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A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PERANTE ERRO JUDICIÁRIO: 

Prisão ilegal 

                                                                Flavia Dos Santos Menezes1 

 

RESUMO 

 A abordagem do presente trabalho recai sobre a responsabilidade Estatal  diante 
dos erros cometidos pelo poder judiciário, de forma específica, quanto as prisões 
ilegais. Para isso, fundamenta-se em dispositivos encontrados em leis, bem como 
em jurisprudências e doutrinas. Baseado no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria 
utilizada para responsabilizar o Estado é do risco administrativo, o qual permite 
inferir uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de provar culpa ou dolo. 
Com base nessa teoria, o indivíduo preso de forma ilegal terá direito de ser 
ressarcido por danos morais e materiais sofridos.   

Palavras-chave: Dano material. Dano moral. Erro judicial. Prisão ilegal. 

Responsabilidade do Estado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No ordenamento jurídico brasileiro, o cidadão dispõe de diversas garantias 

previstas na Constituição Federal de 1988, dentre elas o direito à liberdade. O 

presente estudo tem por objetivo analisar a responsabilidade do Estado quando 

profere uma decisão que rompe com a liberdade do indivíduo, ensejando assim uma 

possível prisão ilegal. 

A importância do tema aqui abordado está em demostrar através da doutrina 

e da jurisprudência que o direito à liberdade, em regra, deve ser assegurado. 

Quando este for violado, o Estado deverá ressarcir financeiramente os danos 

causados, sejam de ordem material ou moral.  

O tema aqui proposto foi dividido em três tópicos, conforme explicação dada 

a seguir. O primeiro trata da responsabilidade objetiva do Estado, adotada no atual 

ordenamento jurídico brasileiro. Para se chegar a essa teoria, houve uma evolução 

cujas mudanças foram significativas na prática forense. A atual teoria responsabiliza 

o Estado em responder pelos atos cometidos por seus agentes, independentemente 
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de haver a necessidade de provar culpa ou dolo. O particular poderá entrar com 

ação contra o Estado, e este terá o direito de ajuizar ação de regresso contra o 

agente público. 

Dentro desse tópico, é destacada uma breve distinção entre os atos judiciais 

e judiciários. Esses são praticados pelos serventuários da justiça, enquanto aqueles 

são privativos do juiz. 

O segundo tópico discorre acerca da prisão ilegal e nele, a princípio, é 

colocada em discussão o sentido da palavra prisão, a fim de esclarecer o ponto de 

vista da doutrina brasileira. Nessa etapa, serão apresentadas as garantias 

constitucionais e os requisitos exigidos em lei que precisam ser preenchidos para 

ocorrer a prisão do cidadão. Também é apresentada a diferença entre agentes 

públicos e agentes políticos, no que se refere à sua responsabilidade de acordo com 

a doutrina correspondente. 

E, por fim, a análise recai no dano moral e material causado pelo Estado ao 

indivíduo que foi preso de forma ilegal. No que tange aos dispositivos acerca desta 

temática, foram utilizados a Constituição Federal, o Código Civil e o Código de 

Processo Penal. 

 

2 RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 

Os entes estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – exercem 

suas atividades regradas pelo Direito Público. A legislação que regulamenta tais 

atividades encontra-se em leis esparsas, bem como na Constituição Federal de 

1988.  

No que tange à responsabilidade civil do Estado, vale ressaltar que passou 

por um processo de evolução para chegar a teoria utilizada nos dias atuais. A fim de 

elucidar, aplicadas foram: a teoria da irresponsabilidade, a teoria dos atos de império 

e de gestão, a teoria da culpa civil, a teoria da culpa administrativa ou culpa do 

serviço público, a teoria do risco integral e, finalmente, a teoria do risco 

administrativo, aplicada no ordenamento jurídico brasileiro. Sobre esta, Meirelles 

afirma: 
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Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora 
dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder 
Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a 
indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o 
risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração 
deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo 
particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada 
da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a 
culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a 
Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. 
(2011, p.700) 

  Meirelles (2011), ao tratar sobre a teoria da responsabilidade do Estado, 

preceitua que a Administração Pública será responsabilizada pelos atos praticados 

por seus agentes, porém haverá a possibilidade de se eximir, caso seja provada a 

culpa totalmente ou parcialmente da vítima.  

Acerca dos atos praticados pela Administração Pública, a Carta Magna traz 

no seu artigo 37, § 6º o seguinte teor: 

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.  

Depreende-se do aludido dispositivo constitucional que os atos praticados 

pela Administração Pública Direta e Indireta, quando ocasionar em algum prejuízo a 

terceiro, este poderá ser indenizado pelo dano sofrido inexistindo necessidade de 

provar a culpa ou dolo no cometimento da lesão, bastando provar o nexo causal, 

levando em consideração que o agente público no exercício da sua função 

representa de forma personificada o ente estatal. Desta forma, será possível ação 

de regresso contra o agente causador do dano. O autor Carvalho Filho apud Quirino 

afirma:  

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três 
pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, 
assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou 
omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao 
Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que 
não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja 
provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é 
indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. [...] O último 
pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato 
administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas 
demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, 
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sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de 
causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de 
responsabilidade civil do Estado. [...] A responsabilidade objetiva do 
Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato 
administrativo, o dano e o nexo causal. (CARVALHO FILHO apud 
QUIRINO, 2013, p. 35). 

Infere-se que, ao imputar a responsabilidade civil objetiva ao Estado, é 

imprescindível a presença de três elementos essenciais: o fato administrativo, o 

dano e o nexo causal, dispensada a necessidade de provar dolo ou culpa. 

No que concerne ao servidor público causador do dano, Meirelles corrobora 

com o seguinte teor:  

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no 
sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de 
responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de 
algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O 
essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a 
omissão administrativa na qualidade de agente público. Não se 
exige, pois, que tenha agido no exercício de suas funções, mas 
simplesmente na qualidade de agente público, e não como pessoa 
comum (2011, pp.702-703). 

Ressalte-se que a responsabilidade civil deve ser imputada restritivamente 

ao agente público, sendo necessário que este se encontre no exercício da função. A 

relevância para essa situação está na personificação do servidor publico em 

representar o Estado, portanto, para todos os efeitos o responsável pelo 

cometimento do dano será este, e não aquele.  

 

2.1  Responsabilidade do Estado por Atos Judiciais 

  Sabe-se que existem os atos judiciários e os atos judiciais; contudo, um 

não se confunde com o outro. Embora ambos sejam praticados dentro da esfera de 

órgão do judiciário, possuem naturezas diversas, pois, enquanto um é feito 

tipicamente, o outro é realizado atipicamente. Para evidenciar a diferença existente, 

Tourinho Filho preleciona da seguinte forma:  

As expressões atos judiciais e atos judiciários suscitam algumas 
dúvidas quanto ao seu sentido. Como regra, tem-se empregado a 
primeira expressão como indicando os atos jurisdicionais do juiz 
(aqueles relativos ao exercício específico da função do juiz). Atos 
judiciários é a expressão que tem sido normalmente reservada aos 
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atos administrativos de apoio praticados no judiciário. ( 2012, pp. 
568,569) 

Logo, os atos judiciais são os praticados de forma específica pelo 

magistrado, como, por exemplo, as sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

Enquanto os atos judiciários são os praticados pelos agentes públicos, tais como 

chefe de secretaria, oficial de justiça, porteiro, técnico judiciário, motoristas, assessor 

de juiz. Todos os atos praticados por esses servidores públicos, quando lhe 

ocasionarem algum tipo de dano ao particular, dará direito a ação contra o Estado a 

fim de reparar o dano sofrido. 

Quanto à responsabilidade do Estado perante os atos judiciários, cabe uma 

análise diferenciada, na visão de Tourinho Filho essa temática é expressa no 

seguinte teor: 

Não obstante, é relevante desde já consignar que, tanto os atos 
legislativos, os atos jurisdicionais típicos são, em princípio, 
insuscetíveis de redundar na responsabilidade objetiva do Estado. 
São eles protegidos por dois princípios básicos. O primeiro é o da 
soberania do Estado: sendo atos que traduzem uma das funções 
estruturais do Estado, refletem o exercício da própria soberania. O 
segundo é o princípio da recorribilidade dos atos jurisdicionais: se um 
ato do juiz prejudica a parte no processo, tem ela os mecanismos 
recursais e até mesmo outras ações para postular a sua revisão. 
Assegura-se nessa hipótese, o sistema do duplo grau de jurisdição ( 
2012, p.569).  

O princípio da soberania do Estado e o da recorribilidade dos atos 

jurisdicionais, dentro do contexto aqui exposto, em princípio, impede de forma direta 

a responsabilidade do Estado diante do dano cometido pelo juiz. Além desses dois 

princípios aqui mencionados, parte da doutrina assevera outros argumentos que 

impedem a responsabilidade objetiva do Estado tais como: coisa julgada, 

independência do magistrado, soberania do poder judiciário, inexistência de lei 

específica que regulamente a matéria.     

No que concerne ao argumento utilizado para a coisa julgada, Clève e 

Franzoni corroboram: 

Há doutrina, não obstante, no sentido de que o argumento do risco 

de ofensa à coisa julgada compreende mal o tema da 

responsabilidade. Neste caso, a responsabilização do Estado 

envolve, sobretudo, a possibilidade de garantir indenização ao 
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prejudicado por erro judiciário, podendo não atacar, 

necessariamente, o status jurídico da decisão. ( 2012, p. 114). 

Verifica-se, diante do exposto, o necessário reconhecimento de se manter a 

coisa julgada; no entanto, o direito de ação indenizatória pelo dano decorrente do 

poder judiciário irá incidir no ressarcimento do dano sofrido e não na decisão 

proferida, mantendo assim a coisa julgada. 

 Levando em consideração o dispositivo da Constituição Federal no seu 

artigo 37, §6º, tais argumentos não prosperam. Nesse diapasão, Copola se 

posiciona: 

Com todo efeito, o art. 37, §6º, da Constituição Federal, cuida da 

responsabilidade civil do Estado, sem, contudo, fazer distinção entre 

responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do 

Poder Judiciário, e, assim, se a Constituição Federal não distinguiu, 

não cabe ao intérprete fazê-lo ( 2007, p. 6). 

A partir do exposto, aduz-se que é irrelevante se o ato administrativo 

praticado é judiciário ou judicial, aplicando-se assim a responsabilidade objetiva em 

todas as funções do Estado, levando em consideração que a Lei Fundamental não 

faz nenhuma distinção. 

 

3 ERRO JUDICIÁRIO POR PRISÃO ILEGAL 

O ser humano vive em sociedade, e, dentro desta, existem regras que 

precisam ser seguidas a fim de manter a boa convivência. Para isso, o Estado cria 

códigos específicos que servem para normatizar a conduta. De maneira específica, 

o Código Penal tipifica condutas criminosas e o Código de Processo Penal 

regulamenta os direitos e garantias que o acusado possui. 

Para Lakatos (2006), se o homem vive em conformidade com as regras 

estabelecidas, haverá os benefícios ou recompensas de forma respectiva, ao passo 

que se há descumprimento incorrerá em punições; uma delas a prisão. 

Quanto ao sentido da palavra prisão, na perspectiva jurídica, Silva assevera 

da seguinte forma: 
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Na terminologia jurídica, é o vocábulo tomado para exprimir o ato 
pelo qual se priva a pessoa de sua liberdade de locomoção, isto é, 
da liberdade de ir e vir, recolhendo-o a um lugar seguro ou fechado, 
de onde não poderá sair. 

Nesta razão, juridicamente, pena de prisão quer exprimir pena 
privativa da liberdade, em virtude da qual a pessoa, condenada a ela, 
é recolhida e encerrada em local destinado a este fim (2008, p.1097).  

O instituto da prisão é previsto no ordenamento jurídico brasileiro e é 

subdividido em prisão penal (que acontece a partir da sentença penal condenatória), 

e a prisão processual, cautelar ou provisória (que acontece antes da formação da 

culpa). Para Foucault, (2000), “assim como a vida é tirada com a guilhotina e a multa 

tira os bens, a liberdade é um bem precioso que é cerceado com a prisão”. 

 A Carta Constitucional de 1988, primando pela liberdade do indivíduo trouxe 

a garantia de somente haver prisão, seja ela de qualquer espécie, a partir do 

momento que sejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Para isso, o 

artigo 5º da CF/88 traz uma série de garantias conforme se segue: 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e 
de advogado. 

LXIV - o preso tem direito a identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
judiciária. 

 

Entre outras situações específicas acerca da prisão, a Lei Fundamental de 

1988, em seus incisos LXVI, LXIX, respectivamente, especifica que, havendo 

possibilidade da liberdade provisória, o acusado não será preso, independentemente 
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de haver fiança ou não; bem como, se o condenado for preso e ficar mais do que o 

previsto por erro judiciário, o Estado será o responsável diretamente a indenizar 

todos os danos sofridos.  

A Carta Magna trouxe um rol de dispositivos que oferece proteção ao 

indivíduo, permitindo assim o direito de liberdade e autorizando a prisão somente em 

situações que, de fato, se enquadrem nos casos expressos em lei. Caso haja 

coação ilegal, há instrumentos que têm por objetivo afastar os efeitos da prisão; 

quais sejam: o relaxamento da prisão quando for preso preventivamente, o habeas 

corpus para evitar ou cessar a violência de ter a liberdade cerceada, a revisão 

criminal a fim de reparar erros cometidos dentro do judiciário e a liberdade provisória 

feita nos casos de prisão em flagrante. 

Durante o procedimento criminal, podem acontecer erros judiciais e erros 

judiciários. Quanto a este último, o Estado responde objetivamente, no que se refere 

àquele há algumas especificações, conforme previsto no artigo 630 do Código de 

Processo Penal: 

Art.630 O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o 
direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.  

§ 1.º Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, 
responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça 
do Distrito Federal ou Território, ou o Estado, se o tiver sido pela 
respectiva justiça. 

A indenização pelos danos sofridos não será concedida de oficio pelo juiz, 

haverá a necessidade do interessado requerer, e esta será liquidada em juízo cível. 

Meirelles (2011) assevera que, via de regra, os atos administrativos 

praticados pelo agente público terão responsabilidade objetiva. Porém, no que diz 

respeito aos atos judiciais, será necessário haver a manifesta comprovação de culpa 

por parte da Fazenda Pública, visto que o texto constitucional não faz menção aos 

agentes políticos quando se refere à responsabilidade objetiva do Estado, apenas 

refere-se aos agentes administrativos (servidores). 

 Tal distinção não isenta o Estado de seu erro, ficando assim o particular 

teoricamente assegurado do seu direito de reparação conforme preceitua o Artigo 5º 

LXXV da Constituição Federal de 1988, que trata da responsabilidade civil da 
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Fazenda Pública: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o 

que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 

Pietro corrobora em sua obra de Direito Administrativo nos seguintes termos: 

Maria Emília Mendes Alcântara (1986:75-79) menciona várias 
hipóteses em que o ato jurisdicional deveria acarretar a 
responsabilidade do Estado: prisão preventiva decretada contra 
quem não praticou o crime, causando danos morais; a não 
concessão de liminar nos casos em que seria cabível, em mandado 
de segurança, fazendo perecer o direito; retardamento injustificado 
de decisão ou de despacho interlocutório, causando prejuízo a parte. 
A própria concessão de liminar ou de medida cautelar em casos em 
que não seriam cabíveis pode causar danos indenizáveis pelo 
Estado. Apenas para o caso de dolo, fraude, recusa, omissão, 
retardamento injustificado de providências por parte do juiz, o artigo 
133 do CPC prevê a sua responsabilidade pessoal por perdas e 
danos ( 2012 p.719)  

Segundo dicção da referência acima, o ato jurisdicional, seja o praticado 

pelo agente público ou agente político, não será isento da responsabilização pela má 

prestação jurisdicional, de sorte que o particular não tenha o seu direito violado, seja 

ele no âmbito do cerceamento de defesa, de liberdade de expressão, de ir e vir entre 

outros assegurados pela Carta Magna.  

Dentro da ciência jurídica, vários são os direitos protegidos, como os da 

seara trabalhista, previdenciária, civil, penal entre outras. No que concerne ao Direito 

Penal, especificamente, o instituto da prisão funciona como um instrumento de 

repressão ao crime ou de punição pelo prejuízo causado. Contudo, tal sanção pode 

ser objeto de erro por parte do Estado como se segue no próximo tópico. 

 

4 DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE PRISÃO ILEGAL 

A legislação brasileira traz diversos dispositivos que têm por escopo prever a 

ação de indenização pelo erro cometido, no caso de prisão ilegal. Tais dispositivos 

estão expressos na vigente Constituição Federal, no Código de Processo Penal e no 

Código Civil de 2002. 

A Constituição prevê o seguinte: 

Art.5º [...] 
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LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; [...] 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
judiciária;  

 

A CF/88 assegura que a condição de culpado somente será dada após 

ocorrer o trânsito julgado de sentença penal condenatória, o que não isenta o 

acusado de ser preso. Entre outras garantias, quando houver constatação de que a 

prisão foi ilegal, esta poderá ser relaxada de forma imediata. Na hipótese de não 

haver o relaxamento da prisão, o processo andar normalmente e for constatado que 

o judiciário errou, o Estado terá o dever de indenizar o condenado. 

Sobre as garantias do particular que vier a sofrer algum tipo de dano, 

decorrente de ato ilícito, o Código Civil elucida: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...] 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. [...] 

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no 
pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se 
este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no 
parágrafo único do artigo antecedente. 

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: 

 I - o cárcere privado; 

 II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; 

 III - a prisão ilegal. 

Percebe-se que, o Estado, na condição de garantidor dos direitos do 

cidadão, não se exime em assegurar, diante do cometimento de ato ilícito, a 

indenização como contraprestação pelo dano causado. 

Contudo, ao teor do Código de Processo Penal artigo 630 § 2º alínea a: 

Art. 630. [...] 

§ 2º. A indenização não será devida: 
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a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta 
imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de 
prova em seu poder; 

 

Não fará jus ao direito de indenização, se quem deu causa ao erro cometido 

foi o próprio requerente. Desta forma a reparação ao dano sofrido só é devida se a 

ilegalidade foi provocada por parte do servidor público. 

Indício de autoria e materialidade do crime não podem ser imputados de 

qualquer forma e a qualquer pessoa, os fatos precisam ser averiguados, analisados 

de forma minuciosa para que não ocorram erros crassos. 

Sabe-se que a ação penal pode ser condicionada ou incondicionada e que, 

geralmente, se inicia a partir da conclusão do inquérito policial; porém, esse pode 

ser dispensado. Dentro dessa conjuntura, Tourinho Filho, no volume 2 de sua obra 

Processo Penal, assevera o seguinte: 

A ação penal não pode ser proposta senão contra os autores ou 
coautores da infração, pois que nenhuma pena passará da pessoa 
do delinquente. O art. 13 do CP proclama: “O resultado, de que 
depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa”. Já ação civil poderá ser proposta contra os responsáveis, 
seus representantes legais e, até mesmo, contra herdeiros, 
respeitadas apenas as forças da herança, nos termos do art. 1.792 
do Código Civil ( 2012, p.25). 

  

Para esse doutrinador, a ação penal deverá ser promovida contra quem deu 

causa ao ato criminoso, não podendo ser submetida a uma pessoa adstrita da 

situação delituosa. Quando acontece tal fato, o Estado poderá ser responsável por 

ressarcir os danos morais e/ou os materiais, consoante o entendimento de Harada 

apud Quirino:  

Essa responsabilização civil deve abranger o dano emergente e os 
lucros cessantes, conforme artigos 1059 a 1061 do Código Civil. 
Indeniza-se o credor do dano efetivamente verificado, isto é, a 
diminuição do patrimônio sofrido pelo credor, bem como, a privação 
de um ganho que deixou de auferir ou de que foi privado o referido 
credor, em razão do comportamento comissivo ou omissivo do 
agente público ou daquele que faz as suas vezes [...] (2011, p.42). 

Deste modo, aduz-se que, a partir da ilegalidade do ato praticado, verifica-se 

o dano causado e, a partir deste, é mensurado o valor a ser efetivamente pago. 
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Ressarcimento este que precisa ser justo e proporcional à lesão sofrida, evitando 

assim enriquecimento sem causa, além de onerar em demasia o Estado.  

A respeito da indenização, o Tribunal de Minas Gerais se posiciona da 

seguinte forma: 

Ementa: Indenização decorrente de prisão ilegal - Falha na atividade 
estatal - Dano moral - Configuração - Quantum.  

A sujeição do autor à privação indevida acarreta a responsabilidade 
do estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o 
Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que 
ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art., 5º da CR/88).  

Apelação cível nº 1.0016.11.012957-0/001 - comarca de Alfenas - 
apelante(s): estado de Minas Gerais – apelado (a) (s): Claudinei 
Mendes Marcondes. 

(TJ-MG, relator: Selma Marques. Data de julgamento: 25/06/2013, 
Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível). 

 

De acordo com a decisão apresentada, o Tribunal de Minas Gerais 

alicerçado na Carta Magna posicionou-se favorável à concessão de indenização no 

caso de prisão ilegal. O indivíduo que responde a um processo criminal que deu 

causa, juridicamente está respondendo por um ato tipificado na legislação brasileira, 

mas aquele que responde por um crime não cometido está sujeito às consequências 

do erro judiciário. 

Diversas são as ocorrências que enquadram uma pessoa em situação de 

indícios de autoria e materialidade do crime de forma errônea; dentre elas está 

acusação feita por uma testemunha de má-fé, a coincidência do mesmo nome, 

aparência física semelhante, entre outros eventos peculiares. 

Os erros cometidos dentro do judiciário são passíveis de ação indenizatória, 

como se vê no julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

Ementa: Indenização - Responsabilidade Civil do Estado - Imputação 
de prática de delito - Falha na identificação da pessoa - Falha da 
administração - Danos morais - Recurso não provido.  

- Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, para as pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, àquelas pessoas também se aplica a teoria da 
responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo.  
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- O ato ilícito praticado pelo Estado de Minas Gerais advém do 
descumprimento do seu dever legal de adotar todas as cautelas 
necessárias à correta identificação da pessoa contra a qual imputa-
se a prática de delito, em evidente afronta a direitos fundamentais. 
Destarte, restando demonstrados os requisitos para a configuração 
da responsabilidade subjetiva, quais sejam, o ato ilícito praticado 
pelo Estado de Minas Gerais, revelado pela atuação negligente na 
identificação do preso, o dano moral sofrido pela vítima e o nexo de 
causalidade entre um e outro, resta ao Réu a obrigação de indenizar.  

(TJ-MG, Relator: Ana Paula Caixeta. Data de Julgamento: 
31/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL). 

O processo judicial tem um custo, o qual é patrocinado pelo Estado (justiça 

gratuita) ou pelo particular. No processo criminal não é diferente: logo de início será 

necessária a contratação de um advogado para fazer a defesa e o acompanhamento 

do processo até o julgamento. Tal fato constituiu um dano material, configurando 

assim a obrigação de indenizar. 

No que tange ao dano material, o acusado sofrerá o ônus de ter o seu nome 

publicado no Tribunal de Justiça correspondente ao local que foi iniciado o processo, 

dificultando sua admissão em uma empresa, por exemplo, quando da consulta feita 

da vida pregressa do candidato. Durante o período em que ficou preso, caso seja 

beneficiário da Previdência Social os seus dependentes farão jus ao auxílio reclusão 

de acordo com as regras estabelecidas em legislação específica, caso contrário, a 

família ficará responsável pelas despesas do acusado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de liberdade do indivíduo, 

como regra, havendo prisão somente nos casos tipificados em lei específica.  

A Ciência Jurídica passa por diversas modificações de acordo com a 

evolução da sociedade, e na seara do Direito Administrativo não é diferente. Até 

chegar à teoria adotada hodiernamente, várias foram utilizadas, de acordo com o 

citado no presente trabalho.  

Os atos praticados pelos agentes públicos estão sob a responsabilidade 

estatal; ou seja, quando um ato administrativo é praticado por um servidor, este 
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representa o Estado. Portanto, o Estado será responsável juridicamente por aquele 

ato. 

A responsabilidade civil objetiva do Estado, aplicada dentro da 

Administração Pública, independe da manifesta comprovação de culpa ou dolo por 

parte do servidor público, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato 

praticado e o dano sofrido. 

O Poder Judiciário, dentro da sua competência jurisdicional possui 

legitimidade para emitir ordens de prisão em face de indivíduos que cometem atos 

tipificados como crime no Código Penal; nesse diapasão, caso sejam cometidos 

erros judiciais ou judiciários, o Estado será o responsável em ressarcir o particular.  

Um processo criminal acarreta diversas consequências à vida de um 

indivíduo, tanto de ordem material, quanto moral. No momento que o acusado é 

preso, ele deixa a sua vida em sociedade e passa a viver sob a égide do Estado, de 

maneira restrita e passiva, uma vez que deixa de trabalhar e prover o seu próprio 

sustento e o da sua família. Neste caso, o acusado deixa de lucrar com o seu 

trabalho (lucro cessante) ou reduz o seu patrimônio (dano emergente). 

No que se refere ao dano moral, o preso sofre constrangimentos de ordem 

psicológica dentro da prisão, tendo em vista as mazelas do sistema presidiário 

brasileiro, além do preconceito que a sociedade brasileira possui com ex-presidiário, 

ainda que não tenha ocorrido uma sentença condenatória penal. 

Diante desse contexto, o cidadão deve ser protegido pelos danos sofridos, 

seja de ordem material ou moral no sentido de se tentar reparar o prejuízo causado 

ao mesmo, garantindo assim os direitos fundamentais previstos na Carta Maior. 
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THE RESPONSABILITY OS THE STATE REGARDING JUDICIAL ERROR: False 
Arrest 
 
  
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to introduce Responsibility of State regarding the mistakes 
involving, specifically, illegal arrests. In order to do this, it is based on devices found 
in specific laws, as in jurisprudences and doctrines. Based on Brazilian juridical 
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planning, the theory used to charge the State is administrative risk, which allows infer 
direct responsability, in other words, it does not required that guilt or deceit proved.  
Substantiated in this theory, the individual jailed in illegally way will have rights to be 
reimbursed over moral and material damages suffered. 
 
  
 
Keywords: False Arrest; Material Damage; Error Judiciary; Moral Damage; 
Responsibility 


