
O Centro Acadêmico XI de Maio (CAXIM), representante do corpo discente da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de Goiás, ambiciona, por meio deste texto, se posicionar diante 

do ocorrido com o jovem Lucas Marques Lobo (20), que está paraplégico e internado no Hospital 

de Urgências de Goiânia (HUGO), após ter sido supostamente torturado por agentes do GOPE no 

Centro de Triagem da Agência prisional de Goiânia. Em função do severo espancamento sofrido 

dentro do presídio, ele perdeu os movimentos e a sensibilidade de toda a parte inferior de seu corpo. 

Nós repudiamos a prática de tortura e o tratamento desumano ou degradante dentro do cárcere, por 

contrariar princípios e regras constitucionais e a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da 

República. É válido ressaltar que ele estava recluso no Centro de Triagem, inaugurado dia 23 de 

dezembro de 2014, que possui capacidade para 212 pessoas, mas já chegou a abrigar mais de 600. 

Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado 

Democrático (e social) de Direito, a CF de 1988, além de tomar uma decisão essencial a respeito da 

orientação, sentido, finalidade e justificação da República, reconhece que o Estado existe em função 

da dignidade humana, e não o contrário. Além de conferir à dignidade o status de princípio 

fundamental, que deve servir de norte aos intérpretes das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, e ter sua força normativa assegurada. Sendo ínsita à condição humana, a 

dignidade representa para a doutrina constitucional um “princípio supremo no trono da hierarquia 

das normas”, valor jurídico fundamental da comunidade, sendo guia não apenas dos direitos 

fundamentais, mas de toda a ordem jurídica. É através deste entendimento da doutrina 

constitucional que analisamos o ocorrido com Lucas Marques Lobo. 

O sistema prisional brasileiro constitui-se num dos maiores atentados aos direitos humanos 

no mundo, conforme atestam os estudos realizados sobre a realidade carcerária no país. Apesar das 

previsões legais e constitucionais, nosso sistema carcerário é um campo de torturas físicas e 

psicológicas: superlotação, falta de água, luz, material higiênico, banho de Sol, presos doentes e 

sem assistência médica, presos sendo cruelmente torturados, etc. Juristas, operadores e amantes das 

ciências jurídicas não devem ficar silentes diante desta situação. Com “vontade de Constituição” 

devemos assegurar a força normativa da constitucional, e lutar pela aproximação entre a 

Constituição de 1988 e a Constituição real do país, conforme preceitua Konrad Hesse em sua Força 

Normativa da Constituição. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 37, §6º positiva a 

responsabilidade objetiva do Estado Brasileiro, no exercício de suas funções públicas: 

Art. 37, §6º. 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 §6º do art. 37 consagra, em primeira linha, o princípio da responsabilidade do Estado, 

em especial, da responsabilidade patrimonial do Estado pelos danos causados aos particulares, 



tendo estreita ligação com a ideia de responsabilização do Poder Público. 

A ideia central da teoria da responsabilidade civil é a culpa e a sua finalidade é o 

restabelecimento do “equilíbrio”, de modo que o patrimônio jurídico de alguém seja recomposto, de 

modo a se obter um retorno ao status quo ante. A inadequação da ideia de culpabilidade para os 

serviços públicos acabou por desenvolver a teoria do risco administrativo, na qual o requisito 

subjetivo torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Trata-se da 

responsabilidade objetiva. A responsabilidade atrela-se diante do risco criado pelo Estado no 

desenvolvimento de suas atividades. Esta teoria é a que fora consagrada no parágrafo 6º do art. 37. 

A norma desse parágrafo consagra um direito autoaplicável de conteúdo abstencionista (o 

direito de não ser lesado em seus demais direitos e garantias); e, de conteúdo prestacional (o direito 

de ser plenamente recomposto, em sendo lesado em seus direitos e garantias). Os direitos e 

garantias dos cidadãos são, pois, os bens juridicamente protegidos pela norma em causa. 

São requisitos ou pressupostos da responsabilização objetiva o nexo causal e o dano. Neste 

caso, o Estado falhou no exercício de suas funções administrativas ao não assegurar materialmente 

a integridade física e moral do detento, que atualmente está com a sua mobilidade e sensibilidade 

comprometida devido à prática de tortura ocorrida enquanto encontrava-se sob o dever de cuidado 

do Estado. Compreendemos que o Poder Público deve ser responsabilizado pelos danos materiais, 

estéticos e morais de Lucas Marques, já que é verificável o nexo causal entre a conduta estatal e o 

dano causado, e que este dano é certo e aferível, além de protegido juridicamente. É importante 

ressaltar também que a responsabilização estatal independe de onde tenha partido a agressão: Lucas 

estava sob dever de cuidado do Estado, desse modo, mesmo se a agressão tiver sido praticada por 

outros presos, verifica-se a responsabilidade do Estado. Entretanto,  existem indícios de que  a 

prática de tortura partiu do GOPE. 

Aguardaremos a apuração do fato, mas, desde já, evidenciamos a nossa reprovação a esta 

desumanidade, que contraria princípios e regras constitucionais e sinaliza o quanto está maculado o 

sistema penal e carcerário brasileiro. Bem como reconhecemos a necessidade de responsabilização 

dos agentes responsáveis pelo dano. Mais que a lesão ao patrimônio jurídico dos presos, essas 

condutas ferem os fundamentos da República, são uma lesão ao próprio Estado. 

 


