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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

3008625-02.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes 

MARCIO MOREIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e VALMIR MOREIRA 

MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 

parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), LUIZ 

SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.

São Paulo, 15 de dezembro de 2014

Eduardo Gouvêa

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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7ª Câmara de Direito Público

Processo nº 3008625-02.2013.8.02.0071

Comarca: Bauru 

Juiz(a) Sentenciante: Elaine Cristina Storino Leoni

Apelantes: Márcio Moreira Martins e outro

Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo 

Voto nº 21.024

Apelação Cível  Ação Indenizatória  Pretensão de  
reparação por danos morais em razão do falecimento do 
irmão, vítima de detento beneficiado com saída temporária 
para o feriado da Páscoa que desativou sua tornozeleira 
eletrônica antes da prática do crime de latrocínio  Fato que 
pressupõe ser foragido o ora presidiário - Sentença que 
julgou improcedente a demanda  Caso de negligência do 
Estado  Dor intensa presumível, que foge aos contratempos 
do dia-a-dia  Responsabilidade subjetiva  Ato omissivo  
Reforma da decisão com o parcial provimento recursal 
apenas para minorar o valor pleiteado para R$ 150.000,00, 
em atenção ao princípio da razoabilidade - 

Recurso parcialmente provido

Trata-se de recurso de Apelação (fls.87/101) 

interposto pelas partes acima descritas, em face da r. sentença 

(fls.74/78), que julgou improcedente Ação Indenizatória, cuja 

pretensão é a de receber compensação por danos morais sofridos, 

em razão do falecimento do irmão, vítima de detento beneficiado 

com saída temporária para o feriado da Páscoa que desativou sua 

tornozeleira eletrônica antes da prática do crime de latrocínio.

Alegam os recorrentes, em apertada síntese e 

repisando os argumentos da inicial, que mesmo após a desativação 

da tornozeleira do detento, o Estado não tomou as providências 

cabíveis para sua captura, somente tendo iniciado as buscas 

necessárias após diversas denúncias anônimas; que dependiam da 
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contribuição econômica do irmão e o dano moral a que foram 

expostos. Requerem a procedência da ação.

 Contrarrazões às fls.105/111.

 É o breve relatório.

Tenho que a sentença deve ser reformada e o 

recurso provido em parte.

É incontroverso que o irmão dos ora apelantes 

faleceu em decorrência de agressões de presidiário beneficiado com 

a saída temporária do Centro de Detenção Provisória II da Comarca 

de Bauru, conforme documentos acostados no processo.

Narram os autos que, na data de 08/04/2013, foi 

encontrado no Município de Jaú, já sem vida, o Agente de 

Segurança Penitenciária Valdemir Moreira Martins, de 45 anos de 

idade, lotado no Centro de Detenção Provisória de Bauru, irmão dos 

ora recorrentes, brutalmente assassinado. Consta ainda, que 

conforme investigação, o crime foi cometido pelo 

sentenciado/monitorado Jair Alessandro Gomes Pereira, que 

rompeu o dispositivo de monitoramento (tornozeleira eletrônica) no 

dia 07/04/2013, fato este não comunicado de imediato pelo Diretor 

da Unidade Prisional à Polícia Militar, pressupondo-se ser o preso 

considerado, a partir de então, foragido. Documentos às fls.12 e 

seguintes, constando às fls.27/30, de parte do histórico do Boletim 

de Ocorrência, os seguintes dizeres: “...No dia 07/04/2013, por volta 

das 10:59 horas, foi lavrado  a ocorrência (sic) onde constatou-se 
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que (sic) o preso Jair Alessandro Gomes Pereira ter rompido a 

tornozeleira de monitoramento, fato constatado pelo setor de 

monitoramento do CPP II Bauru/SP. Na mesma noite do domingo 

o Delegado de Polícia Plantonista Dr. Richard Alberto Serrano 

passou a receber inúmeras ligações no sentido de que o referido 

preso havia rompido a tornozeleira porque teria matado uma pessoa 

e que inclusive o corpo estaria em um canavial próximo ao bairro 

Orlando Ometto. As denúncias continuaram e na manhã de hoje 

por volta das 08:00 horas um cerco foi realizado, inclusive com o 

apoio de uma viatura da polícia militar...” (grifo nosso). 

Dizem os artigos 122 e 125 da Lei de Execuções 

Penais, respectivamente:  Os condenados que cumprem pena em 

regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária 

do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - 

visita à família; II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem 

como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da 

Execução; III - participação em atividades que concorram para o 

retorno ao convívio social. Parágrafo único.  A ausência de vigilância 

direta não impede a utilização de equipamento de monitoração 

eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da 

execução...O benefício será automaticamente revogado quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por 

falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou 

revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Assim, clara está a negligência do Estado, ora ao 

permitir que o detento foragido permanecesse sem vigilância, tendo 

ampla 'liberdade' para cometer outro delito após o rompimento da 
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tornozeleira eletrônica, ora, pela alta periculosidade do presidiário, 

uma vez que sua saída não poderia ter sido autorizada, levando-se 

em conta o laudo necroscópico juntado aos autos (fls.31/32). 

Destarte, parte-se do princípio de que se trata de responsabilidade 

civil por ato omissivo, ou seja, responsabilidade subjetiva do ente 

público. Denota-se, nessa toada, que existente o nexo causal, nasce 

o dever de indenizar.

Portanto, é de rigor a responsabilidade do Estado 

recorrido pela negligência em sua atuação. Conforme ensinamento 

de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo 

 28ª edição  págs.1021/1024): Quando o dano foi possível em 

decorrência de uma 'omissão' do Estado (e 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...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 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)...Causa é o fator que positivamente gera um 

resultado. Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se 

houvera ocorrido, teria impedido o resultado...Mas só é razoável e 

impositivo que responda pelos danos que não causou quando 
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estiver de direito obrigado a impedi-los..Com efeito, nos casos de 

'falta de serviço' é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder 

Público, sem o quê o administrado ficaria em posição extremamente 

frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo 

impossibilidade de demonstrar que o serviço não se desempenhou 

como deveria (grifo nosso). O administrado não pode conhecer toda 

a intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens 

internas de serviço, os meio financeiros e técnicos de que dispõe ou 

necessita dispor para estar ajustado às possibilidades econômico-

administrativas do Estado. Ora, quem quer os fins não pode negar 

os necessários meios. Se a ordem jurídica quer a responsabilidade 

pública nos casos de mau funcionamento do serviço, não pode 

negar as vias de direito indispensáveis para a efetiva 

responsabilização do Estado  o que, na verdade, só ocorrerá 

eficientemente com o reconhecimento de uma presunção 'juris 

tantum' de culpa do Poder Público, pois, como regra, seria 

notavelmente difícil para o lesado dispor dos meios que permitiriam 

colocá-la em jogo. Razoável, portanto, que nestas hipóteses ocorra 

inversão do ônus da prova. (grifo nosso).

Segundo o i. Desembargador Rui Stoco, em 

“Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência”, 

8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pag. 1325: “A Nota 

introdutória de Doutrina que abre o item 19.00 evidenciou, 

também, a hipótese em que o Estado responde por seus atos 

omissivos, quando então sua responsabilidade se fundamenta na 

culpa anônima da Administração, a chamada “faute du service”. 

Se aquele que tem obrigação de manter pessoa condenada 
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encarcerada ou sob privação da liberdade o libera irregularmente, 

continua com o dever de sua guarda, de modo que as lesões que 

cause a terceiros, ou que ele próprio sofra, hão de ser debitadas 

ao Estado, porque devia ter mantido a vigilância e controle 

necessários mas não o fez.” Evidente, portanto o nexo de 

causalidade entre a pratica do ato ilícito que causou a morte dos 

irmãos dos autores e a falta de custódia adequada do Estado. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. LATROCÍNIO. PRATICADO POR 
APENADO EM REGIME SEMIABERTO. NEXO DE 
CAUSALIDADE CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO PELOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL.

1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. O sistema 
jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do 
Estado e das prestadoras de serviço público sob a forma da Teoria do 
Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 
6º, da CF.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO 
POR OMISSÃO. FAUTE DU SERVICE. A parte autora sustenta a 
pretensão reparatória, em virtude da omissão do Estado em razão da 
falha ou deficiência na prestação da segurança pública e vigilância 
dos detentos. Neste caso, afastada a hipótese de responsabilidade 
objetiva, emerge a responsabilidade subjetiva do Estado, a teor do art. 
186 do Código Civil. Incide, portanto, o princípio geral da culpa civil, 
nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia na 
realização do serviço público que causou o dano, daí exigir-se a prova 
da culpa da Administração  faute du service.

3. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE 
PÚBLICO. A responsabilidade do Estado, por negligência, diante das 
circunstâncias do caso concreto, está configurada porque, ao que se 
depreende das informações fornecidas pela Superintendência dos 
Serviços Penitenciários, o apenado descumpria reiteradamente com os 
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requisitos inerentes ao regime de que desfrutava no momento do delito 
motivador da presente demanda, empreendendo inúmeras fugas, no 
total de cinco durante o período em que se encontrava recluso para 
cumprimento de pena (com início em 06/11/2000 e término em 
25/11/2011). Ora, em face disso, é inadmissível que o Estado já não 
tivesse providenciado meios para, ao menos, realizar um 
acompanhamento mais rigoroso com o apenado ou, então, se 
preenchidos os requisitos, fazer uma regressão para uma modalidade de 
regime prisional mais severa para evitar que, v.g., ao seu bel-prazer o 
condenado fugisse, e após, um certo espaço de tempo, simplesmente, 
voltasse espontaneamente  como se o retorno ao estabelecimento em 
que cumpria pena fosse uma ação que estivesse, apenas, sob sua 
vontade. É clara, portanto, a conduta negligente do ente público, 
porquanto, ademais, não comprova que houve tentativas de 
aprisionamento, levando em conta que o apenado só fora capturado 
porque se envolveu em outro delito na cidade de Cachoeira do Sul, 
sendo preso em flagrante, onde estava residindo após a fuga em 
09/08/2006. Dessarte, in casu, as reiteradas evasões do sistema 
penitenciário pelo apenado (no total de cinco), sem que qualquer 
sanção fosse aplicada pelas autoridades responsáveis; a negligência do 
Estado na vigilância do condenado; bem como o curto espaço de 
tempo entre a data do fato e a fuga (40 dias), caracterizam o nexo de 
causalidade entre o ato omissivo do ente público e os danos 
provocados pela conduta do condenado, que culminou no latrocínio do 
filho dos apelantes. Precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal.

4. DANO MORAL CARACTERIZADO. Inquestionável o abalo 
psíquico e transtornos emocionais por que passaram os autores em 
razão do latrocínio de seu filho nas circunstâncias narradas. A parte 
demandante, pois, busca a indenização pelos transtornos advindos 
da falha do serviço, representada pelo descumprimento, pelo ente 
público, bem como pela sua negligência, com o dever de vigiar os 
apenados que estiverem sob sua responsabilidade, para que não venham 
a evadir-se do sistema prisional e causar, assim, gratuitamente (como o 
caso dos autos), danos a terceiros.

5. PENSIONAMENTO MENSAL. Conforme consta da própria inicial, o 
filho dos apelantes “estava estudando em escola particular e estava 
encaminhando intercâmbio internacional para estudos”  de modo que, 
pouco provável, que auxiliasse com as despesas da casa, fazendo, assim, 
jus os recorrentes ao recebimento de pensão nos moldes em que 
requerido na inicial. É ônus da parte autora, a teor do art. 333, inciso I, 
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do Código de Processo Civil, a comprovação dos rendimentos auferidos 
pelo de cujus, que demonstrariam alguma dependência econômica dos 
apelantes em relação ao filho falecido, assim não havendo prova nos 
autos nesse sentido, nego provimento ao pedido de pensionamento 
mensal feito pelos autores.  APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, nº  70025182981 , Nona 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, 
Julgado em 18/02/2009). (grifo nosso).

Superado o impasse a respeito da 

responsabilidade da Administração, há de se verificar o dano moral 

alegado. Tenho que não é necessário mais do que imaginar o que 

seria passar pela experiência de ter um parente assassinado de 

forma tão brutal. Não é situação cotidiana. Não é aborrecimento do 

dia-a-dia, nem mero dissabor. Destarte, indiscutível a dor causada 

aos irmãos do falecido, ora recorrentes. Neste diapasão, há que se 

mensurar a quantia. A indenização por danos morais há de ser 

compatível com o poder de pagamento de quem o faz, mas sem o 

enriquecimento ilícito de quem o recebe. Há de desestimular a 

prática atacada de quem indeniza e amenizar a dor de quem recebe, 

posto que é incapaz de reparar totalmente o seu sofrimento.

Resta, então arbitrar o quanto necessário como 

valor de indenização. Creio, s.m.j., ser excessivo o valor requerido, 

no patamar de R$ 300.000,00. Assim, por todo o explanado, tenho 

que o valor a ser fixado deve ser de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) a serem pagos com atualização monetária 

desde a data desta decisão (E.D. REsp 1054856/RJ, Rela. Min. 

Nancy Andrighi  12/02/2010). Já os juros de deverão ser calculados 

desde abril de 2013, de acordo com a Lei 11.960/09, conforme a 

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios 
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fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual”.  Custas, despesas e sucumbência a cargo de cada 

parte, ante o parcial provimento recursal, lembrando ser os 

apelantes beneficiários da Justiça Gratuita (fls.36).

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso. 

 EDUARDO GOUVÊA

Desembargador Relator
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