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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
ESTADO  DA  PARAÍBA  CONDENADO  AO 
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS,  FIXADA  EM  CINQUENTA  SALÁRIOS 
MÍNIMOS,  E  DE  PENSÃO  NO  VALOR  DE  UM 
SALÁRIO  MÍNIMO  MENSAL.  PECULIARIDADES 
DO  CASO  QUE  ACARRETAM  EM  MINORAÇÃO 
DA  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  A 
VÍTIMA  EXERCIA  ATIVIDADE  LABORATIVA 
CAPAZ DE SUSTENTAR SUA FAMÍLIA ANTES DA 
PRISÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  E 
DA REMESSA NECESSÁRIA.  

−  O STJ já se posicionou no sentido de que o 
Estado possui  responsabilidade objetiva nos casos 
de  morte  de  detento  custodiado  em  unidade 
prisional.  As  peculiaridades  do  caso  em  concreto 
demonstram  que  o  valor  fixado  a  título  de  danos 
morais  deve  ser  mantido,  pois é  inequívoca  a 
responsabilidade estatal.  Por fim, no que tange ao 
valor  da  pensão,  fixada  em  um  salário  mínimo, 
entendo  que  não  é  possível  mantê-la.  Isto  porque 
dos autos apenas se extrai que o detento estava na 
unidade prisional desde os vinte anos de idade, não 
foi  relatado seu grau de escolaridade,  não exercia 
nenhum trabalho  formal,  mas  apenas  fazia  “bicos” 
como  lavador  de  carros.  Outrossim,  extrai-se  dos 
autos  que  ele  tinha  conduta  violenta  no  presídio 
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(fl.53)  e  que  tinha  sido,  aos  vinte  anos  de  idade, 
condenado  a  pena  de  trinta  e  cinco  anos.  Assim, 
ocorrência  certa  é  que  a  vítima  costumava  ter 
práticas não aprováveis socialmente, razão pela qual 
não  se  pode  avaliar  se  existiria,  realmente, 
expectativa de trabalho, já que, até a época do óbito, 
não  estava   contribuindo  com  seus  próprios  atos 
para  ser,  no  futuro,  uma  pessoa  com  capacidade 
laborativa apreciável no meio social. Portanto, não se 
pode  obrigar  o  Estado,  a  sociedade,  a  arcar  com 
custos baseados em mera suposição, sem que para 
isso exista alguma mínima evidência de futuro labor 
ou,  ao  menos,  que  até  a  data  da  prisão  a  vítima 
exercia  qualquer  atividade  realmente  capaz  de 
prover o sustento de sua família. Nesse sentido, qual 
seja,  pela  ausência  do  dever  de  pagar  pensão 
àqueles  que  não  provaram a  percepção  de  renda 
lícita  pela  vítima  à  época  dos  fatos,  cito  recente 
precedente  monocrático.  Vejamos:  Agravo  em 
Recurso  Especial,  julgado  em  23/10/2014,  de  nº 
89.806  -  SP  (2011/0209743-1)  pela  Ministra 
Assussete  Magalhães.  Diante  do  exposto,  provejo 
parcialmente  a Remessa necessária e o Apelo para 
minorar  o  valor  indenizatório  pelos  danos  morais 
para vinte salários mínimos e afastar a condenação 
ao  pagamento  de  pensão  aos  Autores,  tendo  em 
vista que não restou provado que a vítima exercesse 
atividade laborativa com percepção de um salário por 
mês.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE o  Apelo  e  a 
Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fl. 321.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba 

contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais 

formulados, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

por Fabiene Pereira dos Santos, Igor dos Santos Silva, Ruan dos Santos Silva 

e Vitória dos Santos Silva, sendo estes três últimos representados pela sua 

genitora.

A sentença de fls.259/265, condenou o Estado da Paraíba ao 

pagamento  de  cinquenta  salários  mínimos  pelos  danos  morais  suportados 
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pelas partes e um salário mínimo para cada autor, a título de pensão, retroativa 

a data do evento danoso e devidamente corrigida até a data em que a vítima 

completaria 65 anos de idade.

No recurso de fls.279/289, alega que o Estado não agiu ou se 

omitiu de forma a ensejar o suposto dano causado, ao contrário, os ataques à 

vítima só cessaram em virtude da intervenção dos agentes carcerários, tendo o 

Ente  Público  encaminhado  a  vítima  ao  hospital  da  maneira  mais  célere 

possível.

Argumenta que a suposta ocorrência do dano foi causada pelas 

atitudes da vítima.

Em relação ao quantum indenizatório, afirma que foi excessivo 

e acarreta o enriquecimento ilícito da vítima. Argumenta que inexistiu qualquer 

dano material, já que a Autora não juntou nenhum documento probatório que 

ateste  a  suposta  contribuição  pecuniária  prestada  pela  vítima  aos  seus 

familiares.  Desta  forma,  entende  que ausente  a  contribuição econômica da 

vítima, sua morte em nada altera a situação econômica dos Autores.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgado 

improcedente o recurso apelatório.

Contrarrazões às fls.302/305.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 310/315).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se  o  Estado  da  Paraíba  contra  condenação  ao 

pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e  materiais  decorrentes  de 

homicídio ocorrido no Presídio Serrotão, cuja vítima era o companheiro e pai,  

respectivamente, dos Apelados  Fabiene Pereira dos Santos, Igor dos Santos 

Silva, Ruan dos Santos Silva e Vitória dos Santos Silva.
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O Estado da Paraíba alega que não agiu ou se omitiu de forma 

a  ensejar  o  suposto  dano  causado,  ao  contrário,  os  ataques  à  vítima  só 

cessaram em virtude da intervenção dos agentes carcerários,  tendo o Ente 

Público encaminhado a vítima ao hospital  da maneira mais célere possível. 

Argumenta que a suposta ocorrência do dano foi causada pelas atitudes da 

vítima.

No caso, a certidão de óbito de fl.19 atesta que o presidiário 

faleceu aos vinte e oito anos de idade em decorrência de homicídio ocorrido no 

Presídio Serrotão, local em que cumpria pena de trinta e cinco anos (fl.23).

Cuida-se,  portanto, de responsabilidade objetiva do  Estado, 

conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, ou seja, 

independentemente de culpa, responde o Ente Público pelos danos resultantes 

de suas atividades ou que seus agentes causarem a terceiros. Assim, tem-se 

que o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, cumprindo-

lhe o dever de indenizar os danos deles decorrentes, independentemente da 

demonstração de culpa.

Consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "A marca 

da responsabilidade objetiva  é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, 

então,  fica  desconsiderado  com  pressupostos  da  responsabilidade  objetiva 

(...)",  sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, 

apenas,  a  ocorrência  de  três  pressupostos:  a)  fato  administrativo:  assim 

considerado qualquer  forma de conduta comissiva  ou omissiva,  legítima ou 

ilegítima,  singular  ou  coletiva,  atribuída ao Poder  Público;  b)  ocorrência  de 

dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a existência de dano 

derivado de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo 

de  causalidade  entre  o  fato  administrativo  e  o  dano,  consectariamente, 

incumbe  ao  lesado,  apenas,  demonstrar  que  o  prejuízo  sofrido  adveio  da 

conduta  estatal,  sendo  despiciendo  tecer  considerações  sobre  o  dolo  ou  a 

culpa”.
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A responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada 

no caso concreto, impõe ao lesado, tão somente, demonstrar a ocorrência do 

fato administrativo (assassinato por outros colegas do presídio), do dano (morte 

da  vítima)  e  nexo  causal  (que  a  morte  da  vítima  decorreu  de  errôneo 

planejamento da segurança no presídio).

O STJ já  se posicionou no sentido de que o Estado possui 

responsabilidade  objetiva,  no  casos  de  morte  de  detento,  custodiado  em 

unidade prisional. Nesse sentido: AgRg no AREsp 446.316/PE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; AgRg no 

AREsp 346.952/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Dje 

23/10/2013  e  AgRg  no  AREsp  502.960/PE,  Rel.  Ministra  ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014.

Assim,  ocorrendo o  dano e  estabelecido  o seu nexo  causal 

com  a  atuação  da  Administração  ou  dos  seus  agentes,  nasce  a 

responsabilidade civil do Estado, não sendo razão para afastar a condenação o 

fato de ter sido o detento encaminhado ao hospital.

Resta, portanto, apenas analisar se o valor das indenizações 

foi fixado de forma razoável.

O  Apelante  afirma  que  o  valor  da  indenização  por  danos 

morais (cinquenta salários mínimos) foi excessivo e acarreta o enriquecimento 

ilícito dos Autores.

É evidente o dano moral suportado pelos Autores, familiares do 

falecido. 

A morte de um companheiro/pai consubstancia fato lesivo que 

atinge emocionalmente o núcleo familiar de modo direto e com consequências 

negativas que se prolongam no tempo.

 O valor da reparação deve representar uma forma de amenizar 

a dor suportada. Assim, cumpre ao julgador  definir um valor adequado, pela 

dor,  pela  angústia,  pelo  constrangimento  experimentado  como  meio  de 
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compensação, pois,  o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos da 

lesão, mas reparar os danos.

A indenização surge como forma de coibir condutas danosas 

ao  particular  e  deve  ser  feita  com prudência  pelo  julgador,  observando  as 

peculiaridades e a repercussão do dano, bem como, a situação financeira dos 

ofendidos e do ofensor, de modo que este não seja excessivo a ponto de se 

converter  em fonte  de enriquecimento  ilícito,  nem tão módico que se  torne 

inexpressivo.

No caso, o dano suportado pela morte de um familiar não pode 

ser fixado em montante inexpressivo, pois deve servir como punição para que o 

Ente  Público  esteja  mais  atento  a  conduta  daqueles  que  estão  sob  sua 

custódia a fim de evitar que outras famílias passem por situação semelhante.

As  peculiaridades  do  caso  em  concreto  demonstram  que  o 

valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois é inequívoca a 

responsabilidade estatal.

Por fim, no que tange ao valor da pensão, fixada em um salário 

mínimo, entendo que não é possível mantê-la. Isto porque dos autos apenas se 

extrai que o detento estava na unidade prisional desde os vinte anos de idade, 

não foi relatado seu grau de escolaridade, não exercia nenhum trabalho formal, 

mas apenas fazia  “bicos”  como lavador  de carros.  Outrossim, extrai-se dos 

autos que ele tinha conduta violenta no presídio (fl.53) e que tinha sido, aos 

vinte anos de idade, condenado a pena de trinta e cinco anos.

Assim, ocorrência certa é que a vítima costumava ter práticas 

não aprováveis socialmente, razão pela qual não se pode avaliar se existiria, 

realmente, expectativa de trabalho, já que, até a época do óbito, não estava 

contribuindo  com seus  próprios  atos  para  ser,  no  futuro,  uma pessoa  com 

capacidade laborativa apreciável no meio social. Portanto, não se pode obrigar 

o Estado, a sociedade, a arcar com custos baseados em mera suposição, sem 

que para isso exista alguma mínima evidência de futuro labor ou, ao menos, 
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que até a data da prisão a vítima exercia qualquer atividade realmente capaz 

de prover o sustento de sua família.

Nesse  sentido,  qual  seja,  pela  ausência  do  dever  de  pagar 

pensão àqueles que não provaram a percepção de renda lícita pela vítima à 

época dos fatos,  cito  recente precedente monocrático.  Vejamos:  Agravo em 

Recurso Especial, julgado em 23/10/2014, de nº 89.806 - SP (2011/0209743-1) 

pela Ministra Assussete Magalhães.

Diante  do  exposto,  provejo  parcialmente  a  Remessa 
necessária  e  o  Apelo  para  manter  o  valor  indenizatório  pelos  danos 
morais  em  R$  31.100,00  (Trinta  e  um  mil  e  cem  reais)  e  afastar  a 
condenação ao pagamento de pensão aos Autores, tendo em vista que 
não  restou  provado  que  a  vítima  exercesse  atividade  laborativa  com 
percepção de um salário por mês.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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