 Por serviço público, entende-se todo aquele que é prestado pela Adminis-
tração ou por seus delegados sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou por simples conveni-
ências do Estado (MEIRELLES, 2009. p. 332.). Ou seja, a Administração presta 
o serviço à comunidade, pois reconhece ser este essencial para a sobrevivência 
do grupo social e do próprio Estado. Assim sendo, os alojamentos penais servem 
à Justiça e se destinam à segurança social.

5. Morte na prisão por companheiro de cela

 Segundo o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, “é assegurado 
aos presos o respeito à integridade física e moral”, em consonância também es-
tão os artigos 38 do Código Penal e 40 da Lei de Execução Penal.
 O Estado possui o encargo de zelar pela integridade física e moral dos 
presos, como lembra Yussef Cahali (apud STOCO, 2004, p. 1.124),

a partir da detenção do indivíduo este é posto sob a guarda e respon-
sabilidade das autoridades policiais que se obrigam pelas medidas ten-
dentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o 
de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da 
parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja 
igualmente da parte de estranhos. 

 No que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudên-
cia dos mais diversos tribunais é no sentido de que a responsabilidade civil do 
ente público é objetiva.
 Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal , do Superior 
Tribunal de Justiça  e de Tribunais Estaduais  prestigiam a fi xação da responsa-
bilidade civil objetiva quando ocorrer a situação referida acima.

6. Assistência jurídica gratuita e reparação do dano

 No caso da pessoa que sofreu o dano de perder outrem (vítima da violên-
cia dos próprios companheiros de cela), principalmente quando desprovida de 
recursos fi nanceiros, torna-se necessário a orientação desta pessoa pela Pro-
curadoria de Assistência Judiciária ou da Defensoria Pública, e nos Estados em 
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que estes órgãos não existam, por Promotor de Justiça que atua no processo de 
homicídio de quem sofreu o ataque no estabelecimento prisional. 
 Como garantia da Carta Magna em seu artigo 5º, LXXIV, é pacífi co que 
o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica gratuita e integral aos que 
comprovem insufi ciência de recurso, e no artigo 134, da mesma Carta, a incum-
bência da Defensoria Pública para orientação jurídica e defesa dos necessita-
dos. Porém, como nota-se em alguns Estados não existe Defensoria Pública 
ativa ou quando esta existe não é capaz de abrigar as demandas da capital e do 
interior do Estado.
 Por inefi ciência dos Estados na implementação das Defensorias, o cida-
dão, parte mais frágil, não pode fi car a míngua de uma defesa competente para a 
busca de satisfação da justiça. Assim sendo, legitima-se a atuação do Promotor 
de Justiça para a ação de reparação do dano na esfera civil .
 Compete ao magistrado observar, no caso concreto, toda complexida-
de do pleito. Se não contiver pedido sobre todas as questões primordiais para 
sobrevivência daqueles que foram deixados pela vítima, é lícito, por exemplo,  
conceder pensão alimentícia a estes dependentes, não havendo motivo para se 
falar em decisão extra petita.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Da produção desse estudo científi co pode-se identifi car que a ideia de 
responsabilidade do Estado surgiu com o advento do Estado de Direito, qual há 
a sujeição de todos à ordem jurídica instituída, de modo que a lesão a bens ju-
rídicos alheios impõe ao causador do dano a obrigação de repará-lo, inclusive a 
própria Administração que possui responsabilidade mais extensa (objetiva) que 
é compatível com a peculiaridade de seu poder e posição jurídica. Uma garantia 
da sociedade. A responsabilidade civil do Estado existe nos casos em que seus 
agentes, nessa qualidade, por ação ou omissão, causem danos a terceiros. Para 
aplicação da responsabilidade civil do Estado, adota-se no Brasil a teoria do ris-
co administrativo.
 Nesse passo, os estabelecimentos penais correspondem a um serviço 
público prestado pelo Estado que visa tanto os que estão sob custódia quanto a 
segurança de toda sociedade. Fato este regulado pelo regime do §6º, artigo 37 
da Constituição Federal de 1988.
 Os custodiados do sistema prisional estão sob guarda do Estado, que 
nesta condição é incumbido de zelar pela integridade destes. A guarda abrange 
também o fato de evitar ou impedir agressões entre companheiros de cela, sen-
do ainda mais grave quando resulta na morte do custodiado. Por certo é difícil 
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comprovar o mau funcionamento ou falha do estabelecimento de custódia, pois 
para isso demanda um padrão de funcionamento previamente estabelecido, o 
que geralmente não existe. Por outro lado, nem sempre é possível identifi car o 
agente causador e demonstrar seu dolo ou culpa. O tratamento objetivo da res-
ponsabilidade do Estado é uma forma de assegurar os direitos da vítima.
 Precedentes jurisprudenciais concluem pela responsabilidade objetiva do 
Estado nestes casos. O autor da ação (cônjuge, parentes ou herdeiros da vítima) 
apenas precisa demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo causado pela Ad-
ministração e o dano sofrido, sem que reste comprovado que a vítima concorreu 
com culpa ou dolo para o evento danoso. Entretanto, apesar da previsão cons-
titucional que veio a consolidar a responsabilidade objetiva da Administração, a 
Administração ainda tem difi culdades em aceitar este fato, o que leva os atingi-
dos a procurarem a via judicial com a ação de reparação de danos.
 Percebe-se, também, a latente difi culdade dos legitimados para propor a 
ação quando desprovidos de recursos fi nanceiros, pois, apesar de terem direito 
a indenização por danos morais e materiais, deixam de ser ressarcidos por falta 
de informações a respeito de seus direitos e também por defi ciência ou inexis-
tência das Defensorias Públicas, legitimando assim, a atuação do Ministério Pú-
blico. 
 Dessa forma, cabe ao Estado ressarcir os danos por ele causados, resta-
belecendo por meio da indenização adequada, o equilíbrio rompido em consequ-
ência de serviço organizado pela Administração que causou prejuízo a outrem. 
Essa solução aplica-se ao caso de morte de custodiado do sistema prisional por 
companheiro de cela. 
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