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OMISSÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO BRASIL E SUA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Douglas Ferreira Magalhães 1

Resumo: A responsabilidade civil do Estado frente ao cidadão nas diversas 
situações que eles venham se deparar tem grande relevância no Estado Brasileiro , 
porquanto foi estabelecido pela norma constitucional a responsabilidade objetiva, 
esta que se confi gura sem a necessidade da comprovação da atuação direta 
praticada pela administração pública, quanto em relação a responsabilidade 
subjetiva que ao inverso é necessário a comprovação de culpa e nexo de 
causalidade.   Ademais foi relevante frisar a teoria do risco administrativo que 
impõe ao Estado o dever de reparar o dano perante terceiros independentemente 
de culpa, exceto nas hipóteses de caso fortuito, forca maior e culpa exclusiva 
da vítima. Porem há imbróglio sobre a responsabilidade civil do Estado nos 
presídios brasileiros embasados na ideia de estado das coisas inconstitucionais, 
teoria advinda da Colômbia.
   
Palavras-chave:  estado das coisas inconstitucionais, constituição federal de 
1988 e teoria objetiva.

Abstract: The civil liability of the State vis-à-vis the citizen in the various 
situations that they come across is of great relevance in the Brazilian State, 
because the objective liability was established by the constitutional norm, which 
is confi gured without the need for proof of the direct action practiced by the 
administration public liability, as well as subjective liability, which is necessary to 
prove guilt and causation. In addition, it was important to emphasize the theory of 
administrative risk that imposes on the State the obligation to repair the damage 
before third parties regardless of fault, except in the event of a fortuitous event, 
force majeure and exclusive fault of the victim. But there is imbroglio on the civil 
responsibility of the State in the Brazilian prisons based on the idea of state of 
things unconstitutional, theory derived from Colombia.        

Keywords: state of aff airs unconstitutional, federal constitution of 1988 and 
objective theory. 

INTRODUÇÃO    

 A teoria do órgão público, também chamada de teoria da imputação, 
determina que a pessoa jurídica publica manifesta sua vontade por meio de 
órgãos titula rizados pelos agentes públicos de acordo com a organização interna.
 Dessa maneira, atuação ou omissão do agente público e atribuída 
ao estado, que respondera pelos danos materiais ou morais causados aos 
particulares. Essa responsabilização denomina-se extracontratual ou aquilina 
a, pois não está fundamentada em violação de cláusulas contratuais, mas em 
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virtude da relação jurídica geral estabelecida entre o estado e o particular.
 A base constitucional para o estudo do tema será o art. 37 § 6º da 
Constituição Federal, que impõe ao Estado a obrigação de compor os danos 
causados aos terceiros pelos agentes públicos no exercício de suas funções, 
nos seguintes termos:

As pessoas jurídicas de direito publico e as de direito privado                                              
prestadoras de serviços públicos responderão pelos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 
1988 p. 18). 

 No âmbito da legislação ordinária, seguindo o mandamento constitucional, 
o art.43 do Código Civil estabelece que 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.
 A responsabilidade extracontratual do Estado pode ser defi nida como 
aquela que impõe ao Estado a obrigação de indenizar os danos causados aos 
particulares pelos agentes públicos, no exercício de suas funções ou a pretexto 
de exercê-las.
 Essa obrigação e meramente patrimonial e não se confunde com a criminal 
e administrativa imputada ao agente público.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO DAS 
TEORIAS NO DIREITO BRASILEIRO

 A Constituição de 1937 o texto constitucional dispôs sobre a 
responsabilidade dos funcionários públicos em seu at.158, determinando que:
                                             

Art.158. Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com 
a Fazenda Nacional, estadual ou municipal por quaisquer prejuízos 
decorrentes de negligencia, omissão ou abuso no exercício dos seus 
cargos (PORTO, 2012, p. 89).

 Da leitura do dispositivo acima aludido, evidencia-se a inexistência de 
ação de regresso, uma que o funcionário público respondia solidariamente-
poderia ser acionado conjuntamente com a Fazenda. Esse artigo consagrou a 
chamada responsabilidade subjetiva solidaria.
 A constituição de 1946 a carta constitucional de 1946, ao eliminar o elemento 
culpa da responsabilização do Estado, adotou a teoria da responsabilidade 
objetiva, em seu art.194, que assim preconizava:
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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 funcionários 
causadores do dano, quando tiver havido culpa destes (BRASIL, 1946, 
p. 45). 

 
  Como se vê, o funcionário somente respondia se fosse comprovada 
a sua culpa em ação regressiva, desaparecendo a solidariedade prevista na 
Constituição.
  Constituição de 1967 e 1969 a constituição acrescentou a possiblidade 
de ação regressiva no caso de dolo do agente, de acordo com o dispositivo no 
art.15:
                                               

Art.105 As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos Danos 
que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo. Único. Caberá ação de regressiva contra funcionário 
responsável, nos casos de culpa ou dolo (BRASIL, 1967, p. 31).

 Na verdade, o constituinte apenas repetiu o mandamento da Constituição 
anterior, consagrando mais uma vez a teoria objetiva para a responsabilização 
do Estado.
 A Constituição de 1988, no art. 37 § 6º impõe ao Estado a obrigação de 
compor os danos causados aos terceiros pelos agentes públicos no exercício de 
suas funções.
 O dispositivo em questão assim determina:
                                                     

Art. 30. 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, p. 16).

 
 No plano da legislação ordinária, o Código Civil, na norma contida no art.43, 
seguindo o mandamento constitucional, determina que as pessoas jurídicas de 
direito público civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa 
qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito de regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa e dolo.
 Na teoria objetiva do risco administrativo leva em conta três parâmetros: 
pessoas jurídicas responsáveis, o agente público e o dano.
 O art. 37 § 6º faz menção as pessoas jurídicas de direito público e as 
pessoas jurídica de direito privado prestadoras de serviço público.
    O Código Civil, em seu art.41, considera como pessoas jurídicas de 
direito público interno a União; os Estados, e o Distrito Federal e os Territórios; 
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os Municípios; as Autarquias, inclusive as associações públicas e as demais 
entidades de caráter públicos criados por lei.
 Para efeito do previsto no texto constitucional, as pessoas jurídicas de 
direito público, são responsáveis a União; os Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios; os Municípios; as autarquias e as fundações públicas de natureza 
autárquica, bem como demais entidades de caráter públicos criados por lei.
 No que diz respeito as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço público, devem ser assim consideradas as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviços público, 
além de concessionários e permissionários de serviço público.
   No caso das empresas públicas e sociedade de economia mista 
exploradoras de atividade econômica, não há incidência da regra do art. 37 § 6º 
da CF/88.Essas entidades respondem pelos danos causados por seus agentes 
de forma subjetiva, ou seja, e preciso demonstração da culpa.
   Os serviços sociais autônomos, organizações sociais e Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público respondem de forma subjetiva, não se 
aplicando a regra do art. 37 § 6 º da CF/88.

O agente público e ação de regresso 

 A expressão “agente público” mencionada no at. 37 § 6º da CF/88 deve ser 
entendida em sentido amplo, o que engloba os agentes políticos, os servidores 
públicos estatutários, os empregados públicos temporários, os militares e os 
particulares em colaboração com o Poder Público.
 É importante que o agente público, ao lesionar o particular, faça-o no 
exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.
    No caso de um policial de folga utilizar a arma da corporação, a 
jurisprudência, embora oscilante, pende para a responsabilização do Estado. E 
assim que o STF tem se inclinado (RE160.401/SP, RE291.035/SP).
 Dois são os requisitos para a ação de regresso: a constatação de dolo ou 
culpa do agente público e o transito em julgado da sentença de condenação do 
Estado. A Lei n.4.619/65 estabelece, em seu art.2 que o prazo para o ajuizamento 
da ação regressiva da União contra seus agentes e de 60 dias a partir da data 
em que transitar em julgado a condenação imposta a Fazenda Pública. Essa 
ação atinge os herdeiros e sucessores do agente público causador do dano.

O DANO

    No tocante ao dano, para que haja responsabilização, ele deve ser certo, 
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especial, anormal direto e imediato. Certo é o dano real, efetivo, existente.
   Para requerer indenização do Estado, e necessário que o dano já tenha 
sido experimentado pois não se confi gura a possibilidade de indenização de 
danos que podem eventualmente ocorrer no futuro.
  O dano especial e aquele que pode ser particularizado, ou seja, em que e 
possível a identifi cação do particular atingido sendo que o anormal é o dano que 
ultrapassa as difi culdades da vida comum, as difi culdades do cotidiano.
   Dizer que o dano e direto e imediato signifi ca que o prejuízo deve ser 
resultado direto e imediato da ação ou omissão do Estado, sem quebra do nexo 
causal, além disso, o dano passível de indenização pode der material ou moral, 
desde que confi gurado o nexo de causalidade entre ação/omissão do Estado e 
o dano ocorrido.

HISTÓRICO DAS TEORIAS 

  Ao longo do tempo, várias teorias foram elaboradas sobre o tema, 
passando-se da irresponsabilidade para a responsabilização subjetiva e, 
posteriormente, para a teoria objetiva. Como não existe uniformidade de 
nomenclatura entre os autores, a nossa proposta e baseada nas seguintes 
teorias: da irresponsabilidade, civilistas e publicitas (DI PIETRO, 2010, p. 524).

Teoria da Irresponsabilidade

 Essa, teoria, baseada na época dos Estados soberanos, adota o 
entendimento de que o Estado nunca erra, logo nunca deve ser responsabilizado. 
Fundamenta-se na ideia de soberania do Estado e nos princípios do “the king 
can do no wrong” e “Le roi ne peut mal fairei”, ou seja, o rei não pode errar e não 
pode fazer mal. 
 Durante séculos prevaleceu a ideia de que o Estado não tinha qualquer 
responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes, secularizada na regra 
da infalibilidade real inglesa-the King can do no Wrong-ou francesa-Le roi ne 
peaut mal fi re9o rei não pode errar ou o rei não pode fazer mal), que era extensiva 
aos seus representantes e auxiliares. (Neto Baltar,2014, p.426).
 Essa teoria deixou de existir, haja vista a amplitude dos danos causados a 
Administração, crescente com o desenvolvimento de sua ação e o poder de seus 
meios, o que tornou a reparação do dano uma necessidade social. 
 A noção de que o Estado era o ente todo poderoso, confundida com a 
velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar 
danos e ser responsável, foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a 
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qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns as pessoas 
jurídicas. (Filho Carvalho,2010, p.595).

Teorias Civilistas - Teoria dos atos de império e de gestão

 Após a superação da teoria da irresponsabilidade, os Estados passaram 
a adotar teorias civilistas para basear a sua responsabilização, apoiando-se na 
ideia de culpa e dos princípios de Direito Civil.
 O abandono da teoria da irresponsabilidade do Estado marcou o 
aparecimento da doutrina da responsabilidade estatal no caso de ação culposa 
de seu agente. Passava a adotar-se, desse modo, a doutrina civilista da culpa. 
(Filho Carvalho,2010, p.595).
 Os atos de império eram aqueles praticados pelo Estado com prerrogativas 
e privilégios, sendo regidos por um direito especial e não sujeitos a autorização 
judicial. Os atos de gestão seriam os praticados em patamar de igualdade com 
os particulares. 
 Os primeiros seriam praticados pela administração sob regime jurídico 
de direito público, o que signifi ca que este ato esta revestido com prerrogativas 
e privilégios desse regime jurídico outorgados pelo legislador; enquanto os atos 
de gestão seriam os atos produzidos pela Administração para gerir os seus bens 
e serviços e que, por não serem detentores da imperatividade, aproximando-se 
dos atos de direito privado. (Neto Baltar 2014, p.427).

Essa teoria distinguia a pessoa do rei da pessoa do Estado, quem 
poderia ser responsabilizado no caos de atos de gestão. Essa teoria 
transfere ao lesado a difícil missão de diferenciar, no caso concreto, o 
ato de império do ato de gestão e de identifi car a conduta dolosa do 
agente público responsável pelo dano. (Neto Baltar 2014, p.427).

Teoria da culpa civil ou subjetiva

 A teoria subjetiva baseia-se na culpa civil, e, para sua confi guração no 
Direito Administrativo, são necessários os seguintes requisitos: omissão do 
Estado, dano, nexo causal e culpa ou dolo.   

Teorias Publicitas - Teoria da culpa administrativa

 A teoria da culpa administrativa, também denominada culpa do serviço ou 
do acidente administrativo, faz distinção entre culpa do agente e a culpa anônima 
do serviço público. Para essa teoria, não se identifi ca o agente, e sim o fato de o 
serviço ter funcionado mal, incidindo, então, a responsabilidade do Estado.                                                 
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Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento da 
existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. (Filho 
Carvalho,2010, p.596).
 O caso prático que apoiou essa teoria e o chamado arresto Blanco. 
Tratou-se de uma indenização movida por um pai que teve sua fi lha de nome 
Agnes Blanco, atropelada por uma vagonete da Companhia Nacional de Fumo, 
na cidade de Bordeaux, na França. O Tribunal de Confl itos entendeu que o caso 
deveria se submeter à jurisdição administrativa e que a responsabilidade decorria 
do funcionamento do serviço público. 
 A teoria foi consagrada pela clássica doutrina de Paul Duez, segundo 
a qual o lesado não precisaria identifi car o agente estatal causador do dano. 
Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que 
fosse impossível apontar o agente que o provocou. (Filho Carvalho,2010p.596).
Essa teoria exige que o particular, além de demonstrar o dano, comprove uma 
das seguintes situações: mau funcionamento, retardamento ou omissão do 
estado.

Teoria objetiva

   A teoria objetiva, conhecida também como teoria do risco, exclui o 
elemento subjetivo de culpa ou dolo dentre seus requisitos, sendo que para sua 
caracterização não há necessidade de verifi car se o serviço funcionou mal, foi 
retardado ou não funcionou.
   Esta teoria comporta duas modalidades: Teoria do risco integral e teoria 
do risco administrativo.
   Teoria do risco integral por essa teoria, o Estado respondera em todas 
as hipóteses possíveis, inclusive nos casos de força maior, culpa exclusiva da 
vítima e caso fortuito. A aplicação dessa teoria leva a ideia do Estado como 
segurador universal. 
 Há quem sustente que essa teoria e aplicável nas hipóteses de dano 
ambiental e de dano nuclear. No entanto, perfi lhamos do entendimento daqueles 
que consideram que, nesses casos, a responsabilidade e objetiva na modalidade 
do risco administrativo, consoante veremos a seguir.
 O entendimento majoritário da doutrina, todavia, defende a recepção, por 
parte de nossa Lei Maior, da teoria do risco integral para danos decorrentes 
da atividade nuclear, sob o argumento de que a lei não traz palavras inúteis e 
como a teoria do risco administrativo já está albergada no já citado art.37. (Neto 
Baltar,2014, p.432).
 Em regra, essa teoria não e aplicável no Brasil; porém, em caráter 
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excepcional, pode ser aplicada, como no caso das Leis nº 10.309/2009 nº 
10.744/2003.
 A lei nº 10.309/2001 dispõe sobre a assunção, pela União, de 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de danos a bens e pessoas no 
solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves 
de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. No mesmo sentido e a 
lei 10.744/2003, que dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades 
civis perante terceiros no caso de atentados terroristas, atos de guerra ou eventos 
correlatos, contra aeronaves de matricula brasileira operadas por empresas 
brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de taxi aéreo.

Teoria do risco administrativo

    A teoria do risco administrativo impõe a responsabilização do Estado quando 
causar danos a terceiros, independentemente de culpa, exceto nas hipóteses 
de caso furtuito, forca maior e culpa exclusiva da vítima. O Estado responde 
objetivamente, sendo-lhe assegurada ação de regresso contra o agente público 
causador do dano teoria atualmente adotada pelo texto constitucional. 
 Existe, entretanto, a possibilidade de o Estado eximir-se da 
responsabilidade. Para tanto, porém, o ônus da prova de alguma das excludentes 
admitidas-culpa exclusiva do particular que sofreu o dano, força maior ou caso 
fortuito-e do próprio Estado (Alexandrino,2014, p.300).
 O agente na teoria do risco administrativo não precisa ter a intenção de 
causar o dano basta que seja comprovado que este agiu com negligencia e sua 
atuação provocou prejuízo a terceiros trazendo assim para a administração a 
obrigação de indenizar. Percebeu-se que, ainda que o Estado atue de forma 
legitima, isto e, que os seus agentes não tenham a intenção(dolo) de causar 
prejuízo, nem tenham agido com negligencia, imprudência ou imperícia(culpa), 
caso essa atuação estatal venha a causar prejuízo a um ou alguns poucos, esse 
prejuízo deve ser suportado pela Fazenda Pública, em face do risco inerente da 
atividade pública que, buscando propiciar benefícios para o coletividade, pode, 
de forma legitima, causar prejuízo a alguns, estando, nesse caso, obrigada a 
reparar o dano desde que o evento lesivo não tenha decorrido da conduta do 
lesado.(Neto Baltar,2014 ,p.429).
 Para que se confi gure a responsabilidade civil, pela teoria do risco 
administrativo se faz presente que haja os elementos do dano e do nexo de 
causalidade para que a responsabilidade seja objetiva.
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A responsabilidade civil extracontratual da Administração pública em 
presídios públicos.

 A responsabilidade extracontratual do Estado nos presídios por mais que 
seja interna não exclui a responsabilidade do ente público, se observamos a 
teoria do risco suscitado iremos notar que o Estado responde mesmo quando 
estiver diante de fortuito interno. Porem existem ressalvas de que se for fortuito 
externo fi ca excluída a responsabilidade do ente estatal. (LIMA,2012)
 Pois o Estado tem o dever de zelar pela higidez física e psíquica do preso 
proporcionando segurança dentro dos presídios, quando o ente não cumpre 
com suas funções estará respondendo por danos decorrentes de sua omissão. 
(LIMA,2012)
 Saliente-se que, mesmo ocorrendo força maior ou caso fortuito 
(dependendo da interpretação) a responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, 
aliada a força maior, ocorrer omissão do Poder público na realização de um 
serviço. (Neto Baltar,2014, p.438).
  O Estado mesmo em casos de suicídios no interior dos presídios responde 
por culpa porque a partir do momento que o detento chega no presidio e dever 
do ente cuidar da sua integridade física devendo assim empregar todos os meios 
necessários para o integral desempenho desse encargo jurídico. (LIMA,2012)
 Tanto o STJ, quanto o STF entendem que há responsabilidade objetiva do 
Estado no caso de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento 
prisional mantido pelo Estado, por entenderem que não é necessário perquirir 
eventual culpa da Administração Pública, em razão dos riscos inerentes ao meio 
no qual foram inseridos pelo próprio Estado. (Neto Baltar,2014, p.439).
 Contudo o reconhecimento das coisas inconstitucionais não se encontra 
pautado em nossa constituição e nem em normas especifi cas, pois, esta técnica 
somente deve ser utilizada em hipóteses excepcionais. Como foi utilizada na 
ADPF 347 para o reconhecimento das coisas inconstitucionais exigindo-se que 
estejam presentes as seguintes condições: “vulneração massiva e generalizada 
de direitos fundamentais de um número signifi cativo de pessoas; prolongada 
omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e 
promoção dos direitos; a superação das violações de direitos pressupõe a adoção 
de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças 
estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção 
das políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas, dentre outras 
medidas; e potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que 
tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário”.
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Responsabilização do Estado por Atos de Presos Foragidos

 A responsabilidade do Estado pelos atos cometidos por presos foragidos 
depende de requisitos que comprove a omissão por parte da administração 
pública na prestação de seus serviços.
 “Trata-se da já explicada responsabilidade estatal decorrente de sua 
omissão, quando o lesado tem o dever de demonstrar a ausência do serviço, 
retardamento ou má prestação do serviço imposto pelo legislador. ” (Baltar,2014, 
p.448).
 Embora seja necessária a comprovação da má prestação do serviço 
também contamos com a necessidade que ato praticado pelo detento tenha um 
nexo de causalidade para que o Estado arque com a sua responsabilidade civil.
“No julgamento do RE n 209.203,a corte Excelsa entendeu existir nexo de 
causalidade entre crime de ameaça e estupro praticado por foragido do sistema 
penitenciário do Rio Grande do Sul, que havia se evadido em sete outras 
oportunidades, e a falha do Estado, sob os seguintes argumentos: Considerou-
se caracterizada a falha do serviço ensejar a responsabilidade civil do Estado 
recorrente, em como se entendeu presente o nexo causal entre a fuga do 
apenado e o dano sofrido pelas recorrentes, haja vista que, se a lei de Execução 
Penal houvesse sido aplicada com um mínimo de rigor, o condenado difi cilmente 
teria continuado a cumprir penas nas mesmas condições que originariamente 
lhe foram impostas e ,por conseguinte, não teria a oportunidade de evadir-se 
pela oitava vez e cometer o delito em horário no qual deveria estar recolhido ao 
presidio.”(Neto Baltar,2014p.435).
 Por sua vez os atos praticados pelo preso foragido que não apresentar o 
nexo de causalidade fi ca nula a responsabilidade do Estado.
 “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n 228.521-RS, relatado 
pelo Ministro Ilmar Galvão, entendeu que “fora dos parâmetros da causalidade 
não é possível ao Poder Público o dever de indenizar sob o argumento de falha 
no sistema de registro”. (Neto Baltar,2014 p.434).
 Nessa feita quando for demonstrado que houve o prejuízo por falha 
administrativa poderá o Estado demonstrar que não existe o nexo de causalidade.
“Contudo, uma vez demonstrado que o prejuízo decorreu de uma conduta 
administrativa haverá uma inversão no ônus da prova, devendo o Estado 
demonstrar a ausência do fato administrativo, do dano ou do nexo causal. ” (Neto 
Baltar,2014 p.434).
 Considerando que não é necessário para apuração da responsabilidade do 
Estado que a conduta seja dolosa ou culposa basta que apresente tais requisitos 
dano moral e material, Nexo causal e a ocorrência de um fato administrativo.
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“Sobre a necessidade de esses elementos estarem confi gurados, já em 1992, 
o Supremo Tribunal Federal se manifestou que “Os elementos que compõem 
a estrutura e delineiam o perfi l da responsabilidade civil objetiva do Poder 
Público compreendem(a)a autoridade do dano(b)a causalidade material entre 
o eventos damni e o comportamento positivo(ação)ou negativo(omissão)do 
agente público,(c)a ofi cialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente 
do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta 
comissiva ou omissiva, independente da ilicitude, ou não, do comportamento 
funcional...”(Neto Baltar,2014 p.433).
 Por fi m a demonstração do dano material ou moral deverá ser comprovada 
para que a responsabilidade extracontratual do Estado seja aplicada como exige 
a legislação.
         “Portanto, sem a demonstração de que a lesão material ou moral decorreu 
de conduta omissiva ou comissiva do Estado, não haverá responsabilidade civil 
extracontratual do Estado. ” (Neto Baltar,2014 p.434).
             No caso do preso o Estado está ocupando a condição de garante, ou seja, 
tem o dever de zelar pela integridade de quem está sobre sua custodia.
 “Seria exemplo, a lesão sofrida por um preso, dentro da penitenciaria, 
em uma briga com um companheiro de cela. Da mesma forma, não teria sido a 
atuação de um agente público a causa do dano, é sim uma omissão do Estado, 
que não atuou diligentemente a fi m de impedir a lesão sofrida pela pessoa que 
estava sob sua custodia. ” (Alexandrino Marcelo”,2014 p.305).

6. Considerações Finais

 Na ação proposta ADPF pede-se que o STF reconheça o estado de coisas 
inconstitucionais para que se possa solucionar os problemas encontrados nos 
presídios brasileiros. Porém ainda não foi julgado por defi nitivo o mérito, mas 
somente apreciou o pedido de liminar que se reconhece que realmente os presídios 
brasileiros encontram-se em estado de coisas inconstitucionais por estarem 
violando os direitos fundamentais pois este tem o papel de ressocialização, mas 
está contribuindo de forma indireta para o aumento da criminalidade. 
 Diante disso o STF declarou que diversos dispositivos constitucionais, 
documentos internacionais a Constituição incumbe ao estado a obrigação de 
compor os danos provocados a terceiros pelos seus agentes, tal  responsabilidade 
civil do estado proporciona aos cidadãos segurança, pois assim o Estado tem a 
obrigação de arcar com os prejuízos provocados pelos seus agentes mesmo que 
não haja culpa por parte deste. E a lei deixa a critério da administração entrar 
com a ação de regresso contra seus agentes pelos danos causados.
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Pode-se perceber que quando mencionamos que o Estado tem a obrigação de 
se responsabilizar com os prejuízos causados necessariamente observaremos 
a presença de 3 tipos de responsabilidades.
  Partindo deste ideal, foi observado que a administração pública está 
deixando que a responsabilidade civil do estado seja assim tratada como 
mencionado por alguns teóricos por estado de coisas inconstitucionais.
 A ideia do estado das coisas inconstitucionais implica na violação 
generalizada dos direitos fundamentais. Sendo este causado pela incapacidade 
persistente das autoridades em modifi car a conjuntura. 
 A visão moderna sobre a responsabilidade civil nos mostra a necessidade 
de mudanças no sistema prisional brasileiro para que o preso tenha sua dignidade 
preservada.
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