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RESUMO: O presente artigo tem por objeto evidenciar a viabilidade da aplicação do dano              
existencial no campo da responsabilidade civil do Estado por erro judicial, posto que a              
indenização conferida a vítima deve abarcar a integralidade do dano extrapatrimonial a ela             
causado. Será abordado o desenvolvimento histórico da responsabilidade civil do Estado,           
assim como os requisitos e excludentes de responsabilidade, e no que se refere a              
aplicabilidade do dano existencial no campo do erro judicial, buscar-se-á, inclusive,           
apresentar jurisprudências que referendem tal entendimento. 
 
PALAVRAS CHAVE: Responsabilidade civil do Estado. Erro judicial. Dano existencial. 
 
ABSTRACT: The purpose of this article is to demonstrate the feasibility of applying             
existential damage in the field of State civil liability for judicial error, since the compensation               
awarded to the victim of the error must cover the full amount of the off-balance sheet damage                 
caused to it. The historical development of the State's civil liability will be addressed, as well                
as the requirements and exclusions of liability, and with regard to the applicability of              
existential damage in the field of judicial error, it will also seek to present jurisprudences that                
support this understanding. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem por escopo demonstrar a viabilidade da aplicação do dano             

existencial no campo da responsabilidade civil do Estado por erro judicial, posto que a              

indenização conferida a vítima deve abarcar a integralidade do dano extrapatrimonial a ela             

causado, o que não se restringe ao dano moral. 

Em verdade, não é raro encontrarmos casos de pessoas que foram injustamente            

condenadas à prisão, mesmo sem provas ou com fundamento em provas de caráter duvidoso,              

tendo, consequentemente, que passar grande parcela de suas vidas atrás das grades, privadas             
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da vida, dos laços familiares e do convívio com pessoas que amam, não vendo os filhos                

crescendo, sem poder contemplar as singelas belezas da existência, vindo, até mesmo,devido            

as mazelas do sistema prisional, a estarem expostas ao contágio de doenças, a violência em               

todas as suas acepções, e a violação da sua integridade física e psicológica. 

É nesse cenário que se opera uma atuação injusta do Estado contra uma pessoa              

completamente inocente, interrompendo todos os seus projetos de vida, transformando em           

caos sua existência. 

Em verdade, diante de tais situações a indenização apenas por dano moral não parece              

suficiente para indenizar a integralidade dos sofrimentos que tais pessoas padecem, posto que             

não se trata de indenizar apenas pelos danos que repercutem na esfera subjetiva do sujeito,               

causando-lhe tristeza e sofrimento.  

Deve-se, outrossim, ainda no campo dos danos extrapatrimoniais, buscar indenizar por           

danos causados na esfera objetiva, por privar o sujeito de certas escolhas, situação onde se               

aplica o dano existencial, configurado pela ofensa a direito fundamental da pessoa, que tenha              

por consequência uma significativa repercussão nas atividades e no projeto de vida do sujeito. 

Assim, este artigo se apresentará o desenvolvimento histórico da responsabilidade          

civil do Estado, abordando os requisitos e excludentes de responsabilidade, assim como            

buscará evidenciar a aplicabilidade do dano existencial no campo do erro judicial,            

apresentando, inclusive, jurisprudências que referendam tal entendimento. 

 
 
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
1.1. A IRRESPONSABILIDADE DO ESTADO 
 

O regime jurídico da responsabilidade civil do Estado passou por diversas           

transformações ao longo dos anos até que tomasse a forma que hodiernamente podemos             

vislumbrar. Tais transformações foram relevantes posto que revelam a transição de um            

contexto onde o Estado não podia ser responsabilizado pelos danos causados aos particulares             

até o advento da atual conjuntura jurídica que admite a responsabilidade objetiva,            

independente de culpa do agente estatal, e que será melhor contextualizada em tópico             

específico. 

Com efeito, em um primeiro momento vigeu a irresponsabilidade do Estado. Na época             

do absolutismo não se admitia a falibilidade do Estado, motivo pelo qual não se via caminho                
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para imputar ao mesmo a responsabilidade sobre quaisquer danos causados aos particulares            

por meio de seus agentes. Tal contexto fático, assim como o modelo político da época, pode                

ser bem compreendido por intermédio de premissas que então vigoravam como “o Estado             

sou eu” ou o “rei nunca erra”. 

As alterações neste modelo de responsabilidade civil só passaram a ocorrer a partir do              

advento das Revoluções Liberais que ocorreram por meados dos séculos XVII e XVIII             

(OLIVEIRA, 2017), abrindo-se as portas para o Estado de Direito, onde o Estado como              

pessoa jurídica passa a ser visto como sujeito de direitos e obrigações, podendo, portanto, vir               

a ser responsabilizado pelos atos de seus agentes (CARVALHO FILHO, 2017). Com o             

advento do Estado de direito, o poder do Estado que outrora era ilimitado, passa a ser limitado                 

pelas normas jurídicas.  

No mais, deve-se fazer a ressalva de que a teoria da irresponsabilidade, embora tivesse              

vigorado em outras localidades, nunca foi aceita no Brasil (TRINDADE; SCATOLINO,           

2016).  

 

1.2. TEORIAS CIVILISTAS 

Há ainda outras teorias acerca da responsabilidade do Estado, como as teorias            

civilistas. Como bem ponderam Trindade e Scatolino (2016, p. 852), passou-se a considerar             

“que o Estado deveria responder pelos seus atos de acordo com as mesmas regras aplicáveis               

aos particulares, ou seja, segundo o Código Civil. Todas essas teorias que equiparam a              

responsabilização do Estado a dos particulares são chamadas de teorias civilistas.” 

Dentre estas teorias está a teoria da responsabilidade por atos de gestão, onde se              

entendia que a atuação estatal poderia se materializar por meio de dois atos distintos, os atos                

de gestão e os atos de império. Em certos contextos, na relação entre o Estado e os demais                  

atores sociais, se verificava o equilíbrio e a igualdade (atos de gestão), contudo, em certas               

ocasiões prevalecia o poder soberano do Estado que se colocando acima dos indivíduos             

(OLIVEIRA, 2017) e impunha coercitivamente seus comandos (atos de império) (DI           

PIETRO, 2017). 

Com efeito, a responsabilização do Estado só poderia ocorrer nos casos de atos de              

gestão. 

Outra teoria era Teoria da culpa civil (responsabilidade subjetiva), onde ignorada a            

distinção entre atos de império e atos de gestão, desde que demonstrado que o agente estatal                
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agiu com dolo ou culpa, o Estado passou a ser responsabilizado em qualquer circunstância              

(TRINDADE; SCATOLINO, 2016). 

Em verdade, para que efetivamente se lograsse êxito em evidenciar que o Estado             

deveria se responsabilizar pelos danos causados as pessoas, necessário era demonstrar “a            

conduta do Estado; o dano; o nexo de causalidade e o elemento subjetivo, qual seja, a culpa                 

ou o dolo do agente” (CARVALHO, 2017, p. 338). 

Esta teoria foi introduzida no Brasil por meio do art. 15 do Código Civil de 1916 (DI                 

PIETRO, 2017). 

 

1.3. TEORIAS PUBLICISTAS 

Como se sabe, existe uma disparidade entre o Estado e os particulares, o que implica               

no fato de que os critérios necessários a imputação do dever de reparar precisam se adequar a                 

esta diferença, não podendo a responsabilidade com culpa, característica das relações entre            

particulares e orientada pelo direito civil, reger a responsabilização do Estado que deve se              

orientar pelos princípios do direito público. 

Para o fim de erigir uma responsabilização mais adequada a realidade estatal,            

surgiram teorias orientadas por critérios e princípios do direito público. “Nessa tentativa            

surgiram as teses da culpa administrativa, do risco administrativo e do risco integral”             

(MEIRELLES, 2016, p.780). 

A teoria da culpa administrativa (culpa do serviço ou culpa anônima) tem como marco              

inicial decisão judicial referente a um fato ocorrido na cidade de Bordeaux, França, no ano               

1873, onde os danos causados a uma jovem chamada Agnés Blanco, devido a um              

atropelamento por um vagão de ferroviária, ensejou pela primeira vez o dever do Estado de               

arcar com as consequências do acidente.  

O então Tribunal de Conflitos, em decisão acerca do conflito de competência para             

julgar a matéria, entendeu que a situação fática apresentada não poderia ser discutida com              

fundamento nos ditames do código civil, o que afastou a competência da justiça comum,              

deslocando-a para o tribunal administrativo, devendo a questão ser resolvida pelos ditames            

do direito público (DI PIETRO, 2017). 

Nesta teoria não se busca mais perquirir a culpa do agente público, mas uma culpa               

especial da administração pública que comete falta com relação ao serviço que deveria prestar              

adequadamente (MEIRELLES, 2016). Assim, "a vítima apenas deve comprovar que o serviço            
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foi mal prestado ou prestado de forma ineficiente ou ainda com atraso, sem necessariamente              

apontar o agente causador” (CARVALHO, 2017, p. 339) , podendo ainda alegar que o serviço               

não foi prestado (TRINDADE; SCATOLINO, 2016). Seja em qual situação for, a culpa da              

administração é presumida (MEIRELLES, 2016). 

Outra teoria publicista é a teoria do risco administrativo, que tem como eixo o fato de                

a atividade administrativa ser potencialmente causadora de danos aos particulares          

(MEIRELLES, 2016), posto que o Estado é dotado de singularidades que o tornam mais              

poderoso e soberano frente aos indivíduos, expondo estes últimos, devido a sua posição             

inferior, a diversos riscos. Desse modo, não seria correto que, frente a alguém tão poderoso,               

as pessoas encontrassem demasiada dificuldade em pleitear a devida indenização          

(CARVALHO FILHO, 2017). 

Assim, como medida de solidariedade e justiça distributiva os demais membros da            

sociedade devem, por intermédio do fisco e por meio da devida indenização, compensar o              

dano causado a um membro da sociedade que foi lesado enquanto os demais não o foram,                

diminuindo a desigualdade. 

Em verdade, não se analisa aqui se houve culpa do agente estatal ou falha da prestação                

do serviço público por parte da administração, nem cabe a vítima fazer prova nesse sentido,               

sendo, portando, uma responsabilidade de caráter objetivo. Contudo, pode a administração           

provar que a vítima atuou de tal modo que atenue, quando não exclua completamente a               

responsabilidade estatal (MEIRELLES,2016). 

É preciso ficar claro, contudo, que esta espécie de responsabilidade não recai apenas             

sobre atos ilícitos, como também sobre os lícitos, posto que se, exemplificativamente, por             

meio de uma obra do poder público muitos são beneficiados e um é prejudicado, em nome do                 

princípio da isonomia este último deve receber a devida reparação (MARINELA, 2017). 

No mais, tem-se a teoria do risco integral que apresenta contornos mais rígidos e              

radicais, vez que o Estado em nenhum momento poderia alegar circunstância que atenuasse             

ou até mesmo ilidisse e excluísse a sua responsabilidade. Assim, surgiria o dever de reparar o                

dano mesmo que a vítima tenha agido com dolo ou culpa (MEIRELLES, 2016). Tal teoria, se                

aplicada no Brasil, teria reflexos demasiadamente negativos, posto que, a título de exemplo,             

se uma pessoa se jogasse em frente a um automóvel da administração pública, essa, ainda sim,                

poderia vir a ser indenizada (CARVALHO FILHO, 2017). 
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Após uma breve compreensão acerca do desenvolvimento da responsabilidade do           

Estado, passemos a uma compreensão mais profunda da forma de responsabilização do            

Estado então vigente no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente a responsabilidade civil           

objetiva, posto ser este o objeto precípuo deste estudo. 

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO        

BRASILEIRO 

Conforme a lição de Di Pietro (2017), a responsabilidade objetiva do Estado foi             

inserida no ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da Constituição de 1946, em seu             

art. 194. 

A atual carta constitucional dispõe acerca da matéria em seu art. 37,§ 6º, da seguinte               

forma: 
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.  
 

O Código Civil, que na codificação de 1916 havia acolhido a responsabilidade            

subjetiva do Estado, por força das Constituições de 1946 e 1988, passou, na codificação de               

2002, a acatar a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consoante dispõe o seu 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. 

 
Em verdade, duas questões pontuais devem ser esclarecidas no tocante a aplicação da             

teoria da responsabilidade objetiva no ordenamento jurídico brasileiro. Em primeiro lugar,           

esta teoria, embora seja a regra, não é aplicável em todas as situações em que o Estado causa                  

danos aos indivíduos, havendo a aplicação de outra teoria, como exceção, em situações             

específicas. 

É o caso, por exemplo, dos danos causados por omissão, situação na qual se aplica a                

teoria da culpa administrativa (TRINDADE;SCATOLINO, 2016). 

Em segundo lugar, por intermédio da leitura do texto constitucional, é possível            

perceber a existência de duas espécies distintas de responsabilidade civil. Às pessoas jurídicas             

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos se aplica o regime                

da responsabilidade objetiva, respondendo estas pessoas pelos danos causados pelos agentes           
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públicos. Mas se tais agentes tiverem agido com dolo ou culpa, a ação de regresso contra eles                 

intentada tera por fundamento a responsabilidade subjetiva (DUARTE, 2018). 

Matheus Carvalho (2017, p.341) discrimina quem são as pessoas jurídicas          

suprarreferidas abarcadas pela Constituição Federal, e que estão sujeitas a responsabilidade           

objetiva: 
Incluem-se, nesta teoria, as pessoas jurídicas de Direito Público da Administração           
Direta (os entes políticos), além de autarquias e fundações públicas de Direito            
Público que serão responsabilizadas objetivamente. Faz-se uma ressalva às pessoas          
da administração indireta, pois, nem todas podem ser incluídas neste conceito. As            
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista somente se incluem neste           
dispositivo, quando criadas para a prestação de serviços públicos. Dessa forma, insta            
salientar que a responsabilidade civil do Estado não abarca as empresas estatais que             
exploram atividade econômica. A responsabilidade, neste caso, será regulamentada         
pelo direito privado, variando de acordo com a natureza da atividade econômica            
explorada pela entidade. É possível, por exemplo, que um determinado banco           
público tenha responsabilização objetiva pelos atos de agentes que causarem danos           
aos clientes da empresa, haja vista a configuração de relação de consumo. Nesse             
caso, o Código de Defesa do Consumidor embasará a responsabilização objetiva da            
entidade, não se aplicando as normas de Direito Adminístrativo.  
Ocorre que, além dos entes da administração direta e indireta, também se submetem             
a esse regime os particulares prEstadores de serviço público por delegação, como é o              
caso das concessionárias e permissionárias de serviços. 
(…) Nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, porém subsidiária à da             
empresa prestadora do serviço. 
 

Já quando a carta constitucional se refere aos agentes públicos o faz de um modo               

amplo, não restringindo a possibilidade de responsabilização a um pequeno grupo de            

servidores. Conforme salienta Matheus Carvalho (2017, p. 342): 
(...) a definição de agente público abarca todos aqueles que atuam em nome do              
Estado, ainda que temporariamente e sem remuneração, seja a qualquer título, com            
cargo, emprego, mandato ou função. Esse conceito abarca os agentes políticos, os            
servidores estatais (sejam eles temporários, celetistas ou estatutários) e também os           
particulares em colaboração com o poder público.  
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o             
Estado responde inclusive por atos de terceirizados, contratados por interposta          
pessoa para prestar serviços nos órgãos públicos (REsp 904127/2008). 

 

Em havendo conduta culposa ou dolosa do agente público, recairá sobre a            

administração pública o ônus de demonstrar que assim aquele procedeu, pleiteando em ação             

de regresso a indenização pelo valor despendido para indenizar os danos causados a um              

terceiro que veio a ser prejudicado pelo agente. 

Por fim, vale ressaltar que quando a carta constitucional faz uso dos dizeres “causarem              

a terceiros”, isto não significa que se os danos forem causados aos próprios agentes públicos               
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não haverão de ser reparados, muito pelo contrário, estes terão os mesmos direitos que              

quaisquer particulares (ALEXANDRINO; PAULO, 2017).  

Em verdade, o texto constitucional não estabelece quem seriam tais terceiros, não            

fixando, portanto, restrições de que obstem a responsabilização do Estado, inclusive, quando            

os danos forem perpetrados contra pessoas jurídicas de direito privado ou público. Tem-se por              

evidente, é claro, que se o dano for ocasionado por um determinado órgão a outro, mas ambos                 

fizeram parte das estruturas de uma única pessoa jurídica, não há que se falar em dano                

indenizável (ALEXANDRE; DE DEUS, 2015). 

 

3. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

3.1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Devido a responsabilidade estatal ser, em regra, de caráter objetivo, não se perquire a              

respeito do elemento volitivo (dolo e culpa) que possa ter motivado a ação do agente,               

bastando que se evidencie a conduta, o nexo causal e o dano. (CARVALHO, 2017).  

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo (2009, p. 995-996 ): 
A responsabilidade 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. Para configurá-la basta, pois, a mera relação           
causal entre o comportamento e o dano. 
 

Apenas recordando que a responsabilidade objetiva se aplica nos caos em que a             

conduta é comissiva, havendo situações em que há forma de responsabilização distinta            

(CARVALHO, 2017). Dito isso, passemos a uma análise de cada um dos elementos             

supramencionados, com o escopo de compreender o que constitui um dano indenizável. 

 

3.1.1. Conduta 

O Estado enquanto pessoa jurídica não tem racionalidade própria e não exprime sua             

vontade do ponto de vista psicológico. Todavia, juridicamente, exerce sua vontade por            

intermédio de seus agentes. Existe, portanto, uma relação orgânica entre o Estado e seus              

agentes, onde o querer e o fazer destes, na qualidade de agentes públicos, é imputado               

diretamente ao Estado como seu querer e fazer. Conforme pondera Mello (2009, p. 998): 
Em suma: não se bipartem Estado e agente (como se fossem representado e             
representante, mandante e mandatário), mas, pelo contrário, são considerados como          
uma unidade. A relação orgânica, pois, entre o Estado e o agente não é uma relação                
externa, constituída exteriormente ao Estado, porém interna, ou seja, procedida na           
intimidade da pessoa estatal. 
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Assim, ao realizar determinado ato danoso, independente de este ser lícito ou ilícito,             

aquele que o pratica deve agir na qualidade de agente público, em sua ampla conotação já                

abordada em tópico precedente, para que recaia sobre o Estado o dever de reparar              

(TRINDADE; SCATOLINO, 2016). Assim, se o agente público, embora fora do expediente            

normal de trabalho, agir no uso de suas funções (ex. policial usa arma da corporação fora do                 

expediente), a responsabilidade recairá sobre o Estado (CARVALHO, 2017). 

Todavia, não é suficiente ter a qualidade de agente público, posto que aquele que não               

age como se agente público fosse, ao praticar uma conduta danosa atraí para si, e não pra o                  

Estado, a responsabilidade (DI PIETRO, 2017).  

Deveras, é necessária a existência de um vínculo jurídico entre aquele que pratica o              

ato e a administração pública, posto que a falta de vínculo obsta a responsabilização do               

Estado (ALEXANDRINO; PAULO, 2017).  

Todavia, não é necessário um vínculo demasiadamente profundo com a administração pública            

para que sobre essa recaia a responsabilidade. Um exemplo interessante é o apresentado por              

Trindade e Scatolino (2016), onde alguns bombeiros, por falta de pessoal suficiente, aceitam             

que voluntários os ajudem, mas um desses voluntários invade uma residência com a             

ambulância. Neste caso, mesmo se tratando de voluntários, o consentimento atrai para o             

Estado a responsabilidade. 

Trindade e Scatolino (2016, p. 866) concluem que: 
Não é necessário que o agente tenha atuado dentro de suas funções (isto é, dentro de                
sua esfera de competência funcional), pois o Estado tem culpa in eligiendo (culpa             
em escolher o agente) e in vigilando (culpa em não vigiar o agente). O que importa é                 
que o agente tenha agido não como particular, mas na qualidade de agente público. 
 
 

Por fim, no que concerne a responsabilidade objetiva não se perquire se o ato              

praticado pelos agentes foi lícito ou ilícito, o que se busca é verificar se houve realmente                

algum dano a ser indenizado (ALEXANDRE; DE DEUS, 2015). 

Tratemos adiante do segundo elemento necessário a configuração da responsabilidade          

objetiva, o dano. 

 

3.1.2. Dano 

O dano indenizável pode ser diversas espécies. Pode ser moral, quando ocorre ofensa a              

direito da personalidade, repercutindo na esfera subjetiva do sujeito, causando sofrimento           
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etc.;; material, quando ocorre algum prejuízo de ordem econômica; ou até mesmo estético             

(ALEXANDRE; DE DEUS, 2015), cabendo, em qualquer caso ao particular a efetiva            

demonstração do dano (TRINDADE; SCATOLINO, 2016). 

Em verdade, não basta a simples ocorrência de um dano, este deve ser oriundo de uma                

conduta estatal e não de um terceiro qualquer. Inclusive, Marçal Justen Filho (2016) cita              

julgado do STJ (REsp 589.051/SP) onde se considerou que a detonação de explosivo,             

colocado por terceiro, dentro de composição ferroviária não enseja a responsabilização do            

transportador. 

Todavia, pode o próprio Estado causar prejuízos a um particular sem, contudo, ver             

recair sobre si o dever de arcar com os mesmos. 

Matheus Carvalho (2017) cita o exemplo de pessoas que moravam nos arredores de uma              

escola pública e tinham sua renda originada da venda lanches em frente a mesma. Se o Estado                 

decide remover esta escola e instalá-la em outro local, muito distante dali, é possível perceber               

a existência de uma modificação na realidade daquelas famílias, as quais poderão sofrer um              

prejuízo econômico com o ocorrido. No entanto, não se vislumbra ocorrência de algo             

essencial para que recai sobre o Estado o dever de reparar, a ocorrência de um dano que tenha                  

repercussão no ordenamento jurídico, um dano jurídico. 

Importante destacar o que pondera Matheus Carvalho (2017, p. 344): 
Ademais, nos casos de danos decorrentes de atos lícitos, a responsabilização do ente             
estatal depende da comprovação de que estes danos são anormais e específicos. Isso             
porque o dano deve ser certo, valorado economicamente e de possível demonstração.            
Nos atos ilícitos não ocorre esse aditivo porque a conduta por si só já gera o dever de                  
indenizar, haja vista a violação direta ao princípio da legalidade. 
 
 

Na mesma toada sustentam Trindade e Scatolino (2016, p. 862): 
 

Além do mais, o dano não pode ser genérico, ou seja, que atinja toda a sociedade.                
Deve, portanto, atingir pessoa ou grupo determinado. O dano deve também ser            
anormal, no sentido de que não pode ser confundido com o mero dissabor, irritação,              
deve causar um gravame que supere os aborrecimentos do dia a dia. 

 

Com efeito, existe um risco social a qual todos os indivíduos de uma dada sociedade               

devem assumir, o qual engloba os danos normais e genéricos decorrentes de um lícitos              

proceder do Estado. A sociedade como um todo deve assumir este risco e, em ocorrendo o                

dano, deste não decorre a responsabilização do Estado. 
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Por fim, pode ocorrer a eventualidade de em um mesmo contexto fático, sujeitos             

diferentes sofrerem danos distintos, sendo que para um o dano é normal e genérico e para                

outros anormal e específico. Neste contexto, a um será devida a indenização, mas a outro não,                

o que em doutrina é denominado de teoria do duplo efeito dos atos administrativos              

(CARVALHO, 2017). 

Passemos agora a análise do último elemento necessário a configuração da           

responsabilidade objetiva do Estado, o nexo causal. 

 

3.1.3 Nexo causal 

A responsabilização do Estado não decorre dos dois elementos retromencionados          

(conduta e dano) de forma isolada. Há, em verdade, a necessidade de que tais elementos               

estejam interligados entre si por um elemento central, de onde se evidencie que o dano sofrido                

por terceiro não é oriundo de outro fator externo, mas da própria conduta do agente estatal.                

Está necessária relação entre ambos os elementos é o que se denomina de nexo causal               

(TRINDADE; SCATOLINO, 2016). 
Como regra, o Brasil adotou a teoria da causalidade adequada, por meio da qual o               
Estado responde, desde que sua conduta tenha sido determinante para o dano            
causado ao agente. Assim, se condutas posteriores, alheias à vontade do Estado,            
causam o dano a um terceiro, ocorre o que se denomina, na doutrina, de teoria da                
interrupção do nexo causal a excluir a responsabilidade estatal (CARVALHO, 2017,           
p. 345). 

 

Por fim, dentro desta conjuntura em que o nexo causal opera como condição             

necessária a configuração da responsabilidade objetiva, funcionando como elo entre a conduta            

e o dano, é necessário mencionar que existem situações aptas a romper nexo causal como o                

caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, como será abordado em tópico              

específica. 

 

3.2 RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO (SUBJETIVA) 

Diversa é a forma de responsabilização em se tratando de condutas omissivas,            

agregando-se aos três elementos supramencionados (só que neste caso a conduta é omissiva e              

não comissiva) a análise do elemento volitivo, dolo e culpa, do agente, aplicando-se, portanto              

a responsabilidade subjetiva nos moldes da culpa do serviço ou culpa anônima (já             

mencionada em tópico precedente). 
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A culpa, na hipótese, é presumida, configurando-se quando o serviço não é prestado             

ou o é de modo inadequado (ALEXANDRE; DE DEUS, 2015).  

Em verdade, é de suma relevância trazer a baila as esclarecedoras ponderações de             

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 1002-1003) acerca da responsabilidade subjetiva            

do Estado: 
Quando o dano for possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço              
não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da            
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,           
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo                
caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se              
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. 
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento            
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente a           
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre            
responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é          
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado          
(embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,           
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma            
que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente modalidades             
de responsabilidade subjetiva. 

 

Por fim, para se evitar uma responsabilização indevida do Estado, além da conduta,             

dano, nexo causal e culpa, há ainda outros critérios que devemos ter diante dos olhos, os quais                 

servem como limitadores para que não recaia sobre o Estado a responsabilidade sobre todas as               

coisas.  

Deve-se assim, buscar ponderar se o dano era realmente evitável, tendo o poder             

público condições de o elidir e se o serviço prestado pelo poder público foi prestado de forma                 

normal, plenamente de acordo com o orçamento que o Estado tem. Se Estado se portou de                

modo omisso, e não agiu nos limites das suas possibilidades para impedir o dano, ou prestou                

um serviço muito aquém do padrão normal, poderá surgir para o Estado o dever de indenizar                

(MARINELA, 2017). 

 

4. EXCLUDENTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

Em determinadas circunstâncias (no que concerne a responsabilidade objetiva do          

Estado), embora se vislumbre, no plano da realidade, a existência de um dano, poder-se-á              

incidir excludentes de responsabilidade, tais como força maior, culpa exclusiva da vítima e             

culpa de terceiros, ou atenuante de responsabilidade, tal como a culpa concorrente da vítima,              

as quais quando não minarem por completo o nexo causal e a possibilidade de o Estado                
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responder por quaisquer danos que tenham ocorrido, suavizarão a indenização devida (DI            

PIETRO, 2017). Assevere-se que alguns autores incluem o caso fortuito como excludente de             

responsabilidade e outros não. 

Em verdade, existe grande divergência doutrinária acerca dos conceitos de caso           

fortuito e força maior, de modo que um mesmo fato para alguns juristas se enquadra como                

caso fortuito e para outros como força maior, e vice-versa. Há, ainda, aqueles que defendem               

que ambos excluem a responsabilidade do Estado e outros que defendem que apenas a força               

maior o faz. Todavia, esta controvérsia não é objeto deste trabalho, motivo pelo qual apenas               

nos prestamos a sinalizar a sua existência, sem contudo aprofundar no tema. 

Quanto as demais excludentes e atenuantes, não se vislumbram tantas controvérsias.           

Com efeito, a culpa exclusiva da vítima se manifesta quando o evento danoso não resulta de                

uma conduta de uma agente estatal, mas é corolário de uma conduta da própria pessoa que, no                 

uso do aparelhamento estatal produziu, por conta própria, um dano contra si. Já a culpa de                

terceiro, assim como na exclusiva da vítima, não é oriunda de uma conduta estatal, mas de um                 

terceiro alheio ao quadro de agentes do Estado, que pelo seu proceder causa dano a alguém.                

Por fim, a culpa concorrente, que nada mais é que situação na qual ambos, Estado e vítima,                 

concorrem para o resultado danoso (MAZZA, 2016). 

Contudo, é preciso ter em mente que outras situações, que não apenas aquelas que              

influem no nexo causal, como as acima descritas, também afastam a responsabilidade estatal.             

Com efeito, a inexistência do dano ou da conduta do agente público também podem impedir               

que o Estado venha a ser responsabilizado (CARVALHO, 2017). 

Por fim, em se tratando de excludentes da responsabilidade subjetiva (culpa           

administrativa) as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa de terceiro também podem              

ser aplicadas a hipótese, caso o Estado não tenha concorrido, por meio de omissão, para a                

ocorrência do dano (ALEXANDRINO; PAULO, 2017). 

 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIAL  

Os membros do poder judiciário exercem atividades diversas as quais não se reduzem             

única e exclusivamente a função jurisdicional mas abrangem também a função administrativa            

(GONÇALVES, 2016). 

Em se tratando de funções administrativas aplica-se a responsabilidade objetiva,          

consoante dispõe o art. 36, § 6º, da Constituição, posto que são similares aos atos realizados                
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pela Administração Pública (ALEXANDRINO; PAULO, 2017), enquanto que às funções          

jurisdicionais aplica-se, normalmente/em regra, o contido no art. 143, II, do CPC e ao art. 49                

da Lei Orgânica da Magistratura (GONÇALVES, 2016). Eis o que positivam tais            

dispositivos: 
Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de              
ofício ou a requerimento da parte. 
Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois            
que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for               
apreciado no prazo de 10 (dez) dias. (CPC). 
 
Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o              
ofício, ou a requerimento das partes. 
Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II           
somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que             
determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias. (Lei               
Orgânica da Magistratura). 
 
 

Não obstante, há casos previstos em lei, como o é do art.º 5, LXXV, da Constituição,                

em que, embora se trate de dano produzido pelo magistrado no uso de sua função               

jurisdicional, se aplica a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, independente da            

comprovação dos elemento volitivos da conduta, o dolo e a culpa (BORGES; SÁ, 2017).              

Assim positiva a Carta Magna: 

Art. 5º - LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,             
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 
 

Borges e Sá (2017) fazem menção a decisão proferida pelo STF no AI 599501/PR,              

que traduz o posicionamento da Suprema Corte acerca da questão, e cuja ementa será abaixo               

colecionada: 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.       
PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE        
RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO.        
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO Estado. 1. Indenização por danos morais.         
Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal             
Federal. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva            
do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de                
prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da               
República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao            
qual se nega provimento (STF – AI: 599501 PR, Relatora: Min. Carmen Lúcia,             
Segunda Turma, Julgamento: 19/11/2013, Publicação 26/11/2013). 
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Assim, fora das hipóteses previstas em lei, o que vige é a irresponsabilidade do Estado               

por atos exercidos pelo magistrado no desempenho das funções jurisdicionais. (BORGES;           

SÁ, 2017). Em verdade, para surja o dever de o Estado reparar determinado dano causado a                

alguém pela prestação jurisdicional, é impositivo que a situação se enquadre nas previsões             

legais acerca da questão (FILHO, 2016). 

Bem sintetiza a questão o jurista Hely Lopes Meirelles (2016, p. 790): 
O ato judicial típico, que é a sentença ou decisão, enseja responsabilidade civil da              
Fazenda Pública, nas hipóteses do art. 5º, LXXV, da CF/88. Nos demais casos, tem              
prevalecido no STF o entendimento de que ela não se aplica aos atos do Poder               
Judiciário e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está              
suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam. Ficará,          
entretanto, o juiz individual e civilmente responsável por dolo, fraude, recusa,           
omissão ou retardamento injustificado de providências de seu oficio, nos expressos           
termos do art. 133 do CPC/73-art. 143 do CPC/2015, cujo ressarcimento do que foi              
pago pelo Poder Público deverá ser cobrado em ação regressiva contra o magistrado             
culpado, Porém, nos casos do referido art. 5º, LXXV, a responsabilidade pelo dano é              
do Estado, não do juiz.  
Quanto aos atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário e do            
Poder Legislativo, equiparam-se aos demais atos da Administração e, se lesivos,           
empenham' a responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública. 

 

É preciso asseverar que regramento contido no art. 5º, LXXV, da Constituição, incide             

nos casos de erros judiciais atinentes ao âmbito criminal, aplicando-se a estes casos a              

responsabilidade civil objetiva do Estado, situação essa que não ocorre na esfera cível ou              

outra (ALEXANDRINO; PAULO, 2017). Em verdade,“quando se está diante de ato           

jurisdicional criminal, o ente público assume o risco de privar a liberdade dos indivíduos              

como forma de punição e, portanto, deve-se responsabilizar pelos prejuízos indevidos que            

decorram desse risco” (CARVALHO, 2017, p. 362). 

Contudo, é de bom grado destacar que para Sérgio Cavalieri Filho (2012), o art.5°,              

LXXV, da CF, no tocante ao erro judicial, também se apliva a esfera cível. 

Pode-se questionar se é possível a responsabilização do Estado no caso de prisões             

preventivas. Mesmo em hipóteses de posterior absolvição, o STF tem como posicionamento            

majoritário o não reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado. Alexandrino e           

Paulo (2017, p. 937) citam, inclusive, trecho do RE 429.518/SC, de onde se extraí que               

"decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário - CF, art. 5.º,                

LXXV - mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido." 

Acerca da questão pondera Cavalieri Filho (2012, p. 294-295): 
Também aqui, por se tratar de ato judicial típico, efetivo exercício da função             
jurisdicional, entendemos que o Estado só poderá ser responsabilizado se          
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ficar provado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não              
bastando a mera absolvição por falta de prova. 

Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como             
responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não           
há nenhuma ilicitude no ato. (...) Não vemos, por isso, fundamemo para            
responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmeme decretada,        
mormeme porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu           
art. 52, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova,              
não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal,              
capaz de respaldar pretensão indenizatória. 

Todavia, consoante Borges e Sá (2017), há casos em que, mesmo se tratando de              

prisões cautelares, os Tribunais Superiores tem acatado a responsabilização do Estado, como            

é o caso do Recurso Especial 872630/RJ, do STJ e do RE 385943/SP, do STF. Os juristas                 

Borges e Sá (2017, p. 722) citaram o seguinte trecho da decisão proferida pelo STF: 
Decretação de prisão cautelar, que se reconheceu indevida, contra pessoa que foi            
submetida a investigação penal pelo poder público. Adoção dessa medida de           
privação da liberdade contra quem não teve qualquer participação ou envolvimento           
com o fato criminoso. Inadmissibilidade desse comportamento imputável ao         
aparelho de Estado. Perda do emprego como direta consequência da indevida prisão            
preventiva. Inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do poder          
público. 
 

Com efeito, relevante mencionar o posicionamento de Farias, Rosenvald e Netto           

(2017, p.647) acerca da questão, especialmente porque os mesmos estabelecem um princípio            

hermenêutico para situações que envolvem prisões cautelares. Eis o que asseveram os            

referidos juristas: 
Se é certo que nem toda prisão que não for seguida de decisão condenatória              
definitiva gera responsabilidade civil perante o Estado, há casos, contudo, em que o             
dever de indenizar se configura. As circunstâncias devem iluminar as soluções,           
banhadas em razoabilidade. O tema, enfim, é difícil e exige cautela. Nem toda prisão              
cautelar posteriormente revogada (ou reformada) dará ensejo à indenização. Cremos          
que, como princípio hermenêutica, deve-se assentar o seguinte: "Se o agente não foi,             
ele mesmo, fonte do risco da aparência de indícios da prática de um facto criminoso               
não deverá recair sobre si o ônus da suportar todos os custos da privação da               
liberdade sem qualquer posterior reparação." A conclusão está de acordo com os            
princípios que expusemos neste livro: a primazia do interesse da vítima e a             
solidariedade social. Também com a excludente da culpa da vítima. É preciso,            
portanto, que a vítima não tenha dado causa ao dano. 
 
 

No mais, convém tratar brevemente da responsabilidade civil do magistrado          

positivada nos já citados art. 143, II, do CPC e ao art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura.                  

Deveras, o juiz reponderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando, no exercício de               

suas funções, proceder com dolo ou fraude ou recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo,               

providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. 
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O entendimento acerca do termo regressivamente, no texto dos referidos dispositivos           

legais não é unânime na doutrina, havendo quem defenda que primeiro deve ser acionado o               

Estado, que posteriormente ingressará com ação de regresso contra o magistrado, como há             

quem defenda que ambos podem ser acionados simultaneamente, é o que salientam Borges e              

Sá (2017, p. 723): 
Em verdade, o NCPC só fez reconhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal            
Federal, que não admite que o prejudicado acione diretamente o agente público            
causador do dano. No RE 327904/SP, o STF fixou a orientação de que a "ação de                
indenização há de ser promovida contra a pessoa jurídica causadora do dano e não              
contra o agente público, em si, que só responderá perante a pessoa jurídica que fez a                
reparação, mas mediante ação regressiva.” 
Apesar da clareza do legislador, o tema permanece controvertido no campo           
doutrinário. Para José dos Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandéira de Mello,            
Rafael Rezende, entre outros, é forçoso reconhecer que o prejudicado pelo ato            
jurisdicional doloso terá a alternativa de propor a ação indenizatória contra o Estado             
ou contra o próprio juiz responsável pelo dano, ou, ainda, contra ambos            
(litisconsórcio passivo). 
 
 

Por fim, a responsabilidade pessoal do juiz não se efetiva por atos cometidos             

culposamente, deve haver dolo ou fraude em sua conduta (ALEXANDRINO; PAULO, 2017). 
 

5.2 CASOS CONCRETOS 

É verdade que é de suma relevância conhecer o aporte jurídico e doutrinário acerca da               

responsabilidade do Estado por erro judicial, todavia, tão importante quanto é ver casos             

concretos de pessoas que foram vítimas de tais erros. Diante disso, colecionaremos abaixo a              

história de algumas dessas pessoas que tiveram suas vidas dilaceradas, passando anos atrás             

das grades mesmo sendo inocentes, perdendo o emprego, a vida social, o convívio com as               

pessoas que amam e o próprio prazer de desfrutar a vida em liberdade. 

a) Caso Glenn Ford: Em 1983 Isadore Rozeman, joalheiro da cidade de Shreveport,             

Louisiana, Estados Unidos, foi assaltado e morto. Glenn foi condenado ao corredor da morte,              

muito embora no processo contra o mesmo não houvesse sequer uma prova que realmente o               

incriminasse, e no próprio julgamento do caso uma testemunha afirmou ter sido coagida pelos              

policiais (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2015 ). Em verdade, o “americano foi implicado           3

3 Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.com.br/promotor-se-arrepende-de-ter-ajudado-a-colocar-inocente-n
o-corredor-da-morte/. Acesso em: 17 out. 2019.  
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no crime por uma mulher que, posteriormente, admitiu ter mentido. A arma do crime nunca               

foi encontrada e o crime não teve testemunhas” (ÉPOCA, 2014 ). 4

Na época Glenn foi recolhido a Prisão de Segurança Máxima da Louisiana, vindo a ser               

libertado em 2014, ao 64 anos, após ser confirmado seu álibi (ÉPOCA, 2014). Infelizmente,              

sua dor e sofrimento nunca foram compensados pelo Estado, vindo a falecer sem receber              

qualquer indenização. 

Algo que chama a atenção no caso é a figura do Promotor, Marty Stroud, que na época                 

era jovem e se alegrava com a vitória em seu primeiro caso de corredor da morte, mas que                  

hoje se mostra arrependido. É o que revelam trechos da entrevista do mesmo ao programa 60                

Minutes, em 11 de outubro de 2015, os quais foram compilados pelo Canal Ciências              

Criminais (2015) e será transcrito adiante: 
Eu fiz algo muito errado (…) coloquei um homem no corredor da morte que ali não                
pertencia. 
 
Ele foi basicamente jogado dentro de uma célula e esquecido. 
 
Eu era arrogante, narcisista, fazia de tudo para ganhar. Olhando para trás (…) houve              
uma pergunta sobre o envolvimento de outras pessoas. Eu deveria ter dado            
seguimento a essa. Eu não fiz isso (…) eu acho que minha falha em dizer algo só                 
pode ser descrito como covardia. Eu fui um covarde.” 
 
Eu tenho um buraco em mim… (…) é uma sensação de frieza, é um sentimento de                
desgosto. Não há nada lá fora que pode preencher este furo… Glenn Ford será uma               
parte de mim até o dia que eu morrer. 

 

Bom seria se juízes, promotores, delegados e operadores do direito de um modo geral,              

ingressassem na carreira com a devida maturidade, não com interesses egoísticos, mas            

altruísticos. Não se brinca com a vida de pessoas por puro status. 

b) Caso Marcos Mariano da Silva: como bem definem Farias, Rosenvald e Netto             

(2017), o caso em comento “é inacreditável, tem contornos Kafkianos” (p. 644). Assim os              

referidos juristas sintetizam o caso:  
Talvez não haja, na história judicial nacional, caso mais terrível do que o de Marcos               
Mariano da Silva. Ex-mecânico, desempregado, cego, tuberculoso e à espera de           
justiça. Assim é que Marcos Mariano da Silva vinha vivendo. Preso injustamente            
por um crime que não cometeu, passou 19 anos na cadeia. Lá, contraiu tuberculose,              
ficou cego (tendo sido atingido por uma bomba de gás durante uma rebelião) e foi               
abandonado pela esposa e filhos. 
(...)  

4 Disponível em: 
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/03/glenn-ford-apos-tres-decadas-no-bcorredor-da-mo
rteb-liberdade.html . Acesso em: 17 out. 2019. 
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preso em 1976, passou seis anos na cadeia, até o verdadeiro culpado pelo crime de               
que era acusado - homicídio - ter sido preso. Seu pesadelo, porém, não tinha              
terminado: três anos depois, ao ser parado numa blitz, um policial civil o prendeu. O               
juiz, a quem a prisão fora comunicada, sem verificar sua situação, o mandou de volta               
ao presídio. Resultado: passou mais - pasmem - 13 anos atrás das grades. 
A jurisprudência reconheceu se tratar do mais grave atentado à dignidade humana já             
acontecido na sociedade brasileira. A Ministra Denise Arruda diagnosticou: "Mostra          
simplesmente uma falha generalizada do Poder Executivo, do Ministério Público e           
do Poder Judiciário." O Ministro Teori Zavascki lamentou: "Esse homem morreu e            
assistiu sua morte no cárcere." O processo de indenização se arrastou por mais de              
dez anos, e, embora o STJ tenha concedido vultosa indenização- cerca de dois             
milhões de reais, entre danos morais e materiais -, o ex-mecânico, cego e             
tuberculoso, morreu justamente no dia em que soube que ela seria liberada. A ficção,              
às vezes, perde para a vida em ironia. 

 

c) Caso Heberson Lima de Oliveira: No ano de 2003, em Manaus, Amazonas, dois              

homens entraram em uma casa de família, pegaram uma menina de 9 anos que veio a ser                 

violentada na parte de fora da casa (PORTAL UOL ). Heberson, o suspeito de ter cometido o                5

crime ficou preso preventivamente por quase 3 anos, vindo a ser absolvido apenas após a               

atuação da Defensoria Pública do Amazonas (INNOCENCE BRASIL ). 6

O inexplicável é que a descrição dada pela vítima não bate coma de Heberson.              

Conforme relata a Defensora Pública responsável pelo caso, Ilmair Faria:  
Ela dizia que o estuprador era moreno claro, tinha os cabelos enrolados, a arcada              
dentária saliente e que ele não tinha os dentes caninos. Ela repetiu isso na Justiça,               
também. Se você visse o Heberson, estava claro que não era ele que ela estava               
descrevendo (PORTAL UOL). 

 

O próprio Ministério Público, que até então sempre se manifestava pela manutenção            

da prisão preventiva, após a apresentação, pela defesa, de laudo confeccionado pelo IML             

acerca da descrição de como era Heberson, pugnou, em sede de alegações finais, pela              

absolvição de Heberson, alegando, dentre outras coisas, ausência de provas e inconsistência            

na versão da vítima. 

Em que se pese Heberson ter ficado encarcerado por um tempo relativamente inferior             

ao que outros indivíduos, que também foram presos injustamente ficaram, o mesmo sofre até              

hoje as consequências da prisão, visto que foi violentado por cerca de 60 homens, vindo,               

consequentemente a contrair o vírus da AIDS (PORTAL UOL). 

 

6. DANO EXISTENCIAL  

5 Disponível em: https://www.uol/noticias/especiais/as-3-mortes-de-heberson.htm#tematico-1. 
Acesso em: 17 out. 2019. 

6 Disponível em: https://www.innocencebrasil.org/casos. Acesso em: 17 out. 2019. 
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O presente tópico tem por objeto apresentar uma espécie de dano ainda não tão              

difundida no contexto jurídico brasileiro, o dano existencial. Buscar-se-á apresentar          

fundamentos que lastreiem sua aplicabilidade e a definição do quantum indenizatório a ser             

fixado para reparar/aliviar os danos causados àqueles que ficam presos injustamente por anos.  

O conceito de dano existencial é traduzido como a ofensa a direito fundamental da              

pessoa, que tenha por consequência uma alteração “negativa do modo de ser do indivíduo, ou               

nas atividades que ele exerce com relação ao projeto de vida pessoal” (WESENDONK, 2011,              

p.334). 

Conforme pondera Melo (2016): 
O dano existencial, espécie de dano extrapatrimonial ou imaterial, pode ser           
identificado como a perda da qualidade de vida do indivíduo que a partir da lesão               
sofrida altera ou até mesmo perde a possibilidade de manter as suas atividades             
cotidianas. Por ele, perde o ofendido a possibilidade de gozar os prazeres que a vida               
poderia proporcionar. Pode ser subdividido em dano à vida de relação e dano ao           
projeto de vida. Na primeira manifestação, o ofendido perde algo que já estava             
incorporado ao seu patrimônio como o hobby de fotógrafo subaquático que praticava            
há muito tempo ou o convívio com os amigos de longa data na “pelada” de               
domingo. Na segunda hipótese, o ofendido vê frustrado as expectativas que tinha            
acerca de seu futuro como, por exemplo, ser pintor de paredes, mecânico,            
odontólogo, dentre outras atividades que se tornaram impossível para quem perdeu           
com o acidente as duas mãos. Em ambos os casos, o sentido que o lesado tinha de                 
sua vida foi modificado pelo dano injusto perpetrado por alguém, ou seja, trata-se de              
um dano que protrai seus efeitos para o futuro, mas que pela análise feita, mostra-se               
como certo. 
Matilde Zavala de Gonzalez define dano à vida de relação como aquele em que há              
impossibilidade ou dificuldade do sujeito atingido em sua integridade de reinserir-se           
nas relações sociais ou de mantê-las em um nível de normalidade. O dano ao projeto               
de vida atinge legítimas expectativas que a pessoa tinha com relação a própria             
existência, variando de uma frustração de menor alcance até a própria perda de             
sentido pela vida. 

 

Percebe-se, portanto, que a aferição da configuração do dano existencial em um            

determinado contexto é medida por um aspecto um tanto quanto objetivo, a alteração da rotina               

do sujeito lesado (SOARES, 2012). 

Com efeito, segundo Soares (2012, p. 205): 
O dano existencial é, portanto, uma afetação negativa e juridicamente relevante no            
cotidiano da pessoa, a qual tinha determinada rotina, e, em razão de uma conduta              
lesiva, sofreu alteração prejudicial, total ou parcial, permanente ou temporária, seja           
em uma atividade, seja em um conjunto de atividades que a vítima do dano,              
normalmente, tinha como incorporado ao seu cotidiano e que, em razão do evento             
lesivo, precisou suprimir, modificar, delegar a sua realização ou, mesmo, consegue           
realizá-la em condições adversas.  
O dano existencial representa uma renúncia involuntária à situação de normalidade           
tida em momento anterior ao dano, significando um comprometimento de uma           
atividade ou um conjunto de atividades, econômicas ou não, incorporadas ao           
cotidiano da pessoa . 

20 
 



 
No mesmo sentir, Tula Wesendonk (2011) sustenta que: 

É característica do homem fazer escolhas na vida com o objetivo de alcançar um              
projeto de vida futuro e quando as suas escolhas são frustradas pela ação de              
terceiros, ou então nas situações em que o indivíduo é levado a ter que reformular as                
suas escolhas, haverá a configuração do dano ao projeto de vida. (p.335) 
(...) 
Assim a doutrina demonstra que o dano existencial está sempre vinculado a um fazer              
ou não fazer, uma nova tomada de atitude, uma alteração de hábitos, da própria              
agenda da vítima, frente às consequências do ato lesivo, frustrando o projeto de vida              
original do indivíduo. 
Podem ser citados como exemplos dessas situações: 1) a mãe que por ato negligente              
do médico sofre aborto e com isso vê frustrado o projeto de ter o filho, 2) o                 
aposentado que é atropelado, fica paraplégico e agora não poderá mais dar as             
caminhadas no parque, 3) paciente que ao fazer transfusão de sangue é contaminado             
pelo vírus HIV, ou por hepatite 4) vítimas de talidomida, 5) caso dos refugiados              
ambientais, 6) pessoa que não terá condições de manter relações sexuais com o             
parceiro, 7) casos Iruan, Pedrinho, Sean, e Serena, 8) alienação parental, 9)            
indenizações na esfera trabalhista a empregados que ficam viciados em produtos que            
experimentam (mestre cervejeiro) ou então que se tornam obesos por serem           
obrigados a degustar alimento ( p.338). 
 

Tula Wesendonk (2011, p. 337) cita trecho de decisão proferida pela Corte de             

Cassação Italiana, onde se pode perceber claramente que, mesmo sendo um dano            

extrapatrimonial, o dano existencial se difere do dano moral: 

 
(...) é importante referir a decisão n. 6.572 proferida pela Corte de Cassação em 24               
de março de 2006 (Sezione Unite) que diferenciou o dano moral do dano existencial.              
Assim, definiu o dano existencial como “prejuízo que o ilícito (...) provoca sobre             
atividades não econômicas do sujeito, alterando seus hábitos de vida e sua maneira             
de viver socialmente, perturbando seriamente a sua rotina diária e privando-o da            
possibilidade de exprimir e realizar sua personalidade no mundo externo”.          
Diferencia-se do dano moral por se “fundar sobre a natureza não meramente emotiva             
e interiorizada (...), mas objetivamente constatável do dano, através da prova de            
escolhas de vida diversa daquela que seriam feitas, caso não tivesse ocorrido o             
evento danoso”. 

 

Em verdade, esta distinção entre direito moral e direito existencial pode ter impactos             

no valor a ser fixado para indenização. 

A caracterização do dano existencial pode ocorrer de diversas formas, quais sejam,            

direta, indireta, anexa e reflexa. 

Quando em um caso concreto se vislumbra a ocorrência de especificidade tal, que se              

constata mais de uma forma de dano extramatrimonial, incluindo o dano existencial, se diz              

que ocorreu de forma anexa. Se sua ocorrência da vida de alguém reflete na vida de outrem,                 

trata-se da forma reflexa. Se o dano opera diretamente sobre o sujeito trata-se de dano na                
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forma direta, mas se ocorre por exemplo, algum dano ao meio ambiente e, consequentemente,              

no ser humano, trata-se de uma forma indireta de dano. (SOARES, 2012). 

Em verdade, alguns doutrinadores, devido ao fato de o ordenamento jurídico           

brasileiro, no que tange a responsabilidade por danos extrapatrimoniais, operar em um sistema             

aberto e atípico, por intermédio de uma cláusula geral de responsabilidade, entendem ser             

desnecessária a incorporação do dano existencial no Brasil ou acreditam que podem            

encaixá-lo dentro do contexto do dano moral. 

Em que se pesem tais considerações, tal espécie de dano apresenta compatibilidade            

com ordenamento jurídico brasileiro e pode a ele ser incorporado. 

A viabilidade da inserção desta modalidade de dano no ordenamento jurídico           

brasileiro se dá justamente pelas características próprias de nosso sistema, que tem um caráter              

aberto e é regido por cláusulas gerais. 

Em nossa legislação é possível verificar tais características, e consequentemente aferir            

a compatibilidade de tal espécie de dano com nosso ordenamento, tanto do ponto de vista               

constitucional (art. 1º, III, e 5º, V e X, da CF), quanto do ponto de vista infraconstitucional                 

(arts. 12 e ss., 186, 927, 949 e 949 do CC) (WESENDONK, 2011). 

Inclusive, no Brasil se verifica a atuação da doutrina e da jurisprudência na             

classificação do que se tem por dano, sendo corrente expressões como “‘perda de uma              

chance’, ‘dano por ricochete’, ‘dano moral objetivo’, ‘dano moral subjetivo, ‘dano estético’,            

entre outras” (WESENDONK, 2011, p.343). 

É verdade que em se tratando de reparação oriunda de um dano extrapatrimonial, o               

que se vê no contexto dos tribunais nacionais é a via do dano moral. Todavia, disso advém                 

uma consequência negativa, posto que a indenização acaba por não abarcar todas as formas de               

danos sofridos e não cumpre o seu papel de favorecer o lesado com uma reparação integral.  

Recorde-se, a título de informação, que em determinado período os Tribunais           

entendiam pela impossibilidade de cumular duas espécies de danos extrapatrimoniais, a saber            

o dano moral e o dano estético. Mas tudo mudou com o advento da Súmula 387 do STJ, que                   

admitiu tal cumulação. 

Assim, a classificação adequada das espécies de danos contribui para a reparação            

integral dos prejuízos sofridos (WESENDONK, 2011). 

Com efeito, além da correta distinção das espécies de danos é necessária a uma              

indenização coerente, não devendo se abusar do dano existencial, aplicando-o          
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inconsequentemente em situações onde o que se contempla não é um dano propriamente dito              

mas uma alteração mínima e efêmera da rotina do sujeito, sem suficiente relevância a ponto               

de ser tutelada pelo direito como uma situação danosa (SOARES, 2012). Deste modo, para              

uma correta aplicação do dano existencial, deve-se atentar para o fato de que “o dano deve ser                 

qualitativa ou quantitativamente relevante, do ponto de vista jurídico” (SOARES, 2012, p.            

208). 

Em nossos tribunais, não obstante se perceba a utilização do dano moral como uma              

via corrente de reparação, sem distinguir outras espécies de danos extrapatrimoniais, também            

se percebe alguns julgados onde se mencionam o dano ao projeto de vida e o dano existencial                 

(WESENDONK, 2011). 

Para os fins específicos do presente estudo, é relevante destacar dois acórdãos            

proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde se vislumbra o              

reconhecimento de danos existenciais em relação a pessoas que vieram a ser presase             

torturadas na época da ditadura militar, de onde extraem os seguintes trechos (ementa na              

íntegra em anexo): 

 
(...) O reconhecimento administrativo por parte do Estado da existência de conduta            
ilícita por parte de seus agentes públicos, com a outorga de indenização no valor de               
R$30.000,00, não afasta o direito do autor de buscar complementação da           
indenização, para adequá-la à importância e extensão dos danos sofridos. O valor            
pago administrativamente vale mais como um reconhecimento público dos erros          
estatais cometidos naquele período e um pedido formal de desculpas aos cidadãos            
lesados. Seu valor é mais simbólico do que efetivamente reparatório, uma vez que os              
danos sofridos pelo autor - e pelas demais vítimas da repressão - foram, na verdade,               
irreparáveis. O valor recebido administrativamente serve apenas como uma         
compensação parcial dos danos. 7. Como sequelas dos atos praticados pelos agentes            
estatais de ‘segurança’, o autor tornou-se portador de transtorno mental denominado           
"Alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica", codificada        
pelo CID-10 como F 62.0. Pelos ‘graves crimes’ de leitura de textos considerados             
como subversivos e pelo alegado envolvimento em compra de armas, o autor foi             
seviciado e torturado de forma tão acentuada e grave, que acabou ficando surdo de              
um lado (pelos bofetões no ouvido), sexualmente impotente (pelas palmatórias          
aplicadas em sua genitália), com diminuição da visão, fóbico (não consegue ficar em             
lugares fechados e nem entrar em elevadores), depressivo, ansioso, inseguro. Tão           
acentuadas foram essas sequelas que o autor foi considerado permanentemente          
incapacitado para o trabalho (...).9. Tenho que, além dos danos morais puros, o autor              
sofreu graves danos existenciais, pois sua vida mudou de curso, para pior, desde o              
longínquo março de 1970. Desde então nunca mais conseguiu levar uma existência            
normal. Libertado do cárcere em 1972, continua ele preso ao seu passado. 10. Além              
disso, teve arruinado seu projeto de vida.(...) 12. Danos extrapatrimoniais fixados em            
R$200.000,00 (duzentos mil reais), observado precedente específico desta Corte de          
Justiça (TJ-RS – AC 70058189457 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara            
Cível,  julgamento: 26/03/2014, publicação 10/04/2014) 
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(...) No caso concreto, a prova documental revelou que o autor foi preso por motivos               
políticos em duas oportunidades, esteve recolhido em instalações do DOPS, e           
enquanto encarcerado foi vítima de torturas, maus tratos e diversas humilhações.(...)           
O pagamento de indenização tarifada pelo Estado do RS na via administrativa, com             
supedâneo na Lei Estadual nº 11.042/1997, não exclui o direito da vítima de postular              
indenização complementar pelos danos imanentes advindos dos mesmos fatos.         
DANO MORAL "IN RE IPSA". Os elementos de provas dos autos evidenciaram            
que o autor foi preso injustamente e submetido a tortura e maus tratos durante o               
regime militar ditatorial. Violação de direitos da personalidade verificada. DANO          
EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DO PROJETO DE VIDA. "In casu", o         
autor amargou danos existenciais, pois teve sua vida significativamente alterada para           
pior, eis experimentou alterações de comportamento e danos psíquicos diretamente          
relacionados às torturas e perseguição política. Conforme parecer psiquiátrico que          
embasou o pleito na via administrativa, depois de preso e torturado o autor passou a               
apresentar "alterações de memória, com hipomnésia e amnésia lacunar, bem como           
na área da afetividade, evidenciadas pelo humor depressivo, sentimentos de ruína e            
desesperança, labilidade emocional, e, também, na função do pensamento,         
manifestadas por ideias de prejuízo, de referência e de conteúdo persecutório". E            
segundo conclusão do mesmo laudo, tornou-se portador de transtorno mental          
classificado como "alteração permanente de personalidade após experiência        
catastrófica" (CID-10, F 62.0). Em virtude das sequelas, tornou-se incapaz para           
desempenhar diversas atividades profissionais que tentou exercer após libertado do          
cárcere, porquanto refratário à iluminação artificial e a variações de luminosidade.           
Também não pôde concluir curso iniciado na Alemanha, ante a constatação de que             
já sem condições de assimilar o material didático. ARBITRAMENTO DO          
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Montante da indenização      
majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...).(TJRS, Apelação Cível, Nº           
70069591006, Nona Câmara Cível, , Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em:            
24-05-2017) 

 

Assim, ao analisar os casos acima podemos vislumbrar o reconhecimento de           

danos extrapatrimoniais que vão além do dano moral, abarcando as consequências           

e implicações severas nas vidas dos sujeitos que se viram vitimados pela tortura na              

época da ditadura militar. Em verdade, em relação aqueles que se vêem vítimas de              

prisões oriundas de erro judicial, podemos constatar as mesmas consequências          

severas em relação ao seu projeto de vida, o que atrai a aplicação do dano               

existencial, como medida de compensação por todos os dissabores injustamente          

sofridos.  

 

CONCLUSÃO 

Toda aquele que se torna vítima de um erro judicial, no instante da decisão que               

determina o seu encarceramento, sofre uma ruptura existencial, posto que deixa de ter as              

relações e comportamentos que tinha, assim como fica impossibilitado de, com liberdade,            

realizar o seu projeto de vida. 
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Deveras, o Estado, por meio de seus agentes, termina por retirar aspectos essenciais da              

vida do sujeito, os quais este jamais poderá fruir novamente. Diante disso, a indenização              

pecuniária atua apenas como um lenitivo, uma tentativa de remediar o erro cometido.  

Diante disso, ao aplicar a indenização deve se ter sobre os horizontes a reparação              

integral do dano, mormente em situações tão excepcionais e devastadoras como as hipóteses             

de erro judicial onde, sem dúvida alguma, as vidas dos sujeitos são despedaçadas.  

Assim, restringir-se apenas ao sofrimento interno do sujeito, indenizado pela via do            

dano moral, é limitar a indenização devida, posto que sua integralidade tramita pelo             

concomitante reconhecimento do dano existencial. 

Deveras, há divergências doutrinárias acerca da autonomia ou não do dano existencial            

em relação ao dano moral, no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo,caso nossos tribunais,            

na aplicação do direito aos casos concretos, não venham a entender pela sua autonomia, se               

entendessem ao menos pela majoração dos danos morais, considerando os prejuízos causados            

na existência do sujeito, tanto em relação a vida de relação quanto ao seu projeto de vida, já                  

seria um caminho inicial para possíveis alterações futuras na maneira como se entende o dano               

existencial em nosso país. 
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ANEXOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO Estado DO RIO GRANDE DO SUL. PRISÃO            
POLÍTICA ILEGAL, SEVÍCIAS E TORTURA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. IMPRESCRITIBILIDADE        
DAS PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DOS DANOS A DIREITOS DA         
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PERSONALIDADE OCORRIDOS DURANTE O REGIME MILITAR. DIGNIDADE DA PESSOA         
HUMANA. DANOS MORAIS. DANOS EXISTENCIAIS. DANOS AO PROJETO DE VIDA. QUANTUM.           
NECESSIDADE DE SE COMPENSAR ADEQUADAMENTE OS GRAVES DANOS SOFRIDOS PELO          
AUTOR. PRECEDENTE. Da imprescritibilidade dos direitos e garantias fundamentais 1. "Merece reparo a             
decisão singular que julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição do direito de ação,                 
aplicando ao caso dos autos o Decreto nº 20.910 de 1932, porquanto constatada a imprescritibilidade da demanda                 
que visa reparar danos morais decorrentes de tortura praticada durante período de exceção do Estado, cujos                
agentes públicos extrapolaram os poderes de polícia, utilizando métodos desumanos para obter objetivos             
escusos. 2. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e a tortura                   
o mais expressivo atentado a esse pilar da República, de sorte que reconhecer a imprescritibilidade dessa lesão é                  
uma das formas de dar efetividade à missão de um Estado Democrático de Direito, reparando odiosas                
desumanidades praticadas na época em que o país convivia com um governo autoritário e a supressão de                 
liberdades individuais consagradas." (Apelação Cível n. 70037772159, j. em 20.04.2011, Rel. Des. Jorge Luiz              
Lopes do Canto) 3. "Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, em face do caráter imprescritível das                
pretensões indenizatórias decorrentes dos danos a direitos da personalidade ocorridos durante o regime militar,              
não há que se falar em aplicação do prazo prescricional do Decreto 20.910/32" (AgRg no Ag 1428635/BA, Rel.                  
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 09/08/2012). Questões de mérito. 4. A             
responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por atos danosos praticados por seus agentes de segurança é de                   
natureza objetiva, no termos do § 6º do art. 37 da CF. 5. No caso dos autos, restaram incontroversas a prisão                     
ilegal, as torturas a que foi submetido o autor, bem como as sequelas de tal período ao longo de toda sua vida. 6.                       
O reconhecimento administrativo por parte do Estado da existência de conduta ilícita por parte de seus agentes                 
públicos, com a outorga de indenização no valor de R$30.000,00, não afasta o direito do autor de buscar                  
complementação da indenização, para adequá-la à importância e extensão dos danos sofridos. O valor pago               
administrativamente vale mais como um reconhecimento público dos erros estatais cometidos naquele período e              
um pedido formal de desculpas aos cidadãos lesados. Seu valor é mais simbólico do que efetivamente                
reparatório, uma vez que os danos sofridos pelo autor - e pelas demais vítimas da repressão - foram, na verdade,                    
irreparáveis. O valor recebido administrativamente serve apenas como uma compensação parcial dos danos. 7.              
Como sequelas dos atos praticados pelos agentes estatais de ‘segurança’, o autor tornou-se portador de transtorno                
mental denominado "Alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica", codificada pelo           
CID-10 como F 62.0. Pelos ‘graves crimes’ de leitura de textos considerados como subversivos e pelo alegado                 
envolvimento em compra de armas, o autor foi seviciado e torturado de forma tão acentuada e grave, que acabou                   
ficando surdo de um lado (pelos bofetões no ouvido), sexualmente impotente (pelas palmatórias aplicadas em               
sua genitália), com diminuição da visão, fóbico (não consegue ficar em lugares fechados e nem entrar em                 
elevadores), depressivo, ansioso, inseguro. Tão acentuadas foram essas sequelas que o autor foi considerado              
permanentemente incapacitado para o trabalho. 8. Na mensuração do valor dos danos morais, em casos do                
gênero, calha a invocação de passagem de obra clássica de Wilson Melo da Silva, em que cita texto do antigo                    
direito hebraico, em que se indaga: "como se estima a dor? Estima-se a dor levando-se em conta o que um                    
homem, como a vítima, quereria receber para suportar o mesmo sofrimento". À luz dessa antiga sabedoria, seria                 
de se perguntar: quanto de dinheiro algum de nós aceitaria receber para padecer do mesmo sofrimento, ser                 
submetido às mesmas agruras e levar consigo até o túmulo as graves sequelas referidas nos autos? 9. Tenho que,                   
além dos danos morais puros, o autor sofreu graves danos existenciais, pois sua vida mudou de curso, para pior,                   
desde o longínquo março de 1970. Desde então nunca mais conseguiu levar uma existência normal. Libertado do                 
cárcere em 1972, continua ele preso ao seu passado. 10. Além disso, teve arruinado seu projeto de vida. Talvez o                    
destino não lhe reservasse destaques em áreas glamorosas. Mas ao menos poderia ele tentar levar a sério as                  
promessas constantes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776:               
"Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a saber, que todos os homens são criaturas iguais,               
dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da                   
felicidade". Essa tentativa de busca da felicidade é que restou extremamente prejudicada ao longo da vida do                 
autor. E é isso que se busca, aqui, remediar. 11. Em outras palavras, aos 28 anos o autor foi preso e por dois anos                        
viveu no inferno. Mesmo após sair da prisão, o inferno o acompanhou desde então, diante das sequelas de que                   
padece, as quais diariamente o reconduzem àquele período. O Estado do Rio Grande do Sul liquidou a mocidade                  
e a idade madura do autor. Que ao menos agora lhe seja alcançada quantia razoável para lhe permitir uma velhice                    
um pouco mais confortável. 12. Danos extrapatrimoniais fixados em R$200.000,00 (duzentos mil reais),             
observado precedente específico desta Corte de Justiça. Afastada a prescrição. Dado provimento ao             
apelo.(Apelação Cível, Nº 70058189457, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio              
Facchini Neto, Julgado em: 26-03-2014). Assunto: Direito Privado. Ação indenizatória. Regime militar. Guarda             
do Estado. Injusta privação de liberdade. Tortura física. Maus tratos. Danos físicos irreparáveis. Dano ao projeto                
de vida. Condutas ilícitas. Responsabilidade objetiva. CF-88, art-37. Imprescritibilidade. Reconhecimento.          
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Quantum recebido via administrativa. Valor simbólico. Compensação parcial. Danos extrapatrimoniais.          
Majoração. (TJ-RS – AC 70058189457 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara Cível, julgamento:              
26/03/2014, publicação 10/04/2014) 
 
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE        
DANOS MORAIS. PRESO POLÍTICO DURANTE O REGIME MILITAR. PRELIMINARES DE          
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO Estado E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA           
ESTADUAL REJEITADAS. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA JÁ DEFERIDA AO AUTOR PELO         
Estado, COM FULCRO NA LEI ESTADUAL Nº 11.042/97. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO.           
DEMANDA PARALELA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL JÁ JULGADA POR ACÓRDÃO DO           
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA          
CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO, COM SUPEDÂNEO NA LEI 10.559/2002. CONEXÃO          
INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO Estado. ART. 37, § 6º DA           
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO, PRISÃO E         
MAUS TRATOS. FATOS OCORRIDOS DURANTE A DITADURA MILITAR. PRÁTICA ILEGAL DE           
TORTURA. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. DANO IMATERIAL CARACTERIZADO. DIGNIDADE DA          
PESSOA HUMANA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO          
TARIFADA REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. LEI ESTADUAL Nº 11.042, DE 18-11-1997.         
RECEBIMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO PARCIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI O DIREITO DA            
VÍTIMA PLEITEAR EM JUÍZO INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR PELO DANO IMATERIAL. DANO          
IMANENTE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. EXTENSÃO DOS         
PREJUÍZOS CAUSADOS. ART. 944, "CAPUT", DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. PRECEDENTES          
DESTA CORTE E DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. O Estado "lato sensu" obriga-se a               
reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são              
imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes                
públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e                 
do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da                 
responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do                   
nexo causal entre o dano e o evento. No caso concreto, a prova documental revelou que o autor foi preso por                     
motivos políticos em duas oportunidades, esteve recolhido em instalações do DOPS, e enquanto encarcerado foi               
vítima de torturas, maus tratos e diversas humilhações. Violação do direito à dignidade da pessoa humana e                 
integridade física e psicológica durante o período do encarceramento. Dano imanente. Prejuízo imaterial             
permanente presumível. O pagamento de indenização tarifada pelo Estado do RS na via administrativa, com               
supedâneo na Lei Estadual nº 11.042/1997, não exclui o direito da vítima de postular indenização complementar                
pelos danos imanentes advindos dos mesmos fatos. DANO MORAL "IN RE IPSA". Os elementos de provas dos                 
autos evidenciaram que o autor foi preso injustamente e submetido a tortura e maus tratos durante o regime                  
militar ditatorial. Violação de direitos da personalidade verificada. DANO EXISTENCIAL.          
COMPROMETIMENTO DO PROJETO DE VIDA. "In casu", o autor amargou danos existenciais, pois teve sua               
vida significativamente alterada para pior, eis experimentou alterações de comportamento e danos psíquicos             
diretamente relacionados às torturas e perseguição política. Conforme parecer psiquiátrico que embasou o pleito              
na via administrativa, depois de preso e torturado o autor passou a apresentar "alterações de memória, com                 
hipomnésia e amnésia lacunar, bem como na área da afetividade, evidenciadas pelo humor depressivo,              
sentimentos de ruína e desesperança, labilidade emocional, e, também, na função do pensamento, manifestadas              
por ideias de prejuízo, de referência e de conteúdo persecutório". E segundo conclusão do mesmo laudo,                
tornou-se portador de transtorno mental classificado como "alteração permanente de personalidade após            
experiência catastrófica" (CID-10, F 62.0). Em virtude das sequelas, tornou-se incapaz para desempenhar             
diversas atividades profissionais que tentou exercer após libertado do cárcere, porquanto refratário à iluminação              
artificial e a variações de luminosidade. Também não pôde concluir curso iniciado na Alemanha, ante a                
constatação de que já sem condições de assimilar o material didático. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM"              
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Montante da indenização majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em             
atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto e               
parâmetros adotados pelo Colegiado em situações análogas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE          
SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença condenatória em desfavor do Estado, a verba honorária deve ser arbitrada              
por apreciação equitativa do julgador, "ut" § 4º do art. 20 do CPC/73. Verba honorária fixada em 15% sobre o                    
valor da condenação. APELAÇÃO DO Estado DESPROVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO.(TJRS,           
Apelação Cível, Nº 70069591006, Nona Câmara Cível, , Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em:               
24-05-2017) 

 

29 
 



 
 
 
 
 
 
 

30 
 


