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RESUMO 

 

 

A responsabilização civil do Estado pelos danos causados por seus agentes, 
públicos ou privados, prestadores de serviços públicos é um marco na preservação dos 
direitos do indivíduo, em particular, sua honra. Tal garantia, vincada no art. 37, § 6º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é objeto do presente trabalho 
monográfico, sendo analisada diante dos excessos cometidos pelas forças de 
segurança pública contra os cidadãos. Para tanto, num primeiro momento serão 
analisados, à luz da doutrina, os conceitos dos elementos constitutivos do evento 
danoso durante a prestação da segurança pública. Posteriormente, será analisada a 
evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, desde a sua total 
irresponsabilidade até à atual teoria do responsabilidade objetiva, bem como seus 
aspectos gerais. Por fim, os conceitos e teorias trabalhados serão ilustrados por 
decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a fim de demonstrar a aplicação 
prática desse instituto pelo Poder Judiciário Fluminense, o qual é prolífero em decisões 
sobre este tema. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. Polícia. 

Segurança pública. Excesso. 



 

ABSTRACT 

 

 

The civil liability of the State for damages caused by their agents, public or 
private, providers of public services is a milestone in the preservation of an individual’s 
rights, specially his honor. Such guarantee, set forth in art. 37, § 6, of the Constitution of 
the Federative Republic of Brazil of 1988, is the subject matter of this monograph, which 
shall be analyzed considering the excesses committed by security forces against 
citizens. Therefore, in a first moment, the definitions of the elements that constitute the 
damage occurred during the rendering of public safety shall be analyzed in the light of 
doctrine. Later, the historical evolution of the liability of the State shall be examined, 
since the moment in which there was the lack of any liability until the current theory of 
the strict liability, as well as its general aspects. Finally, the concepts and theories 
discussed herein shall be illustrated through awards issued by the Court of the State of 
Rio de Janeiro, in order to demonstrate the practical application of this instrument by the 
local court, which is prolific in decisions regarding this matter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado, como ente complexo, realiza suas atividades através dos seus 

servidores, os quais são investidos de atribuições e agem em seu nome, a fim de 

promover o bem-estar-social. Assim, ao executar tais tarefas, devem pautar-se, 

precipuamente, pelo princípio da legalidade e em respeito às garantias individuais e 

coletivas estabelecidas pela legislação nacional e acordos internacionais. 

Segundo Silva (2005, p. 779), dentre as diversas obrigações estatais, a 

segurança pública, concernente à preservação da paz social e da ordem pública, está 

intrinsecamente ligada ao conceito de federalismo, de modo que tal serviço seja 

prestado através da cooperação entre os entes federados (União Federal, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal). 

Não obstante, nos últimos anos, a mídia tem noticiado o crescimento da violência 

nos grandes centros urbanos do país em especial nas suas duas principais metrópoles 

– São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, a escassez de estudos científicos sobre esse 

fenômeno conduz à crença na inquestionabilidade das informações trazidas por esses 

meios de comunicação. 

Contudo, os alicerces da insegurança pública não são expostos pela mídia, que 

se resume à transmissão dessa chaga social, olvidando-se da análise crítica desse 

fenômeno. Os elementos contributivos desse panorama, que estão intimamente ligados 

à transformação sócio-político-econômica que ocorre no mundo, sequer são abordados 

em tais reportagens. 

Nos últimos anos, a desaceleração da economia global, seus reflexos no cenário 

nacional e a retração do Estado na garantia dos direitos sociais – por exemplo: 

trabalho, saúde e educação – podem ser indicados como promotores basais da 

insegurança social observada nos grandes centros urbanos, onde as diferenças sociais 

são mais contrastantes. 

Contribui para esse quadro o fato dos agentes de segurança pública, por várias 

vezes, agirem contra a sociedade. Segundo Freixo (2008, p.7), o estado do Rio de 

Janeiro possui a polícia mais violenta do mundo. No ano de 2007, foram mais de mil 

mortes suspeitas de execução sumária, o que equivale ao dobro da média de civis 
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mortos por todas as forças de segurança dos Estados Unidos da América no mesmo 

período: 350 pessoas, segundo Musumeci (2006) . 

Segundo Ramos (2005), o Brasil possui um dos maiores índices de violência letal 

do mundo – 50 mil mortes por ano – e uma taxa de 28,5 homicídios para cada 100 mil 

habitantes. No Rio de Janeiro, a taxa é quase o dobro da média nacional: 56,4 

homicídios para cada 100 mil habitantes, apenas no ano de 2002. O estudo ainda 

aponta a distribuição desigual desses índices conforme a faixa etária, classe social e 

cor das vítimas. 

Tais dados denunciam a má prestação da segurança pública, na medida em que 

a deficiência técnica das forças policiais cobra o seu preço através da vida de inúmeros 

jovens carentes do Rio de Janeiro. Segundo Soares (2006), contribuem para essa 

situação a falta de investimentos e políticas públicas racionais, objetivando uma 

atuação mais enfática do Poder Judiciário e das demais instâncias de controle social. 

Como já apontado por Zaffaroni (2007, p. 75), as carências das forças policiais 

estão relacionadas aos baixos salários pagos a essa classe, bem como ao 

sucateamento público e o desprestígio social dessas corporações. 

Entretanto, o presente trabalho pretende analisar outra face da questão: a 

responsabilização civil do Estado pelos excessos cometidos por seus agentes de 

segurança pública. 

Num primeiro momento, a fim de viabilizar a compreensão do presente trabalho, 

analisaremos os conceitos e teorias a respeito do que seria “serviço público”, que é o 

gênero, “segurança pública”, que é a espécie, e “atividade policial”, que é a 

materialização da anterior e “excesso policial”, que é a sua desvirtuação. 

Posteriormente, analisaremos a responsabilidade civil do Estado em razão da 

conduta dos seus agentes, observando a sua evolução histórica, seus aspectos gerais, 

bem como os específicos relacionados ao objeto da presente monografia. 

Em seguida, analisaremos algumas decisões proferidas pela Justiça Fluminense 

sobre a responsabilização civil do Estado pelos excessos cometidos por seus agentes 

de segurança pública, a fim de identificar a aplicação prática dos conceitos abordados. 
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Ao final, as conclusões obtidas serão sintetizadas através de proposições que, 

espera-se, responderão aos questionamentos apresentados, sem, todavia, esgotar o 

tema, o que de forma alguma é a pretensão do presente trabalho. 
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2 SERVIÇO PÚBLICO 

 

Para a melhor compreensão do presente estudo, imperiosa é a conceituação de 

serviço público, o que não é tarefa fácil, visto que os doutrinadores atuais não 

chegaram a um consenso sobre as suas características e elementos formadores. 

O serviço público está intimamente ligado à idéia de Estado, tendo 

acompanhado-o desde a sua formação. “[...] a idéia de serviço público casa-se com os 

fins do Estado e as posturas intervencionistas, em qualquer época de sua evolução, 

dominado pela necessidade de realizar o bem comum.” (RODRIGUES, 1981) 

Na França, no início do século passado, surgiu a primeira corrente conceitual do 

serviço público – a Escola de Bordeaux – a qual se desenvolveu com base na 

jurisprudência dos tribunais franceses, onde tal noção também era delimitadora da 

competência dos tribunais administrativos e judiciais daquele país. 

Entretanto, embora bem recebida, essa teoria foi alvo de críticas de diversos 

doutrinadores da época, contudo, o tempo demonstraria que o Estado Liberal tinha 

fracassado na sua missão. Assim, surge o Welfare State, onde se vê um aumento nas 

atribuições do Estado, a fim de se prover o bem-estar-social. 

Odiernamente, com a retração do Estado Liberal e o crescimento da gestão 

privada dos serviços públicos, observa-se uma precariedade do seu conceito, a qual 

alguns doutrinadores convencionaram chamar de “crise da noção de serviço público”. 

Contudo, outros autores negam a existência dessa crise, mas sim a atualização 

desse conceito diante de uma evolução do Estado. Neste sentido, Rodrigues (1981) diz: 

 
[...] que a crise que envolve o conceito de serviço público é uma crise de 
crescimento de evolução de acordo com o próprio desenvolvimento do Estado, 
haja visto que o poder público aparece mais instrumental. 
 

No mesmo sentido, Mello (1999, p. 653) afirma: 

 
[...] que a noção de serviço público que realmente entrou em crise e que é 
usada para efeitos críticos, por Rivero e pela totalidade dos autores de 
identificar uma crise permanente ou emergente, é uma noção metajurídica, 
qualificada em função de uma qualidade substante, não em função de um 
regime jurídico, para ele o conceito de serviço público corresponde a um regime 
jurídico, jamais passou por uma crise. 
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Diante disso, podemos afirmar que serviço público é todo e qualquer serviço 

prestado pelo Estado em favor do cidadão, visando o bem comum. 

Em sintonia, “[...] o serviço público é toda atividade exercida pelo Estado, através 

de seus poderes para realização direta ou indireta de suas finalidades.” (ARAUJO, 

1997, p. 19) 

No mesmo raciocínio: 

 
Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou seus delegados, 
sob normas ou controles estatais, para satisfazer necessidades especiais, ou 
secundárias da coletividade, ou simples conveniência do estado. (MEIRELLES, 
2001, p. 297) 
 

Mello (1999, p. 405) apresenta um conceito mais restrito que os anteriores. Para 

ele: 

 
Serviço público é toda atividade de oferecimento ou comodidade material fruível 
diretamente pelos administrados, prestados pelo Estado ou por quem lhe faça 
as vezes, sob um regime de direito público, portanto consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais instituído pelo Estado em 
favor dos interesses que houver definido como próprios, no sistema normativo. 
 

Diante do exposto, observa-se que não há consenso quanto ao conceito de 

serviço público, visto que alguns autores consideram que tal noção encontra-se em 

crise diante do recuo do Estado Liberal, e os demais apresentam conceitos ora amplos, 

ora restritivos. 
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3 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Diante das considerações acerca do serviço público, tornar-se-á mais fácil a 

análise da segurança pública, posto que esta é uma modalidade de serviço público, de 

maneira que os seus conceitos perpassam por aqueles. Sendo assim, a análise a 

seguir é uma especificação da anterior. 

A segurança pública nasce com a necessidade de preservação do Estado e a 

repressão aos distúrbios sociais. Logo, a figura do Estado é onipresente em todas as 

suas noções e aspectos, sendo as forças policiais os órgãos constitucionalmente 

encarregados da oposição à violência e manutenção da paz social. 

Conforme se depreende dos artigos 5º e 144, caput, da Lei Maior, a segurança 

pública constitui direito fundamental dos cidadãos e poder-dever do Estado, sendo 

imprescindível à manutenção do Estado Democrático de Direito e, portanto, 

irrenunciável, visto a indisponibilidade das garantias constitucionais. 

Neste sentido, Gandini e Salomão (2003) lecionam que: 

 
[...] o serviço de segurança pública tem caráter de essencialidade, devendo ser 
desenvolvido somente pelo Estado, de forma adequada e continua, sendo 
considerada ilegal a sua paralisação, posto que é um serviço obrigatório, de 
maneira que realmente atenda á sua finalidade precípua a às necessidades 
daquele ao qual o serviço se destina, pois da sua omissão ou inadequação 
podem resultar graves conseqüências, pondo em risco a integridade física e 
patrimonial do cidadão. 
 

Igualmente, Moreira Neto (1998, p. 71) pontua que “[...] o serviço de segurança 

pública como função do Estado, detêm os contornos de um poder-dever, tal como, 

acentuadamente, ratifica a Constituição no art. 144, caput.” 

Quanto ao aspecto de direito fundamental, Moraes (2007, p. 94) conceitua-os 

como: 

 
[...] o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem 
por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 
contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de 
vida e desenvolvimento da personalidade humana. 
 

No mesmo compasso, a Organização das Nações Unidas para à Educação, à 

Ciência e à Cultura – UNESCO define-os da seguinte forma segundo Vasak (1978, p. 

11 apud Ângelo, 1998, p. 17) : 
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[...] considera-os por um lado uma proteção de maneira institucionalizada dos 
direitos da pessoa humana contra os excessos do poder cometidos pelos 
órgãos do Estado e por outro, regras para se estabelecer condições humanas 
de vida e desenvolvimento da personalidade humana. 
 

Entretanto, até mesmo esses direitos, em certas circunstâncias previstas em lei, 

poderão sofrer algum tipo de restrição. A manutenção da paz social legitima os agentes 

de segurança pública a limitar algumas garantias dos cidadãos, sem que isso configure 

abuso de poder, desde que tais limitações ocorram em razão do dever legal e em 

observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da conduta. 

Diante da possibilidade de supressão legítima de garantias individuais em prol da 

manutenção da ordem pública e da paz social, Moreira Neto (1998) pontua a atividade 

policial como: 

 
[...] a atividade administrativa do Estado, que tem por fim limitar e condicionar o 
exercício das liberdades e direitos individuais, visando assegurar, em nível 
capaz de preservar a ordem pública, o atendimento aos valores mínimos de 
convivência social, notadamente a segurança, a salubridade, o decoro e a 
estética. 
 

Diante disso, o ilustre professor aponta que a segurança pública trata-se de 

garantia de ordem pública interna, sendo esta: 

 
[...] o Estado de paz social que experimenta a população, decorrente do grau de 
garantia individual ou coletiva propiciado pelo poder público, que envolve, além 
das garantias de segurança,.tranqüilidade e salubridade, as noções de ordem 
moral, estética, política e econômica independentemente de manifestações 
visíveis de desordem. (MOREIRA NETO, 1998) 
 

No mesmo sentido, Souza (2008, p. 6) a conceitua como: 

 
[...] o conjunto de processos destinados a garantir o respeito às leis e a 
manutenção da paz social e ordem pública. Inclui ações para prevenir e 
controlar manifestações de criminalidade e de violência, visando à garantia do 
exercício de direitos fundamentais. 
 

Ainda, Souza (2008, p. 7) complementa que a segurança pública: 

 
[...] abrange instrumentos de prevenção, vigilância, repressão, reparação, 
garantia de liberdades individuais e defesa de direitos sociais. [...] deve estar 
articulada com ações sociais priorizando a prevenção e buscando atingir as 
causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento 
social. 
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Diante dessas considerações, extrai-se a essência de que a segurança pública é 

o conjunto de processos políticos e jurídicos mantenedores da ordem pública e 

promotores das condições básicas de preservação do Estado, sendo uma atividade 

essencial à sua própria manutenção. 
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4 ATIVIDADE POLICIAL 

 

Segundo as lições preliminares de direito administrativo, compreende-se por 

“poder de polícia” o exercício do poder do Estado sobre os seus cidadãos, a fim de 

preservar o interesse público. Incluem-se nessa definição todas as restrições impostas 

aos particulares em prol da coletividade. Neste sentido, assim o definiu Boni (2006): 

 
Ao passo que o Estado deve garantir os direitos individuais e coletivos, de 
maneira cidadã; dispõe do poder de polícia, como instrumento da autoridade do 
Estado e do próprio povo, respaldado no interesse público e nas disposições 
legais que se enquadrem ao caso em concreto, servindo para mediação de 
conflitos, para a prevenção e repressão dos ilícitos, e de modo geral e amplo 
para assegurar a tranqüilidade, a segurança, e a salubridade pública, contra 
quaisquer ameaças à ordem pública, notadamente quando existem direitos 
conflitantes. 
 

Com a finalidade de neutralizar os conflitos, o Estado exerce tal poder através 

das forças policiais, que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988, são 

os agentes incumbidos da preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. Dessa maneira, cada força possui suas competências 

materiais e territoriais estabelecidas pela Carta Magna, devendo agir dentro desses 

limites e em respeito às demais garantias constitucionais. 

Os órgãos de segurança pública desempenham um importante papel na 

preservação do Estado Democrático de Direito, pois, conforme Greco (2009, p. 3), sem 

eles, a sociedade que conhecemos sucumbiria diante dos conflitos sociais e oposição 

de interesses difusos, caindo em verdadeiro estado de anarquia. 

Dentre os órgãos que integram as forças de segurança pública, destacamos as 

polícias civis e militares, as quais desempenham atividades distintas, de modo que a 

primeira atua na esfera criminal, enquanto a segunda na segurança pública em si. 

A polícia civil, nos termos do art. 144, § 4º, da Constituição Federal, exerce a 

função de polícia judiciária, tendo por dever a apuração das infrações penais e sua 

autoria, a fim de prover ao Poder Judiciário os elementos necessários à instrução do 

processo penal. Tal atribuição, conseqüentemente, reduz o seu envolvimento em 

conflitos armados, o que é conduta típica das atribuições da polícia militar. 
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Por sua vez, a polícia militar, nos termos do § 5º do referido dispositivo, 

desempenha o papel de polícia administrativa, exercendo o viés ostensivo, velando a 

ordem e o sossego público, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Neste sentido, Zanobini (apud MORAES, 2007, p. 1804) conceitua a atividade 

policial como: 

 
[...] a atividade da administração pública dirigida a concretizar, na esfera 
administrativa, independentemente da sanção penal, as limitações que são 
impostas pela lei à liberdade dos particulares ao interesse da conservação da 
ordem, da segurança geral, da paz social e de qualquer outro bem tutelado 
pelos dispositivos penais. 
 

Conforme salienta Laubaderè (1984, p. 630), é comum nos sistemas jurídicos a 

divisão da polícia em dois grupos: judiciária e administrativa. Essa classificação 

alcançou o ordenamento brasileiro através da Carta de 1988, como descrito acima. 

Em oposição a essa classificação, Cretella Júnior (1986, p. 173) pondera que: 

 
No Brasil, a distinção da polícia judiciária e administrativa, de procedência 
francesa e universalmente aceita, menos pelos povos influenciados pelo direito 
inglês (Grã-Bretanha e Estados Unidos) não tem integral aplicação, porque a 
nossa Polícia é mista, cabendo ao mesmo órgão, como dissemos, atividades 
preventivas e repressivas. 
 

Em que pese tais distinções, ambos os sistemas (criminal e de segurança 

pública) funcionam harmonicamente, na medida em que ambos têm por objetivo comum 

a manutenção da ordem pública, por meio da prevenção à violência e a repressão às 

condutas desestabilizadoras da ordem social. 

Neste mister, sobretudo em seu aspecto coercitivo, por vezes, quando o infrator 

opõe-se à atuação policial, torna-se necessário o emprego da força física. Contudo, tal 

manter-se dentro da legalidade, devendo ser proporcional à resistência. 

O uso da força física pelos agentes policiais constitui discricionariedade da sua 

função, e não arbitrariedade, de modo que suas condutas devem se limitar à sua 

finalidade, sendo seus excessos ilegítimos e desqualificadores das suas condutas, 

sendo passíveis de responsabilização civil e criminal. Neste sentido, conclusivas as 

palavras de Cretella Júnior (1995): 

 
Do mesmo modo que os direitos individuais são relativos, assim também 
acontece com o poder de polícia que, longe de ser onipotente, incontrolável, é 
circunscrito, jamais podendo pôr em perigo a liberdade e a propriedade. 
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Importando, regra geral, o poder de polícia, restrições a direitos individuais, a 
sua utilização não deve ser excessiva ou desnecessária, para que não 
configure o abuso de poder. Não basta que a lei possibilite a ação coercitiva da 
autoridade para justificação do ato de polícia. É necessário, ainda, que se 
objetivem condições materiais que solicitem ou recomendam a sua inovação. A 
coexistência da liberdade individual e o poder público repousam na conciliação 
entre a necessidade de respeitar essa liberdade e a de assegurar a ordem 
social. O requisito da conveniência ou do interesse público é, assim, 
pressuposto necessário à limitação dos direitos do indivíduo. 
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5 EXCESSO POLICIAL 

 

Como anteriormente tratado, o Estado detêm o poder-dever de garantir a 

segurança pública – serviço público essencial à manutenção do próprio Estado 

Democrático de Direito -, o que faz através dos seus agentes policiais, os quais, no 

exercício dessa função, praticam atos de polícia, tais como a abordagem policial. 

No exercício dessa função, os policiais estão autorizados a utilizarem-se da força 

física quando necessária à garantia da ordem pública, podendo ainda restringir direitos 

individuais que se oponham à tal ordem. Contudo, tal discricionariedade não autoriza a 

violência desmotivada, devendo ser exercida conforme a lei, ao contrário do que se 

verifica o abuso e a ilegalidade. 

Ademais, apesar do uso da força ser um ato de polícia discricionário, o mesmo 

está limitado pela lei, seu interesse público e pela proporcionalidade da conduta. 

Os agentes de segurança pública, na prática da atividade policial, devem ter por 

finalidade a manutenção da ordem pública e do bem estar comum, agindo dentro da 

legalidade. No entanto, quando algum desses parâmetros não é atendido, podemos 

estar diante de uma situação de abuso a ensejar um dano ao cidadão. 

Enquanto adstrita à sua finalidade social, a atividade policial não enseja danos, o 

que não ocorre quando a mesma extrapola tais limites. Neste sentido, imperiosas as 

palavras de Meirelles (2001): 

 
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas o poder há que ser usado 
normalmente, sem abuso. Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo 
as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do 
interesse público. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade 
pública. O poder é confiado ao administrador público para ser usado em 
benefício da coletividade administrada, mas usado nos justos limites que o 
bem-estar social exigir. A utilização desproporcional do poder, o emprego 
arbitrário da força, a violência contra o administrado, constituem formas 
abusivas do uso do poder estatal, não toleradas pelo direito e justificadores dos 
atos que as encerram. O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Daí por 
que todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de poder. 
 

Na atividade policial, o dano será verificado quando houver (i) abuso de poder, 

(ii) desvio de finalidade, ou (iii) uso excessivo da força. 

O abuso de poder verifica-se quando o agente, no exercício das suas 

atribuições, excede os limites legais da sua função, agindo arbitrariamente e sem 
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respaldo legal. O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando o policial age com o 

intuito de alcançar fim diverso da sua função. Vejamos a doutrina sobre o tema: 

 
[...] o abuso de poder ocorre nos casos em que a autoridade, embora seja 
competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se 
desvia das finalidades administrativas. (CARLIN, 2006) 
 

Quanto ao uso excessivo da força, esta ocorre quando o policial deixa de 

observar o princípio da proporcionalidade, aplicando contra o indivíduo uma força maior 

do que a necessária para a realização da atividade policial. Neste aspecto, colhe-se a 

lição: 

 
O fundamento, princípio, que rege o uso da força por parte da administração, é 
o da proporcionalidade, que será a base para apreciar em cada caso, a 
necessidade e intensidade do uso da força para se alcançar o restabelecimento 
da ordem. (...) O uso abusivo ou excessivo da força que se afasta da missão 
dos órgãos policiais autoriza o particular a propor uma ação de indenização 
contra o Estado. (ROSA, 2004) 
 

Além de ter projeções na esfera cível, o excesso policial também possui reflexos 

na esfera criminal. O policial que age além dos limites legais poderá sofrer as sanções 

penais previstas na Lei nº 4.898/65, a qual regulamenta especificamente essas 

situações, porém, não é objeto do nosso estudo. 

Como visto, por mais desagradável que possa ser para o administrado, não é 

qualquer ação policial capaz de gerar danos, mas apenas aquelas marcadas pelo 

abuso de poder, desvio de finalidade ou uso excessivo da força. 
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6 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO 

 

A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados 

por seus agentes pode ser dividida em três períodos, quais sejam: (i) da 

irresponsabilidade do Estado, (ii) da responsabilidade subjetiva do Estado e (iii) da 

responsabilidade objetiva do Estado. 

Durante o período da irresponsabilidade civil do Estado, imperou o entendimento 

de que o ente público não deveria responder pelos danos causados por seus agentes 

aos particulares. Tal entendimento baseava-se na seguinte máxima: “the king can do no 

wrong”. Essa fase não chegou ao Brasil, tendo ocorrido apenas nos Estados 

absolutistas europeus, nos quais os poderes do Estado eram ilimitados. Ao dizer a 

célebre frase “L’État c’est moi”, o rei francês Luís XIV expressou o que seria o Estado 

absolutista: o Estado era a projeção do Monarca, cujos poderes encontravam respaldo 

no seu direito divino e, portanto, ilimitados. 

Entretanto, após a Revolução Francesa, o antigo regime é suplantado pelo 

Estado de Direito, cuja principal diretriz era a limitação dos poderes do ente público 

diante dos particulares. Neste sentido, surgem diversos princípios administrativos, 

dentre os quais destacamos o da legalidade, e as garantias fundamentais do homem e 

do cidadão. A partir disso inicia-se a segunda fase, na qual se reconhece a 

possibilidade de pleitear a obrigação do Estado em reparar os danos causados. 

Entretanto, neste período, a responsabilidade civil do Estado ainda é subjetiva, atrelada 

à constatação de culpa do Estado e seus agentes pelos danos infligidos ao particular. 

Tal entendimento vincula-se à teoria civilista da culpa, para a qual devem existir: (i) a 

comprovação da culpa individual do agente, e (ii) distinção entre atos de império e ato 

de gestão. 

Nesta fase, o Estado só respondia pelos atos de gestão. Além disso, a exigência 

de individualização da culpa do agente dificultava sobremaneira o reconhecimento da 

responsabilidade do.Estado. Diante desse óbice, consagrou-se a teoria da culpa 

anônima ou falta de serviço, através da qual o particular foi desonerado de indicar o 

agente público causador do dano, devendo apenas comprovar uma das seguintes 
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situações: (i) a ausência do serviço; (ii) a má prestação do serviço; e (iii) a demora na 

prestação do serviço. 

Em razão da tendência crescente de proteção do indivíduo face o Estado, tendo 

por justificativa a sua hipossuficiência diante do ente público, inicia-se o processo 

político-social que culminaria na responsabilização objetiva do Estado. Conforme essa 

teoria, não há necessidade de que a vítima comprove o elemento subjetivo da culpa do 

Estado, mas apenas o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano por ela 

sofrido. Neste sentido Carvalho Filho (2009, p. 523) nos ensina que “[...] ela incide em 

decorrência de fatos lícitos ou ilícitos, bastando que o interessado comprove a relação 

causal entre o fato e o dano.” 

A adoção dessa teoria representou um expressivo aumento nas condutas que 

seriam contempladas por essa responsabilidade e, conseqüentemente, um crescimento 

do risco suportado pelo Estado. Em razão disso, surge como exceção à 

responsabilidade objetiva do Estado a teoria do risco administrativo, através da qual a 

pessoa que assuma uma atividade de risco deva assumir também a responsabilidade 

pelos danos decorrentes dessa atividade. 

Neste ponto, deve-se ressaltar que, para fins do Direito Administrativo, a teoria 

do risco administrativo não se confunde com a do risco integral. Embora não haja 

consenso doutrinário, podemos afirmar que o risco administrativo admite defesa, o que 

levanta hipóteses de afastamento da responsabilidade do Estado, ou seja, não há uma 

responsabilidade genérica e ilimitada. Contrário senso, no risco integral não se admite 

defesa, visto que o risco da atividade é integralmente assumido pelo prestador do 

serviço, neste caso, o Estado. Contudo, alguns doutrinadores aceitam a teoria do risco 

integral, havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ admitindo o 

risco integral em caso de dano ambiental. (BRASIL, 2003) 

Diante do exposto, concluímos que o ordenamento jurídico nacional adotou como 

regra a teoria da responsabilidade objetiva, a qual, inclusive, foi expressada no art. 37, 

§ 6º, da nossa Constituição Federal: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[...] 
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§ 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. (BRASIL, 1988) 
 

Diante da adoção da responsabilidade objetiva do Estado com base na teoria do 

risco administrativo, a qual admite a defesa do Estado através de causas excludentes, 

passamos à análise de quais seriam essas causas. As causas excludentes são 

previstas em lei e deve-se ressaltar que elas só excluirão o nexo causal apenas quando 

não se verificar a participação do Estado (ativa ou omissiva), pois quando essa houver, 

deverá ele ser responsabilizado. 

Neste sentido, são causas excludentes da responsabilidade do Estado: (i) o fato 

exclusivo da vítima - quando vítima causa a si própria o dano; (ii) o fato de terceiro – 

quando um particular, que não é agente público, causa o dano; e (iii) caso fortuito e 

força maior - evento imprevisível da natureza. 

Quanto ao fato de terceiro enquanto causa excludente da responsabilidade 

estatal, merece relevo um caso levado ao STJ: ação indenizatória ajuizada em face do 

Estado em razão de suicídio cometido por detento no interior do estabelecimento 

prisional. Neste caso, a Corte reconheceu a responsabilidade do Estado, visto que cabe 

ao Estado garantir integridade física daqueles de quem detém a custódia, seja contra 

atos de terceiros, seja contra seus próprios atos. Neste sentido, manifestou-se o relator 

do processo: 

 
O Estado deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
integridade física dos detentos sob sua guarda, para que não haja falha ou 
omissão no serviço ou para que este serviço não seja ineficiente a ponto de 
ocorrerem mortes desnecessárias (faute de service). De modo que é 
responsável pela segurança dos presos sob sua custódia, configurando culpa in 
vigilando a morte de detento ocorrida nas dependências do estabelecimento 
prisional. (BRASIL, 2007) 
 

Por último, resta-nos analisar quem são as pessoas cujos atos refletem a 

conduta do Estado a ponto de gerar para o mesmo a obrigação de reparar os danos por 

eles causados a terceiros. 

Essa responsabilização do Estado pelos atos dos seus agentes sustenta-se na 

visão de que tais atuam como sua longa manus e, por isso, deve o Poder Público 

responder pelos danos que eles, nesta condição, causem a terceiros. Assim, a 



24 

 

qualidade de agente público será um dos pressupostos para se verificar a 

responsabilidade do Estado. 

Diante disso, Mendauar (2006, p. 270) leciona que: 

 
O vocábulo agentes reveste-se de grande amplitude, para abarcar, quanto às 
entidades integrantes da Administração, todas as pessoas que, mesmo de 
modo efêmero, realizem funções públicas. Qualquer tipo de vínculo funcional, o 
exercício de funções de fato, de funções em substituição, o exercício de função, 
por agente de outra entidade ou órgão, o exercício de funções por delegação, o 
exercício de atividades por particulares sem vínculo de trabalho (mesários e 
apuradores em eleições gerais) ensejam responsabilização. 
 

No mesmo sentido, Cretella Júnior (1998, p. 201) dispõe que: 

 
[...] a expressão ‘agente público’ é muito mais extensa que a expressão 
‘funcionário público’ e compreende, além dos funcionários públicos 
propriamente dito, uma infinidade de outros indivíduos que agem em nome do 
Estado. 
 

Entretanto, para que se configure a responsabilidade civil do Estado, faz-se 

necessário que a conduta do agente seja conseqüência da sua função pública, ou 

aparente sê-la. 

 
[...] ordinariamente, distingue-se, nos atos dos funcionários públicos ou agentes 
públicos, aqueles que são praticados em razão exclusiva de sua condição 
humana, sob o império de paixões, interesses, sentimentos, ambições ou 
fragilidades pessoais, capazes de os animarem a um procedimento ilícito em 
qualquer situação, independentemente, portanto, se sua qualidade de agente 
ou funcionário; e outro que, embora mesclados por impulsos íntimos, são 
praticados necessariamente aproveitando-se de uma situação funcional, em 
relação de dependência com as funções ou atividades administrativas que 
desempenham. (CAHALI, 1995, p. 102) 
 

Dessa maneira, para que a conduta do agente represente a vontade do Estado 

e, assim, acarretar a responsabilização civil do ente público pelos danos causados, é 

necessário que o ato danoso tenha sido praticado pelo agente enquanto no exercício da 

sua função pública, real ou aparente. 

Postos os aspectos gerais da responsabilidade civil do Estado à luz do 

ordenamento jurídico pátrio, a seguir, analisaremos a responsabilidade imposta ao 

Estado pelos excessos cometidos por seus agentes de segurança pública. 
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7 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DIANTE DO EXCESSO POLICIAL 

 

Conforme magistério de Carvalho Filho (2009, p. 519), “[...] a noção de 

responsabilidade implica a idéia de resposta”. À luz deste conceito, o presente capítulo 

abordará os aspectos relativos à responsabilização civil do Estado pelos excessos 

cometidos pelos seus agentes de segurança pública, originando para o poder público a 

obrigação de reparar os danos por eles causados. 

Como visto anteriormente, as condutas policiais que exacerbam a finalidade da 

segurança pública, acarretando danos aos cidadãos, gera para o Estado a obrigação de 

indenizá-los. 

Neste sentido, o administrado que foi vítima de uma abordagem policial abusiva 

encontra amparo no art. 37, § 6º, da Carta Magna, in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[...] 
§ 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. (BRASIL, 1988) 
 

Cumpre ressaltar que a obrigação do Estado recompor os danos causados pelos 

policiais só se confirmará quando tais danos decorrerem de uma conduta abusiva, e 

não quando essa for justa. 

Desta forma, presente os elementos da responsabilidade civil: (i) conduta lesiva, 

(ii) dano e (iii) nexo causal entre ambos, o cidadão poderá pleitear a compensação do 

Estado pelos danos que lhe foram infligidos por seus agentes. 

Da mesma maneira, afirma Cretella Júnior (1995, p. 89): 

 
Para que o Estado seja condenado a pagar o dano praticado por seu agente é 
necessário que o autor prove que de fato se deu a lesão de um direito, e que 
essa lesão acarretou um dano certo [...] finalmente, que, entre a prestação ou 
desempenho do serviço público, o ato ou omissão do serviço público, que 
ocasionou o dano, e este, se verificou uma relação direta de causalidade, um 
laço de causa e efeito, isto é, o nexo causal. 
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Quando um agente do Estado, no exercício do poder de polícia, fere o direito de 

um particular, surge para esse o direito de acionar judicialmente o Estado, a fim de que 

este repare o seu dano. Assim Pereira (1998, p. 328) definiu as ações indenizatórias: 

 
Nela o autor visa à apuração da existência dos requisitos da pretensão e, como 
conseqüência, a imposição do efeito ressarcitório ao réu, co a finalidade 
específica, na conformidade do dano causado, de repor o status quo ante, 
reembolsar as despesas feitas, pagar uma pensão ou versar uma quantidade 
que compense a ofensa ao bem jurídico atingido, ou em que sub-rogue o dano 
causado. 
 

Deve-se destacar que tal reparação também pode ocorrer através via 

administrativa, nos casos em que o órgão que causou o dano admite a sua 

responsabilidade, acordando com a vítima uma justa compensação. Desse modo, a 

reparação do dano causado pelo excesso policial pode ocorrer tanto na esfera 

administrativa – quando houver consenso sobre o valor da indenização -, quanto na 

esfera judicial. 

Assim explica Carvalho Filho (2009, p. 71): 

 
Na via administrativa o lesado pode formular seu pedido indenizatório ao órgão 
competente da pessoa jurídica civilmente responsável, formando-se, então, 
processo administrativo. [...] Não havendo acordo, ao lesado caberá propor a 
adequada ação judicial de indenização. 
 

A indenização tem por finalidade compensar, através de pecúnia, a vítima pelos 

danos que lhe foram impostos. Quanto a isto, Carvalho Filho  (2009, p. 70) dispõe que 

“[...] a indenização devida ao lesado deve ser a mais ampla possível, de modo que seja 

corretamente reconstituído [...] pelo ato lesivo.” 

Ressalte-se que, na maioria dos casos, as indenizações em razão de excessos 

na atividade policial são por danos morais, consistentes no constrangimento psíquico 

imposto pelo agente público ao agir em desconformidade com as finalidades da sua 

função. Entretanto, há casos em que a indenização poderá ter cunho material, quando 

nesse excesso o agente danificar o patrimônio alheio. 
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8 A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO – TJRJ 

 

Vistos os conceitos e teorias a respeito do tema, devemos analisar a sua 

aplicação prática, o que se faz através da análise jurisprudencial. Neste mister, a 

seguinte análise restringe-se às decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

sobre as formas de dano por excesso policial e sobre a condição de agente público a 

atrair a incidência do art. 37, § 6º, da Carta Magna. 

Como analisado no capítulo 5 desta monografia, o dano por excesso policial 

verifica-se quando há (i) abuso de direito, (ii) desvio de finalidade, ou, (iii) uso excessivo 

da força. 

O abuso de poder verifica-se quando o policial, na sua função, pratica atos que 

excedam sua autoridade, passando a agir em desconformidade com a lei e diretrizes do 

seu mister. Neste aspecto, farta é a jurisprudência do Tribunal Fluminense acerca da 

responsabilização do Estado pelos danos decorrentes do abuso de poder dos seus 

agentes; in verbis: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. MAU 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALI-DADE. 
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 230, INCISO XVIII, DO CTB.Ação indenizatória, 
tendo como causa de pedir a irregular apreensão de veículo por policiais 
militares, por alegado mau estado de conservação, embora o veículo estivesse 
em bom estado de conservação, tendo sido aprovado na vistoria anual 
realizada pelo Detran, requerendo o ressarcimento em dobro dos valores que 
gastou para resgatar o veículo, além do recebimento de indenização por danos 
morais.Auto de infração, juntado a fls.15, que contém a informação de que o 
veículo foi apreendido em 21/08/2009 por estar trafegando em mau estado de 
conservação, sem descrever; entretanto quais as irregularidades nele 
encontradas a embasarem a apreensão. Art.230, inciso XVIII, do Código de 
Trânsito Brasileiro, que prevê a penalidade de multa e a medida administrativa 
de retenção do veículo para regularização. Por outro lado, o art.270 do mesmo 
diploma legal dispõe sobre o procedimento da mencionada medida 
administrativa, que consiste na retirada deste do domínio do condutor, 
passando para o poder da autoridade até que seja sanada a irregularidade que 
deu causa à penalidade. Assim, a apreensão do veículo do autor e a remoção 
para o depósito traduz-se em abuso de poder, eis que deveria somente ter 
aplicado ao infrator a retenção do veículo até a regularização das pendências, 
com posterior liberação independentemente do pagamento das despesas. 
Desta forma, afigura-se ilegítima a apreensão, razão pela qual não poderiam 
ser impostos ao autor os encargos para a liberação do veículo, tais como taxa, 
diárias e multa referente ao autor da infração nº GRV 9348, devendo, portanto, 
ser ressarcido no valor de R$ 192,00, relativo às despesas que suportou em 
razão da irregular apreensão. Incabível a devolução em dobro ante a ausência 
de má-fé do agente e a possibilidade de engano justificável.Indenização por 
danos morais, que objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o 
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ofensor e desestimular este e a sociedade a cometerem atos dessa natureza. 
Quantum indenizatório, que se fixa em R$ 2.000,00, valor que está em 
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e as 
peculiaridades do caso em exame.Inversão dos ônus sucumbenciais, com a 
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 
350,00, nos termos do art.20, §4º, do CPC.Sentença que está em confronto 
com jurisprudência do STJ, merecendo reforma para julgar procedente a 
pretensão exordial, determinando-se a devolução simples da quantia de R$ 
192,00 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
2.000,00. Art.557, §1º-A do CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (BRASIL, 
2013) 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRATAMENTO DESRESPEITOSO 
POR PARTE DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL QUE, DE FORMA 
EXALTADA, MANIFESTOU ORDEM SEM RESPALDO LEGAL. DANO MORAL 
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ISENÇÃO 
QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 20, §3°, 
DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (BRASIL, 2011a) 
 
APELAÇÃO. Ordinária. Responsabilidade civil do estado. Delegado da polícia 
civil que expediu ordem de condução de advogado, afinal detido e algemado 
em seu escritório, porque não cumprira a promessa de apresentar, à autoridade 
policial, documentos acerca da atuação de falsários contra o Banco de que era 
patrono, objeto de inquérito instaurado por denúncia do próprio advogado. 
Abuso de poder, a configurar defeituoso funcionamento do serviço policial 
("culpa administrativa") e ato danoso comissivo da autoridade (responsabilidade 
objetiva), a atrair a obrigação reparatória. Verba bem sopesada. Provimento 
negado a ambos os recursos. (BRASIL, 2010a) 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISTA ÍNTIMA FEITA POR POLICIAIS 
MILITARES. DESNECESSÁRIA E EXARCERBADA. DANO MORAL. 
OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA, CONTRANGEDORA, 
EMBARAÇOSA E INTIMIDATÓRIA. VERBA FIXADA DE FORMA 
RAZOÁVEL.Manifesta a responsabilidade civil do Estado, que, como se sabe, 
prescinde da demonstração do elemento subjetivo dolo ou culpa, restando 
suficientemente demonstrado pelas provas documentais, bem como pelos 
depoimentos em audiência, que a revista íntima feita para buscar uma arma 
não era necessária, sendo inclusive exacerbado desnudar completamente o 
autor.Sem dúvida, tal comportamento se mostrou violento e desnecessário, 
influindo no sentimento do indivíduo, que, indefeso, sentiu-se impotente para 
impedir o fato injurioso à sua condição de cidadão, contribuinte e pai de 
família.Não deve a polícia militar furtar-se ao seu trabalho de proteger e servir, 
mas é fato que deve evitar constranger, envergonhar e intimidar as pessoas 
com seu comportamento autoritário e com abuso de poder.Recursos 
manifestamente improcedentes. Seguimento negado a ambos. Sentença que 
condenou o estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais 
que se mantém.Recurso ao qual se nega provimento. (BRASIL, 2009) 
 

A principal característica do abuso de poder é que ele é cometido no exercício da 

função, situação diversa do desvio de finalidade. 

Como visto, o Estado desenvolve suas atividades através dos seus agentes, os 

quais são investidos dos poderes necessários ao cumprimento das suas funções. Assim 
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sendo, tais poderes devem ser utilizados exclusivamente no cumprimento dessas 

atribuições. Quando o agente aproveita-se da sua condição para outro fim senão 

aquele estabelecido, estamos diante do desvio de finalidade. 

Quanto a isso, citamos dois acórdãos nos quais policiais, em troca de vantagens, 

expuseram presos à imprensa, agindo de maneira incompatível com a sua função. 

Vejamos: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Coação física praticada por policial 
no momento da realização de prisão em flagrante com o intuito de viabilizar 
matéria jornalística. Imobilização do rosto da detenta com o intuito de submetê-
la a uma fotografia. Abuso de poder. Ato que extrapola a razoabilidade da 
prática do ato de captura. Ilicitude. Prisão ilegal. Flagrante preparado. 
Relaxamento pelo juízo criminal. Responsabilidade objetiva do Estado. Dever 
de indenizar. Violação a bens integrantes da personalidade da pessoa humana 
- liberdade e imagem. Dano moral configurado in re ipsa. Precedentes deste 
Tribunal e do STJ. Fixação da verba. Observância dos princípios da 
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso 
parcialmente provido. (BRASIL, 2011b) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. AUTORES INDEVIDAMENTE EXPOSTOS À IMPRENSA COMO 
CRIMINOSOS. ABUSO DE DIREITO DOS AGENTES POLICIAS. DANOS 
MORAIS. Legitimidade passiva do Estado, eis que a causa de pedir é a conduta 
policial consistente em apresentar os autores à imprensa, imputando-lhes a 
indevida pecha de meliantes. Ilegalidade da prisão dos autores (pai e filho) 
robustamente demonstrada. Ilicitude da conduta dos agentes policiais, 
consistente em divulgar para a imprensa as prisões ilegais, obrigando os 
autores a posarem para fotografias e filmagens, tachando-os de criminosos. 
Franco abuso de direito por parte dos agentes estatais. Policial que admite ter 
contatados os repórteres. Patente ilegalidade da conduta de exibir cidadãos sob 
a custódia estatal, presos ilegalmente, à imprensa para execração pública, 
denegrindo sua honra. Humilhação sofrida ao ser exposto como marginal pelos 
policiais. Danos morais. Ofensa à honra, à imagem e à dignidade da pessoa 
humana, que não exige a comprovação dos seus reflexos, os quais emergem in 
re ipsa. Verba indenizatória. Parâmetros. Intensidade do sofrimento da vítima, 
reprovabilidade do ato do causador do dano e caráter punitivo da reparação. 
Valor de R$ 10.000,00, fixado pela sentença, que se mostra parco. Quantia de 
R$ 15.000,00, que guarda observância aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Precedentes do TJRJ. PARCIAL PROVIMENTO DO 
PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO. (BRASIL, 2010b) 
 

A situação retratada na primeira ementa é ainda mais grave, pois até mesmo o 

flagrante foi forjado, de modo que toda a atuação policial destinou-se à produção da 

reportagem. 

A terceira circunstância em que podemos verificar o dano decorrente da atuação 

policial é o uso excessivo da força, a qual consiste na inobservância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade quando na utilização da força no exercício da 
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função. Neste aspecto, o Judiciário Fluminense, lamentavelmente, é farto em decisões 

sobre o uso excessivo da força. 

Conforme se observa das decisões a seguir, o uso da força está associado ao 

despreparo dos policiais, que agem de forma violenta, olvidando-se do dever de 

preservar os cidadãos. Em geral, são casos em que a polícia confundiu cidadãos 

comuns com bandidos e, sem que fosse oferecida qualquer ameaça, disparou contra os 

mesmos. Vejamos: 

 
Apelação Cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil do Estado.Autor-
apelado que foi alvejado por disparo de arma de fogo de um Policial Militar, no 
exercício de suas funções, não tendo o réu-apelante impugnado tal fato, tendo 
em vista que o processo administrativo disciplinar apurou a autoria do agente 
público.Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade 
entre as lesões sofridas pelo apelado e o disparo de arma de fogo.Ato lesivo, 
dano e nexo de causalidade que restaram comprovados, se encontram 
presentes os requisitos da responsabilidade civil estatal.Autor-apelado que 
logrou comprovar o exercício de atividade laboral no momento do acidente, 
conforme se verifica nos documentos não impugnados pelo apelante, tendo o 
ilustre Perito do Juízo concluído que a incapacidade total temporária foi de oito 
meses.Danos materiais comprovados e conforme o rendimento mensal de R$ 
400,00 (quatrocentos reais), o que totaliza a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais).Danos morais caracterizados. Arbitramento no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à hipótese e conforme os 
critérios de razoabilidade/proporcionalidade e satisfação/punição. Danos 
estéticos qualificados em grau máximo, sendo irreversíveis as cicatrizes, 
conforme concluiu o ilustre expert. Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) que se mostra adequada e razoável, não merecendo, pois, 
qualquer redução. Desprovimento do recurso. (BRASIL, 2012b) 
 
APELAÇÕES CÍVEIS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. DISPAROS DE POLICIAIS MILITARES CONTRA O 
AUTOMÓVEL DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual os 
autores pretendem a reparação por danos morais, materiais e estéticos por 
terem sido atingidos no interior de seu automóvel por projéteis de arma de fogo 
disparados por policiais militares, que confundiram o veículo dos autores com 
outro de mesma marca, mas modelo diverso que havia sido furtado há poucas 
horas. 2. Teoria do Risco Administrativo, a qual atribui responsabilidade objetiva 
ao Estado quando o dano experimentado por terceiro decorre de conduta de 
seus agentes no exercício da atividade administrativa. 3. Responsabilidade 
incontroversa do ente estatal. 4. Condenação ao ressarcimento das despesas 
realizadas pelos autores que deve ser mantida, uma vez que todos os gastos 
foram devidamente comprovados, sendo inconcebível a exigência do Estado de 
que os autores "devem comprovar que os tratamentos e insumos utilizados não 
estavam disponíveis na rede pública", posto que não há como imputar a eles o 
ônus de produzir prova negativa de tal fato. 5. Pensionamento pela 
incapacidade total temporária e posterior incapacidade parcial permanente do 
1º autor que deve ser afastado por não constar do rol dos pedidos. Sentença 
extra petita. Art. 128 e 460 do CPC. 6. Lucros cessantes devidos à 2ª autora 
apenas durante o período de 6 meses atestado como de incapacidade total 
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temporária. 7. Dano moral devidamente fixado em sentença, em observância 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Honorários advocatícios 
pela parte Ré. Art. 20, §4º, do CPC. 9. Primeiro recurso parcialmente provido. 
Negado provimento ao segundo apelo. (BRASIL, 2011c) 
 
Apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil objetiva do estado. 
Disparos de arma de fogo, oriundos de viatura policial. Morte da vítima, mãe e 
filha das autoras. Dinâmica dos fatos corroborada pela prova testemunhal e 
pericial. Dano moral configurado. Verba indenizatória adequadamente arbitrada 
(R$ 90.000,00 para cada recorrida). Pensão devida à primeira autora, que 
contava dois meses à época do óbito de sua genitora. Sentença de procedência 
mantida. Recurso desprovido. (BRASIL, 2011d) 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FULCRADA NO 
ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO 
EFETUADO POR AGENTES PÚBLICOS DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL 
(BLITZ). MORTE DA VÍTIMA. EVASÃO DA VÍTIMA QUE NÃO ENSEJA 
CONCORRÊNCIA DE CULPA, MORMENTE, ANTE À REAÇÃO 
DESPROPORCIONAL DOS POLICIAIS MILTARES. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. 
JUROS REVISTOS. ADVENTO DA LEI Nº. 11.960/09. Decisão embargada que 
merece retoque a fim de fixar os juros moratórios em 0,5% ao mês da data do 
evento danoso, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, em 30/06/2009, 
passando a fluir, juntamente com a correção monetária, a partir dessa data até 
o efetivo pagamento, conforme a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
ou seja, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança. Provimento dos embargos. (BRASIL, 2011e) 
 

Observadas as situações da atividade policial das quais decorrem os danos civis, 

cumpre analisar a figura do agente à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro. 

A Constituição Federal dispõe que o Estado responderá pelos danos que seus 

agentes, nessa condição, causarem a terceiros. Neste sentido, o Tribunal de Justiça 

tem entendido não ser necessário que o agente esteja no exercício da sua função, mas 

que a invoque como motivo para a prática do ato lesivo. 

Apenas em 2011, foram proferidos dois acórdãos condenando o Estado por atos 

praticados por policiais fora do serviço. Nesses casos, o Tribunal entendeu que o nexo 

causal estaria na utilização da função por esses agentes como motivo para a prática 

das condutas que culminaram nos danos. 

 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS 
CESSANTES. ARBITRARIEDADES PERPETRADAS POR POLICIAL CIVIL. 
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE COM 
RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FATO, AUTORIA E NEXO CAUSAL 
CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. MAJORAÇÃO 
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DOS DANOS MORAIS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas 
jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público se sujeitam à 
responsabilidade objetiva com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, a 
teor do disposto no art. 37, parágrafo 6o da Constituição Federal. 2. A conduta 
de policial civil que se valeu de sua condição de agente estatal para praticar 
nefasto ato de arbítrio e abuso de autoridade - pelo qual foi criminalmente 
condenado -, subjugando, humilhando e aterrorizando suas vítimas e causando 
os danos reclamados, rende ensejo à responsabilidade objetiva do Estado. 3. 
Fato e autoria comprovados em sede criminal, sendo o nexo causal 
incontroverso. 4. Inteligência do disposto no art. 935 do Código Civil de 2002; 5. 
Não há que se falar em culpa concorrente se a conduta da segunda e terceira 
autoras decorreu de reação desesperada e instintiva de preservação de sua 
próprias vidas diante de situação fática concreta e de risco real e iminente 
causado pela truculência do agente público, buscando a única rota de fuga 
possível, vindo uma delas a cair do quarto andar do prédio e a sofrer graves 
seqüelas. 6. Danos morais que devem ser majorados diante da gravidade dos 
fatos e das conseqüências nefastas na vida dos autores. 7. Provimento parcial 
do apelo dos autores. (BRASIL, 2008) 
 
ORDINÁRIA. INDENIZATÓRIA. AGENTE PÚBLICO QUE INGRESSA EM 
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO, PRETENDENDO USUFRUIR DO 
SERVIÇO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE 
CUIDAR-SE DE POLICIAL MILITAR. DISCUSSÕES QUE CULMINAM EM 
DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CAUSANDO A MORTE DO MARIDO E PAI 
DAS AUTORAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO CONSISTENTE NO PAGAMENTO 
DE PENSÃO VITALÍCIA, VERBA POR LUTO, FUNERAL, JAZIGO E DANOS 
MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO A EXCLUSÃO 
DA RESPONSABILIDADE ESTATAL, EM RAZÃO DO SERVIDOR NÃO 
HAVER AGIDO NESTA QUALIDADE, NA MEDIDA EM QUE, A ARMA ERA 
PARTICULAR, ENCONTRANDO-SE FORA DE SERVIÇO, EM DIA DE FOLGA. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM RAZÃO DO AGENTE 
NÃO HAVER COMETIDO A INFRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. 
APELAÇÃO. POLICIAL QUE MESMO DE FOLGA E À PAISANA, AGE NESSA 
QUALIDADE PARA SE BENEFICIAR DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE 
PÚBLICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL. PORTE DE ARMA CONCEDIDO EM RAZÃO DO 
CARGO QUE O SERVIDOR OCUPAVA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO O ESTADO 
A INDENIZAR AS AUTORAS NO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, 
PARA A PRIMEIRA, EQUIVALENTE A 1/3 DOS VENCIMENTOS DA VÍTIMA, 
CALCULADOS COM BASE NA RENDA POR ELA AUFERIDA NA ÉPOCA DO 
FATO, DESDE ENTÃO ATÉ A IDADE PROVÁVEL DE SOBREVIDA DO 
FALECIDO, ESTIMADA EM 75,4 ANOS, E 1/6 DO REFERIDO MONTANTE 
PARA CADA FILHA ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS, ABRANGENDO 13º 
SALÁRIO E FGTS, INCIDINDO JUROS LEGAIS, DE ACORDO COM O 
ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 54, DO C. STJ. JUROS DE MORA DESDE O 
EVENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO JULGADO. DANOS 
MORAIS INQUESTIONÁVEIS. ARBITRAMENTO DE VERBA 
COMPENSATÓRIA, CONSIDERANDO O EVENTO DANOSO E AS 
CONSEQUÊNCIAS DALI ADVINDAS. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. 
ENUNCIADO CONTIDO NO AVISO 51/2011, DESTE E. TJRJ, NO TOCANTE 
ÀS DESPESAS DE FUNERAL, A SER ARBITRADA EM SEDE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
(BRASIL, 2011f) 
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A Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro é reconhecida como uma das mais 

violentas do país, razão pela qual o Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro é tão 

rico em decisões sobre a responsabilização do Estado pelos danos causados pelos 

agentes dessa corporação. 

Diante desse quadro de violência institucionalizada, nossa análise conclui que a 

atividade jurisdicional fluminense tem produzido bons precedentes sobre o tema, 

servindo de modelo de efetivação da garantia constitucional do art. 37, § 6º. 
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9 CONCLUSÃO 

 

O Estado é garantidor da paz social e, para tanto, detém atribuições e poderes 

para exercê-las, a fim de preservar a ordem pública. Dentre essas atribuições, que são 

os serviços públicos, a segurança pública ocupa lugar de destaque, pois, além de 

manter a paz e coibir a violência, configura-se condição para a própria manutenção do 

Estado, pois a violência é a antítese da ordem. 

Tal serviço é prestado através das corporações policiais, que, no exercício de 

suas atribuições e visto a importância do seu mister, têm a discricionariedade de 

suprimir certas garantias individuais em razão do bem-estar da coletividade, contanto 

que o faça de maneira legal, razoável e proporcional. 

Conduto, quanto esses agentes inobservam tais limites, sua conduta afigura-se 

arbitrária e causadora de danos, pois os direitos só podem ser restringidos por 

condutas legítimas. 

Ao longo da história, a responsabilidade por tais danos foi imposta aos próprios 

agentes do Estado, sem que lhe fosse reconhecida qualquer obrigação decorrente da 

conduta dos seus prepostos. Tal entendimento constituía óbice às pretensões 

reparatórias das vítimas, pois essas dificilmente conseguiam identificar os agentes e 

demonstrar os elementos subjetivos da sua responsabilidade (dolo ou culpa). 

No entanto, com o desenvolvimento das instituições democráticas, a 

responsabilização civil do Estado pelos atos dos seus agentes ganhou espaço na 

legislação, podendo ser reconhecida como a garantia às garantias individuais. 

Contudo, muito além da teoria, pudemos observar como essa garantia tem sido 

aplicado pela Justiça Fluminense, que, sem maiores embaraços, tem reconhecido a 

responsabilidade civil do Estado em todas as modalidades de excesso cometidos por 

policiais, declarando que o direito ao uso da força – inerente à função policial - não 

legitima as arbitrariedades cometidas por tais agentes, devendo o Estado 

responsabilizar-se por tais condutas, visto que praticadas por seus prepostos em razão 

da função pública ou a pretexto dela. 
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