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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ÂMBITO DA LEI 

11.340/06 

 

 

Resumo 

 

O presente artigo busca analisar a incidência do instituto da Responsabilidade Civil 

do Estado quando, por meio de uma omissão, este permite que mulheres vítimas de 

violência doméstica que já tenha denunciado seu agressor continuem a sofrer 

violações em sua integridade física e psicologia. O tema não se mostra de fácil análise, 

visto que ainda existe uma divergência doutrinaria e jurisprudencial bem marcada em 

torno da responsabilidade civil do Estado por omissão. Ainda que a Lei 11.340/06 seja 

completa do ponto de vista punitivo e assistencialista, a sua aplicação em diversas 

situações carece de efetividade, visto que depende, em grande parte, de uma atuação 

ininterrupta da Administração Pública. Com isso, o que se observa é um cenário que 

se aproxima, de certa forma, da omissão e negligência sofrida por Maria da Penha na 

década de oitenta.  

 

 

Palavras-chave: violência doméstica; políticas públicas; efetividade; 

responsabilidade civil do estado; omissão 
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THE CIVIL RESPONSIBILITY OF THE STATE FOR OMISSION IN THE EXTENT 

OF THE LAW 11.340/06 

 

                                                 Abstract 

 

 

        This article intends to analyze the incidence of the Civil Responsability of the State  

when, through an omission, it allows women victims of violence who have already 

reported their aggressor to continue to suffer violations in their physical integrity and 

psychology. The subject is not easy to analyze, since there is still a marked doctrinal 

and jurisprudential divergence around the civil responsibility of the State in case of 

omission. Although Law 11.340/06 is complete from a punitive and assistential point 

of view, its application in several situations lacks effectiveness, since it depends, in 

large part, on an uninterrupted performance of the Public Administration. With this, 

what is observed is a scenario that, in a certain way, approaches the omission and 

neglect suffered by Maria da Penha in the eighties. 

 

 

Keywords: domestic violence; public politics; effectiveness; civil responsibility of the 

state; omission 
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INTRODUÇÃO 

O patriarcado e a consequente ideia de submissão feminina se mostram presentes 

na sociedade brasileira desde os primórdios, contribuindo para a difusão da ideia de 

subordinação e coisificação do sexo feminino entre homens e mulheres. Como 

consequência dessa visão, os números dos casos de violência praticada contra a 

mulher no seio familiar sempre foram alarmantes, ainda que, em sua maior parte, 

esses casos não chegassem sequer a serem denunciados. 

Ocorre que, essa violência sempre foi “desqualificada” devido a uma forte 

resistência de aceitar a interferência do Estado nas relações familiares, não sendo, 

até a década de 80, sequer contabilizado o número de vítimas. Por se tratar de delito 

praticado dentro do lar, tinha-se a visão de que não afrontava a segurança social, não 

gerando a necessidade de ser combatido. 

 Essa postura omissiva do Estado que permaneceu durante anos contribuiu de 

forma incalculável para a banalização dessa violência, visto que os filhos cresciam em 

um ambiente no qual se muito a praticava contra mulher e pouco se punia, sendo 

tratada com certa normalidade. 1 

Na década de 50, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão de Status 

da Mulher que formulou uma serie de tratados preceituando que os direitos e 

liberdades fundamentais devessem ser aplicados de forma igual aos homens e 

mulheres, sem que houvesse qualquer distinção. A partir daí diversos tratados 

internacionais foram assinados visando proteger a dignidade da mulher e garantir seu 

direito de liberdade, que é tido como um direito fundamental de segunda geração.2 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 seguiu essa linha, equiparando homens 

e mulheres em artigo 5º inciso I e estendendo essa equiparação ao âmbito das 

relações familiares no artigo 226 § 5º.  Impôs, também, ao Estado o dever de 

assegurar assistência à família e criar instrumentos para coibir a violência nesse setor 

em seu artigo 226 § 8º, combatendo a ideia de que a entidade familiar não é passível 

de interferência. 

                                                           
1 DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha. 4ª. Ed. [S.l]: Tomson Reuters. 2017.p. 11. 
2 PINAFI. Tânia. Violência contra a mulher: políticas públicas e medidas protetivas na contemporaneidade. Governo do 

Estado de São Paulo. Disponível em < http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao21/materia03.> 

Acesso em: 26 de março de 2018. 

 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao21/materia03
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 Nesse momento, tem-se o primeiro passo para a quebra de um ciclo de violência 

que se mostrava enraizada na sociedade brasileira.  

Porém, os esforços do legislador constituinte originário não foram suficientes para 

gerar grandes mudanças no plano fático, visto que a violência contra mulher ainda 

continuava presente nas relações familiares, necessitando medidas mais efetivas para 

que fosse desentranhada do seio social. 

Foi diante desse cenário de banalização da violência sofrida no âmbito familiar que 

a farmacêutica Maria da Penha, após anos de agressões constantes provocadas pelo 

seu companheiro, sofreu duas tentativas de homicídio. A primeira se deu com um tiro 

nas costas disparado pelo seu marido, que lhe causou paraplegia; e a segunda foi 

com uma tentativa de eletrocussão, sendo submergida em uma banheira d’água com 

carga elétrica. 

 Após o oferecimento da denúncia, o agressor foi julgado e condenado duas vezes 

pelo Tribunal de Justiça do Ceará, mas se valeu de recursos processuais para que, 

quinze anos após a condenação, ainda não tivesse iniciado o cumprimento da pena. 

Diante dessa morosidade do judiciário brasileiro, Maria da Penha decidiu recorrer 

à justiça internacional em uma tentativa de ter seus direitos fundamentais 

resguardados e ver seu agressor ser, de fato, punido. 

 Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) acusou o Brasil de negligência, tolerância e omissão com 

relação à violência contra mulher, visto que não haviam no ordenamento jurídico 

mecanismos que fossem capazes de coibir e proibir, de forma específica, essa 

modalidade de violência. 

E foi só a partir dessa condenação internacional que o Brasil decidiu cumprir os 

tratados internacionais do qual era signatário e procedeu a criação de uma lei que 

suprisse essa falta apontada pelo relatório, criando políticas públicas direcionadas a 

combater esse tipo de violência.  

Nesse panorama, surge a lei 11.340/06, conhecida popularmente como “Lei Maria 

da Penha” (LMP), não protegendo apenas a mulher vítima de agressão, mas sim a 

entidade familiar como um todo. 
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 Com isso, esse tipo de violência passou a lesar não só a instância privada, mas 

também as públicas dotadas de poder para resguardar os direitos fundamentais. 

Buscou-se, com essa Lei, garantir a cidadania feminina e conferir maior aplicabilidade 

prática aos preceitos de igualdade defendidos pelo texto constitucional de 1988. 

 De acordo com Pedro Rui Porto 3: “A Lei 11.340/06 tem por objetivo concretizar, 

no plano infraconstitucional, o preceito contido no artigo 226§ 8º, CF, que impõe ao 

Estado a obrigação de coibir a violência no âmbito das relações domésticas.”  

De início, a Lei sofreu bastante resistência por parte de uma parcela da sociedade, 

tendo sido definida, muitas vezes, como inconstitucional por conceder um tratamento 

diferenciado a homens e mulheres. Porém, essa ideia foi superada, uma vez que o 

Princípio da Igualdade preceitua exatamente que se deve tratar os desiguais de forma 

diferentes a fim de torna-los iguais. E é exatamente isso que a Lei Maria da Penha 

busca fazer: dar iguais condições às mulheres que durante muitos anos viveram sob 

um ideal de submissão e inferioridade. 

Em seu âmbito, foram tipificadas diversas modalidades de violência contra mulher, 

tendo sido elencadas as violências físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais, entre 

outras. Buscou-se, dessa forma, proteger às vítimas de toda e qualquer forma de 

violência e dominação que viesse a se materializar. 

A fim de conferir maior efetividade ao combate dessa violência, a LMP instituiu 

os chamados “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher”, retirando a 

competência desses delitos do Juizado Especial Criminal e concedendo um 

tratamento especializado e direcionado a essa prática. 

Com isso, houve uma mudança mais significativa, tendo o Estado assumido um 

papel de maior resguardo aos direitos fundamentais das mulheres violentadas, visto 

que, para que haja desistência por parte da vítima, é necessário que seja realizada 

audiência com o juiz competente e o membro do Ministério Público.  

                                                           
3 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência Doméstica e Familiar contra a mulher: Lei 11.340/06 Análise Crítica e 

Sistêmica. 1ª. Ed. [S.l]: Livraria do Advogado Editora. 2014.Paginação Irregular. 
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Outras medidas também foram instituídas pela Lei Maria da Penha, como as 

chamadas Medidas Protetivas de Urgência, que visam garantir, por exemplo, o 

afastamento da vítima de seu agressor ou seu afastamento do lar. Objetivou-se 

garantir que a mulher tivesse sua dignidade física e moral protegida após a lavratura 

do registro de ocorrência.  

Contudo ainda que a Lei em questão tenha minuciosamente descrito as 

políticas públicas necessárias a esse combate, nem sempre as medidas de proteção 

conseguem, de fato, proteger a mulher vítima de violência. Isso se dá não só pelos 

indeferimentos das Medidas Protetivas de Urgência pelo Poder Judiciário, como 

também da dificuldade que a vítima encontra de fazer com que tais medidas sejam 

efetivamente cumpridas pelo poder executivo por meio de seu efetivo policial. 

 Dessa forma, pode-se perceber que, ainda que o advento da LMP tenha trazido 

grandes avanços no plano teórico, encorajando as vítimas a denunciarem seus 

agressores e criando uma rede de proteção para que as mesmas possam resguardar 

sua integridade física após assim proceder, a sua aplicação prática carece de 

efetividade. É necessário não só ter um judiciário forte e coerente, mas também um 

executivo disposto a aplicar recursos em prol dessa causa. 

O Estado, que possui um papel de garantidor dos direitos fundamentais, muitas 

vezes se mostra omisso diante de questões ligadas a essa problemática. Voltando, 

mesmo após a vigência da lei, à situação de negligência e omissão vivenciada por 

Maria da Penha na década de oitenta. 

É a partir de situações como essas que surge o questionamento abordado pelo 

presente trabalho, qual seja: Qual seria a responsabilidade civil do Estado quando, 

após oferecer a denúncia, a vítima continua tendo seus direitos fundamentais 

violados? Caberia direito a indenização quando, após ter uma Medida Protetiva de 

Urgência não concedida, a mulher tem sua integridade física ou psicológica violada? 

Ou quando, após a obtenção da medida de proteção, ela não consegue fazer com que 

a mesma seja cumprida devido ao descaso ou omissão dos agentes públicos? 

Para responder essa questão é necessário proceder a análise do instituto da 

Responsabilidade Civil do Estado, delimitando a posição doutrinaria, a legislação 

vigente e como a jurisprudência tem se posicionado diante de tal problemática. Mais 

especificamente, analisar a aplicação desse instituto quando a lesão ao direito de 
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outrem é gerada por uma omissão da Administração Pública. Essa análise necessita 

maior enfoque devido a divergência doutrinaria que a temática possui.  

Após, procede-se a análise da Lei Maria da Penha, as formas de violência por 

ela tipificadas, as medidas instituídas para proteger a vítima, como as Administração 

Pública tem executado essas medidas e como o judiciário tem se portado diante 

desses casos. A partir disso, pode-se relacionar ambos os temas a fim de se delimitar 

qual seria a Responsabilidade Civil do Estado no âmbito da lei 11. 340/06. 

 

1- A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Por responsabilidade civil entende-se como o dever de indenizar 

pecuniariamente aquele que teve um direito lesionado e impossibilitado de retornar ao 

seu estado in natura.4 

O Estado, assim como qualquer entidade privada, pode, de forma omissiva ou 

comissiva, licita ou ilícita, lesionar o patrimônio de outrem. Diante dessa situação, 

surge o dever de repor pecuniariamente o bem lesado. 

Não se pode confundir a situação descrita acima com aquelas em que o Estado 

está autorizado a agir contra direito de terceiros e os convertendo em expressão 

pecuniária. Nesses casos nos quais a Administração Pública está autorizada a ir 

diretamente contra o direito de outrem, não há que se falar em responsabilidade 

propriamente dita. A responsabilização ocorre quando, através de um ato lícito, o 

direito de outrem acaba por ser transgredido sem que este seja o objetivo final do ato 

administrativo. 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello5,a responsabilidade civil do 

Estado se governa com princípios próprios de acordo com a peculiaridade da sua 

posição jurídica, sendo mais extensa que a responsabilidade dada às pessoas 

privadas. Isso se dá porque a atuação estatal é em prol do bem geral da sociedade, 

sendo injusto que apenas o indivíduo que teve seu bem atingido comporte os ônus 

decorrentes dessas atuações. 

                                                           
4 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil 3. 10ª. ed. [S.l]: Editora Saraiva.2012. Paginação Irregular. 
5DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30ª. ed. [S.L]: Malheiros Editores, 2013. p.1.013 
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Tal posicionamento descrito acima encontra respaldo no artigo 927 do Código 

Civil vigente, qual seja: “Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, 

nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. ”6 

Todavia, a responsabilidade civil da Administração Pública não foi sempre 

aplicada da forma que é atualmente, tendo passado por diferentes teorias e formas 

de aplicação durantes os anos. 

 De início, tinha-se a tese da irresponsabilidade, muito adotada na época 

absolutista, pregando um ideal de soberania do Estado, que era visto como um ser 

incontestável impassível de errar, não existindo, dessa forma, a ideia de 

responsabilidade civil estatal. 

Posteriormente, a tese da irresponsabilidade deu lugar as teorias civilistas, 

pautadas no direito civil, as quais preconizavam a necessidade de se comprovar a 

existência de culpa por parte do Estado. Passou-se a adotar a responsabilidade civil 

quanto aos atos de gestão e afasta-la dos atos de império.7 

Por fim, houve a adoção das teorias publicitas, primeiras a adotar os princípios 

ligados ao direito público na aplicação da responsabilidade civil do Estado. Se dividem 

em Teoria do Risco Administrativo e Teoria do Risco Integral.  

A Teoria do Risco Integral prega a responsabilização da administração pública 

em qualquer situação, inadmitindo que o Estado argua uma causa excludente do seu 

dever de indenizar. Essa modalidade de responsabilidade enxerga o Estado como um 

indenizador universal, devendo repor pecuniariamente o bem lesado até mesmo 

quando o dano foi causado exclusivamente pela própria vítima.  

O nosso ordenamento jurídico adotou a Teoria do Risco Integral apenas em 

relação a algumas situações específicas, como danos ambientais e nucleares, 

devendo o Estado indenizar nesses casos ainda que existam causas que rompam o 

nexo de causalidade. 

Já a Teoria do Risco Administrativo não exige a comprovação do elemento 

subjetivo, mas possibilita que o Estado invoque uma causa atenuante ou excludente, 

                                                           
6 BRASIL. Código Civil. 46 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª ed. [S.l]: Editora Atlas. 2014. p. 700 
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rompendo o nexo de causalidade e consequentemente o seu dever de indenizar. Essa 

teoria foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal 

de 1946. 

 

1.1- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO 

Com a promulgação do texto constitucional de 1946, a necessidade de 

comprovar culpa nos danos decorrentes da atividade administrativa foi transferida 

para a ação de regresso. Ou seja, a partir daí a incidência da responsabilidade civil 

nas ações e omissões do Estado passou a se dar na modalidade objetiva, 

consagrando a Teoria do Risco Administrativo. 

Essa teoria preconiza que, quem presta um serviço público assume o risco dos 

prejuízos que possa causar a terceiros, ainda que a ação ou omissão não seja 

revestida de dolo ou culpa.8 

Também não há condicionamento quanto a atividade exercida pela 

Administração, visto que decorre da personalidade pública do Ente. Dessa forma, 

qualquer que seja a modalidade da atividade geradora do dano, desde que não esteja 

a Administração Pública autorizada a ir contra o direito de outrem, há a incidência do 

instituto da responsabilidade civil na modalidade objetiva. 

A teoria do Risco Administrativo se mostrou presente em todos os textos 

constitucionais posteriores a 1946, estando presente inclusive na Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 37 §6º, qual seja: “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. ”9 

Pela análise do dispositivo supramencionado, pode-se perceber que a 

Constituição apenas exige a comprovação de culpa ou dolo para o direito de regresso 

contra os agentes públicos. Dessa forma, segundo Maria Sylvia di Pietro10, se o 

                                                           
8 MAZZA. Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 485  
 
9 CF - Art. 37, § 6°. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
 
10DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª ed. [S.l]: Editora Atlas. 2014. p.722 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
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dispositivo restringe a comprovação de dolo ou culpa aos agentes, é porque não quis 

fazer a mesma exigência às Pessoas Jurídicas. 

Também não se faz necessário que se comprove ilicitude do ato, respondendo 

o Estado por atos lícitos e ilícitos que causarem dano a outrem, conforme destaca 

Felipe Braga Netto: “Em relação à responsabilidade civil do estado, doutrina e 

jurisprudência são conclusivas. É irrelevante perquirir a licitude ou ilicitude do ato ou 

da omissão, em ambos os casos, pode existir o dever de indenizar por parte do 

Estado. ”11 

Conforme nos ensina Alexandre Mazza12, sendo o ato lesivo ilícito, o 

fundamento do dever de indenizar será o Princípio da Legalidade, visto que a 

administração agiu ou se omitiu em desconformidade com a legislação. Porém, se o 

ato lesivo for lícito, o fundamento para que haja indenização se dará com base no 

Princípio da Isonomia a fim de que se reparta os encargos sociais suportado pelo 

lesionado. 

É importante mencionar que, embora a Teoria do Risco Administrativo dispense 

a comprovação do elemento subjetivo, ela se diferencia da Teoria do Risco Integral, 

no sentido de que admite, em algumas situações, que o Estado se exima do dever de 

indenizar.  

Dessa forma, teoria independe da comprovação de culpa, todavia necessita da 

existência de alguns pressupostos para que seja aplicada no caso concreto, quais 

sejam: o dano suportado pelo administrado, a ação ou omissão da Administração 

pública e o nexo de causalidade entre eles.  

Por dano se entende como toda lesão a um bem juridicamente tutelado, 

causando prejuízo de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. Para que fique 

caracterizada a responsabilidade civil, deve-se, necessariamente, comprovar a 

existência e extensão desse dano.13  

Contudo, não é todo dano gerado por ação/omissão da Administração Pública 

que enseja o dever de indenizar, para isso, é necessário que ele possua alguns 

                                                           

11 NETTO, Felipe Braga. Manual da Responsabilidade Civil do Estado. 4. Ed. [S.l.]: JusPODIVM, 2017.p. 91 

12 MAZZA. Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 493 
13 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. [Sl]: Editora Atlas. 2013. p. 549 
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requisitos. O primeiro deles é que ele lesione um direito da vítima, visto que quem não 

tem seu direito lesionado não pode invocar o instituto da responsabilidade civil. 

Outro fator imprescindível para que o dano seja considerado indenizável, é que 

ele seja certo, não podendo ser um dano eventual, possível. Ou seja, não se engloba 

o se deixou de ganhar.  

Também não enseja o dever de indenizar o dano decorrente de uma situação 

descrita na qual o Estado está autorizado a agir contra direito de terceiros, os 

convertendo em expressão pecuniária, como é o caso da desapropriação. Nesse 

caso, não há que se falar em responsabilidade civil.  

O segundo requisito é o nexo de causalidade, o qual se entende pela relação 

direta entre e a ação ou omissão do Poder Público e o dano, cabendo ao indivíduo 

que teve seu direito lesionado fazer prova dessa relação14. Dessa forma, caso não 

haja comprovação dessa relação, fica eximida a responsabilidade civil do Estado. 

Ocorre que, nem sempre estão presentes esses requisitos ou eles não se 

mostram como a única causa da lesão suportada pelo administrado. Nesse caso, pode 

a Administração Pública suscitar as causas excludentes e atenuantes da sua 

responsabilização civil, como será abaixo demonstrado. 

 

1.2- DAS EXCLUDENTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO 

Conforme preceitua Maria Sylvia di Pietro15, uma vez que o nexo de 

causalidade é um dos fundamentos da responsabilidade civil da Administração 

Pública, ela deixará se incidir quando o serviço público não for a causa do dano ou 

quando estiver aliado a outras circunstâncias, não sendo a única causa.   

Ou seja, existem fatores que podem eximir a Administração Pública de ser 

responsabilizada civilmente pelos danos suportados pelos administrados, quais 

sejam: a força maior, a culpa de terceiros e a culpa da vítima. A chamada culpa 

                                                           
14 FILHO. Op. Cit. p. 560 
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª ed. [S.l]: Editora Atlas. 2014. p. 706 
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concorrente da vítima não pode ser considerada causa excludente de 

responsabilidade como as anteriores, mas é uma atenuante. 

Por fato exclusivo da vítima se entende como a lesão causada por ela mesma, 

ou seja, a autolesão. Nessas situações, o Estado não pode ser responsabilizado 

devido a impossibilidade de ser segurador universal. Ocorre que, se a ação ou 

omissão da administração contribuir de alguma forma para o dano provocado pela 

vítima, não se pode eximir inteiramente da responsabilidade. 

Outra excludente é o chamado fato de terceiro, que ocorre quando o dano é 

causado por um terceiro que não é vítima do dano e nem possui qualquer vínculo 

jurídico com o Estado, ou seja, nessa hipótese não está incluído o dano causado pelo 

Agente Público no exercício de suas funções. 

Por fim, pode-se citar o chamado caso fortuito ou força maior, que dizem 

respeito a eventos naturais ou humanos impossíveis de serem previstos e que 

excluem o nexo de causalidade. Por força maior entende-se como o evento humano 

imprevisível que acarretou o dano, diferente do caso fortuito que é ligado a um evento 

da natureza. Esse pode ser divido em fortuito interno, que é o risco inerente a atividade 

exercida, e fortuito externo, que não tem relação com essa atividade. 

 A doutrina e a jurisprudência têm entendido que apenas o fortuito externo é 

capaz de romper o nexo de causalidade e não ensejar a incidência da 

responsabilidade civil. Dessa forma, se o caso fortuito tenha relação com a atividade 

desempenhada pela Administração Pública, ele gerará sim o dever de indenizar, visto 

que se faz presente o pressuposto do nexo de causalidade. 16 

Além das causas citadas acima como excludentes do nexo de causalidade e 

consequentemente da responsabilidade civil, existe a chamada causa atenuante, que 

não exime totalmente a responsabilização do Estado, mas a abranda.  

Como causa atenuante pode-se mencionar a culpa concorrente da vítima, que 

é quando, de alguma forma, a vítima e o Ente Público agem juntos a fim de consumar 

o dano. Nesse caso, não poderia o Estado se eximir totalmente de sua 

responsabilidade e nem ser responsabilizado em sua totalidade, respondendo, assim, 

de uma forma mais branda. 

                                                           
16 OLIVEIRA, Rafael Resende Carvalho de. Curso de Direito Administrativo. 5ª Ed. [S.l]. Editora Método. 2017. p.784 
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 Com a análise das causas excludentes e atenuantes da responsabilidade civil 

do Estado, não há mais questionamentos quanto a diferenciação da Teoria do Risco 

Integral da teoria adotada pelo nosso ordenamento.  

 

1.3- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE PÚBLICO. 

Com base no Princípio da Impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, tem-se que todo o ato praticado pelo agente público deve ser 

imputado ao órgão para qual ele desempenha sua função, ou seja, o Ente Público é 

responsável civilmente por todos os danos que seus agentes causarem a terceiros no 

exercício de suas prerrogativas. 

Contudo, antes da promulgação do texto constitucional de 1988, as 

constituições anteriores faziam referência a “responsabilidade civil do funcionário 

público”, gerando alguns questionamentos quanto a sua aplicação, por se tratar de 

um termo específico e pouco abrangente. Com a substituição do referido termo por 

“agente público”, a constituição vigente trouxe mais clareza quanto a incidência desse 

instituto.  

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello define o agente público como 

“aquelas que - em qualquer nível de escalão - tomam decisões ou realizam atividades 

da alçada do Estado, prepostas que estão ao desempenho de um mister público 

(jurídico ou material), isto é, havido pelo Estado como pertinente a si próprio.” 17  

Dessa forma, pode-se perceber que qualquer indivíduo que esteja no 

desempenho de funções atribuídas à Administração Pública pode ser definido como 

agente para fins de incidência da responsabilidade civil, desde que os atos 

manipulados por ele estejam abrangidos pela competência que lhe é designada. 

É importante salientar que não são considerados apenas os danos produzidos 

no exercício da função de agente público, mas também aqueles que ocorrem em 

decorrência do status jurídico de agente que o autor detinha. Ou seja, os fatos que 

decorrem da condição de agente público também são ensejadores de 

responsabilização estatal desde que a condição de agente tenha sido determinante 

para o resultado lesivo. Por exemplo, se um policial militar, durante sua folga, efetua 

                                                           
17 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30ª. ed. [S.L]: Malheiros Editores, 2013. p.1025 
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disparos com a arma da corporação, o Estado poderá ser responsabilizado pelos 

danos que vierem a se materializar.18  

Nesse sentido, se faz oportuno mencionar que, ainda que o Princípio da 

Impessoalidade tenha conferido uma proteção ao agente público quanto a ocorrência 

de dano no exercício de suas funções, esta proteção não é integral, visto que há a 

possibilidade do mesmo ser responsabilizado. Uma vez comprovado que este agiu ou 

se omitiu com culpa ou dolo e que esta tenha sido determinante para a incidência do 

evento dano, está autorizado o Estado a propor uma ação de regresso contra o agente 

para responsabilizá-lo pelo ato. Isto é, ainda que a responsabilidade civil da 

Administração Pública tenha sido adotada na modalidade objetiva, ela é subjetiva 

quanto a ação de regresso em face do agente público. 

A previsão para essa ação de regresso se encontra no §6º do artigo 37 da 

Constituição Federal de 88, qual seja: “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. ”19 

No entanto, se tratando de juízes, o Código de Processo Civil, em seu artigo 

143, concedeu um tratamento diferenciado quanto à ação de regresso, só podendo 

essa ser proposta caso haja a comprovação de dolo ou fraude no exercício de suas 

funções, não bastando a existência de culpa como ocorre com os demais. Tal 

tratamento foi estendido aos membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e 

da Advocacia Pública.  

É oportuno mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela rejeição da 

ação indenizatória per saltum proposta de forma direta contra o agente público. 

Entendendo, dessa forma, que a ação de regresso constituía uma garantida desse 

agente de não ser acionado diretamente pelo lesionado por dano causado no 

exercício de suas funções. 20 

                                                           
18 STF, RE 291.035/SP, Rel. Min. Celso de Mello 
19CF - Art. 37, § 6°. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
20 STF, RE 372.904/SP 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
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Quanto o prazo para propositura da ação de regresso, se entendia pela 

imprescritibilidade da mesma, estando a Administração Pública autorizada a propor 

em face de seu agente a ação de reparação do dano a qualquer momento.  

Todavia, no julgamento do RE 699.09/16, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal ser prescritível o prazo para a propositura da ação de ressarcimento ao erário 

por dano decorrente de ilícito civil. Ocorre que, por ser tratar de matéria 

infraconstitucional, o prazo não foi determinado pelo tribunal no julgamento do referido 

recurso. 

Cabe ressaltar que o entendimento dado pelo Supremo no recurso supracitado 

é referente apenas aos danos de caráter civil, sendo nos casos onde decorre de 

condutas criminosas ou de improbidade administrativa ainda aplicado o entendimento 

pela imprescritibilidade. 

 

2- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 

Ao se tratar da incidência da responsabilidade civil do Estado em seu artigo 37 

§6º, a Constituição Federal não suscitou dúvidas quanto a sua aplicação em relação 

as condutas comissivas e as geradas pelos agentes públicos no exercício de suas 

funções.  

Entretanto, por não ter falado explicitamente em condutas omissivas, na 

incidência desse instituto surge uma divergência doutrinária e jurisprudencial antiga 

marcada por três posicionamentos principais, quais sejam: 

 

2.1-  CORRENTE OBJETIVA 

A primeira corrente, defendida por Hely Lopes Meirelles21, preceitua que a 

responsabilidade por condutas omissivas é objetiva assim como a decorrente de 

condutas comissivas, visto que o artigo 37§6º da Constituição Federal não fez 

diferenciação entre elas, tratando do instituto da responsabilidade civil do Estado de 

forma unificada.  

                                                           

21 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição. 2016, p.786 
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Essa posição foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira vez no 

julgamento de um Recurso Extraordinário (STF, RE 109.615/ RJ. Rel. Ministro Celso 

de Mello) e passou a integrar a fundamentação de julgamentos posteriores, 

juntamente com as duas outras correntes e com decisões sem demarcação de 

posição doutrinária. 

Segundo os defensores dessa teoria, a adoção da corrente subjetivista não 

estaria em acordo com os preceitos adotados pelo constituinte originário, uma vez que 

seria demasiadamente oneroso para o administrado comprovar a existência de culpa 

na omissão da Administração, por não conhecer os trâmites internos. 

Porém, no sentido oposto se defende que aplicar a modalidade objetiva de 

responsabilização nos casos de danos gerados por omissão do poder público se 

aproximaria da Teoria do Risco Integral, visto que trataria o Estado como segurador 

universal.  

Todavia, adotar a responsabilidade objetiva em relação as condutas 

omissivas admite que a Administração Pública argua a existência de causas 

excludentes e atenuantes da responsabilidade civil, motivo pelo qual não se poderia 

afirmar a sua proximidade com a Teoria do Risco Integral.  

Ainda que razoável seja a afirmação que não pode o interprete restringir o que 

o constituinte originário não o fez, seria deveras oneroso responsabilizar o Estado por 

toda e qualquer omissão que venha a gerar dano aos administrados.  

Seria desproporcional, portanto, incumbir a sociedade como todo o ônus de 

ressarcir o dano consolidado por qualquer omissão estatal, ainda quando gerados por 

terceiros ou por culpa exclusiva da vítima.  

 

2.2-  CORRENTE SUBJETIVA  

Essa corrente defende que a responsabilidade subjetiva é a regra do 

ordenamento jurídico brasileiro e, não constando a omissão estatal como exceção 

prevista no artigo 37§6º da Constituição Federal, seria essa uma hipótese de 

responsabilidade civil subjetiva.  

Alguns doutrinadores como Dirley da Cunha Jr.22 argumentam que a 

conclusão de que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva está no 

próprio artigo 37 § 6º. Isso se daria ao fato do artigo mencionado utilizar a palavra 

                                                           
22 CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Administrativo. 11ªed. [S.l]: Editora JusPODVM.2012. p.380 
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“causar”, dando a ideia de que aquele regime de responsabilização se restringiria às 

ações do Ente Público, não englobando, dessa forma, as condutas omissivas.   

Conforma nos ensina Di Pietro, uma vez que o dano não decorre de um ato 

do Estado, mas sim de sua inercia, é importante aplicar o princípio da reserva do 

possível, devendo verificar, no caso concreto, o que seria razoável exigir da 

Administração Pública, vejamos:  

 

“A dificuldade dessa teoria diz respeito à possibilidade de 

agir; tem que se tratar de uma conduta que seja exigível 

da administração e que seja possível. Essa possibilidade 

só pode ser examinada no caso concreto. Tem aplicação, 

no caso, do princípio da reserva do possível, que constitui 

a aplicação do princípio da razoabilidade: o que seria 

possível do Estado para impedir o dano. ”23 

Celso Antônio Bandeira de Mello, nesse sentido, explica que o Estado só pode 

ser responsabilizado civilmente se tiver o dever jurídico de impedir o dano, sendo 

necessário que haja, dessa forma, ilicitude em sua omissão, diferente de quando o 

dano é gerado por condutas comissivas.24 

Segundo essa corrente, a responsabilidade do Estado por condutas omissivas 

seria subjetiva com presunção de culpa, uma vez que o Estado não é o causador do 

dano, mas atua de forma negligente a concorrer para a consolidação do mesmo. 

Nesse sentido, o lesionado não precisa comprovar que houve culpa ou dolo 

na omissão para que a Administração Pública seja responsabilizada civilmente, visto 

que a própria omissão já se configura como negligência, presumindo, assim, a 

existência do elemento subjetivo.  

O que diferencia, no plano fático, a responsabilidade subjetiva com culpa 

presumida da objetiva, é a possibilidade de o Estado comprovar que a omissão foi 

razoável e que a atuação no caso concreto seria muito acima do que se poderia exigir 

e, com isso, se eximir da responsabilização. 

                                                           
23 DI PIETRO, Op. Cit. p. 710. 
24 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 16ª. ed. [S.L]: Malheiros Editores, 2013, p. 872 
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2.3-  CORRENTE MISTA  

A terceira posição doutrinaria, defendida por Sergio Cavalieri Filho, faz uma 

diferenciação entre omissão genérica e omissão específica para delimitar como se 

daria a incidência do instituto da responsabilidade civil nesses casos.  

A omissão especifica se dá quando a Administração Pública tinha o dever 

jurídico específico de agir, mas permanece inerte e permite que o dano causado por 

um terceiro que não o agente público se concretize, ou seja, nesse caso há uma 

omissão normativa. 

Diferente é a omissão genérica, que se dá quando a Administração Pública 

não tem o dever jurídico de evitar o dano e nem a possibilidade de fazê-lo, sendo sua 

atuação, nessas situações, acima do que se poderia exigir a título de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Nesse sentido nos ensina Marçal Justen Filho 25:  

 

“Nas hipóteses que existir um comando genérico 

autorizando o Estado a atuar, será descabido reputar 

que a mera e simples inação produzirá a 

responsabilidade civil do Estado. Nesse caso, a 

responsabilização apenas surgirá se houver omissão 

juridicamente reprovável, consistente na infração de 

um dever de diligência.” 

 

Ou seja, o que a corrente mista preconiza é que nos casos em que a omissão 

foi específica, onde tinha o Estado o dever de agir, incidirá a responsabilidade civil 

objetiva. Todavia, quando se tratar de uma omissão genérica, o Estado só poderá ser 

responsabilizado civilmente caso haja comprovação de culpa ou dolo na conduta do 

agente público, ou seja, incidirá de forma subjetiva.  

Essa corrente, ao tempo que busca reparar os danos sofridos pelo 

administrado diante de uma negligência estatal, não onera demasiadamente o Estado 

e, consequentemente, a coletividade.  

Dessa forma, ainda que não se tenha uma posição doutrinária predominante 

e que se observe decisões de tribunais superiores adotando as três correntes e, por 

                                                           
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10ª.ed. [Sl]: Thomson Reuters Revista dos Tribunais,2014. p.1344 
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vezes, não especificando qual delas foi adotada, será considerado para esse trabalho 

a predominância da corrente mista, baseada na diferenciação entre omissão genérica 

e específica. 

 

3-  BREVE ANALISE DA LEI MARIA DA PENHA E DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS POR ELA INSTITUIDAS.  

A Lei 11.360/06 surge em um cenário de condenação internacional imposta ao 

Brasil em decorrência da omissão na punição da violência doméstica sofrida pela 

farmacêutica Maria da Penha. Tendo sido a condenação baseada na negligência em 

relação ao combate a violência contra mulher, surgiu a necessidade de criar um 

instituto sólido não apenas de caráter punitivo, mas que também instituísse políticas 

públicas capazes de dar suporte às vítimas. 

 A LMP se preocupou, em seu artigo 5º, em definir o conceito de violência 

doméstica, qual seja: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

Sendo essa definição complementada pelo artigo 7º, que traz as formas de violência 

abrangidas pela lei. É evidente, com isso, que o Estatuto buscou elencar e abranger 

as diferentes formas de violação à dignidade humana das mulheres que viessem a se 

materializar. 

Contudo, não houve apenas uma conceituação do que vem a ser “Violência 

Doméstica e Familiar contra Mulher”, mas também a instituição de uma série de 

medidas capazes de garantir proteção física, moral e patrimonial às vítimas, 

encorajando-as a proceder a denunciação de seu agressor. E é devido a isso que a 

Lei Maria da Penha foi tida como uma das melhores legislações de proteção à mulher 

do mundo.26 

                                                           
26 OLIVEIRA, Maria de Fátima Silva. Permanências e Mudanças: uma análise sobre a efetividade da Lei Maria da Penha a 
partir da experiência dos profissionais do centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência de Tobias 
Barreto/SE. São Cristóvão: UFS, 2014.  
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Nas palavras de Maria Berenice Dias27, a Lei Maria da Penha não pode ser tida 

como uma simples lei, mas sim como um precioso estatuto de caráter preventivo e 

assistencial, modificando o “in dubio pro réu”, presente no processo penal para “in 

dubio pro mulher”.  

Para garantir maior proteção às mulheres, a referida Lei alterou o 

procedimento em sede policial, tendo a lavratura do registro de ocorrência passado 

a gerar uma proteção imediata para a vítima. Antes, era necessário que se desse 

entrada com pedido de separação de corpos, ficando a mulher violentada 

desprotegida em relação a seu agressor durante esse período.  

Houve toda uma previsão legal sobre a atuação dos agentes policiais no 

momento do comparecimento da vítima em sede policial, concedendo uma atuação 

mais zelosa e participativa ao Delegado de Polícia. Deve este, de início, avaliar os 

riscos corridos pela mulher pautados apenas em seu depoimento, dispensando 

quaisquer tipos de encargo probatório, e solicitar as medidas necessárias à sua 

proteção, conforme disposto no artigo 10 da Lei Maria da Penha. 

Essas medidas a serem solicitadas pelo Delegado no momento do Registro de 

Ocorrência se encontram no artigo 11 da LMP, quais sejam: (a) garantia de proteção; 

(b) encaminhamento ao atendimento médico; (c) acompanhamento para que a vítima 

recolha seus pertences em segurança e (d) fornecimento de transporte para abrigo. 

Além disso, deve esse dar procedimento aos tramites necessários para a instauração 

do inquérito criminal e posterior ação penal.  

Ainda durante a realização do Registo de Ocorrência, caso sinta necessidade, 

pode a vítima solicitar à Autoridade Policial a concessão de Medidas Protetivas de 

Urgência, instituídas pelo capítulo II da referida Lei.  

Essas podem ser “Medidas Protetivas que obrigam o agressor” (artigo 22 LMP), 

que impõem determinada conduta ao autor do fato, como, por exemplo, a 

determinação de afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima por 

qualquer meio. Bem como as chamadas “Medidas Protetivas à ofendida” (artigo 22 e 

                                                           
27 DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha. 4ª. Ed. [S.l]: Tomson Reuters. 2017.p. 79 
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23 LMP) que se relacionam a proteção da vítima e de seus bens materiais, como, por 

exemplo, o seu encaminhamento a programa oficial de proteção e a restituição dos 

bens subtraídos pelo agressor. 

O que se busca, através da concessão das Medidas Protetivas de Urgência é 

garantir de que a mulher, após denunciar o autor do fato, tenha sua integridade física 

e psicológica resguardada pelo Estado. Evita-se, também, que as vítimas desistam 

proceder à denunciação por medo de futuras punições, como ocorria antes da 

vigência da LMP. 

Caso o agressor descumpra alguma das medidas supracitadas, pode o 

Ministério Público ou o Juiz de ofício decretar a sua prisão preventiva para garantir 

seu cumprimento e a consequente preservação da dignidade física e psicológica da 

mulher. Tal previsão se contra no inciso IV do artigo 313 do Código de Processo Penal, 

que foi introduzido pelo artigo 42 da LMP.  

Nesse sentido, é dever do Delegado atender a requisição feita pelo juízo ou 

pelo Ministério Público de força policial necessária ao cumprimento das Medidas 

Protetivas de Urgência em vigor. Bem como tomar as providencias cabíveis quando 

tomar conhecimento da violação das mesmas. 

Desta maneira, o que se pode perceber por meio de uma breve analise é que 

a Lei 11.340/06 buscou delimitar todo procedimento em sede policial a fim de conferir 

proteção à vítima desde o momento do registro.  

No que tange à parte processual, a lei em questão se preocupou em afastar 

expressamente a incidência da Lei dos Juizados Especiais nos crimes de violência 

doméstica. Com isso, essa modalidade de violência deixou de ser um crime de menor 

potencial ofensivo para se tornar um de maior potencial, visto que atinge não só as 

mulheres, mas sim os descendentes e a entidade familiar como um todo.  

É bem verdade que houve previsão da possibilidade de retratação da 

representação, porém essa só se aplica aos delitos de ação penal condicionada e 

perante a autoridade judiciaria e membro do Ministério Público competente. Ou seja, 

houve uma intenção do legislador de dificultar que mulheres vítimas de violência 

desistissem da ação penal em virtude de possíveis ameaças do agressor. 
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O que se pode concluir, dessa forma, é que seu objetivo da Lei Maria da Penha 

vai além de elencar os tipos de violência por ela abrangida, se dispondo a delimitar a 

atuação dos Policiais Civis e Militares, Juízes e Membros do Ministério Público 

envolvidos. 

 Com isso, além de conceder uma proteção imediata e incessante às mulheres 

violentadas, encorajando-as a realizar a denúncia, a LMP também criou uma rede de 

auxílio àquelas que, de alguma forma, dependem de seu agressor. É por isso que, 

como dito anteriormente, não se trata de um estatuto de caráter meramente punitivo, 

mas sim preventivo e assistencial. 

Nas palavras de Pedro Rui da Fontoura Porto28: “Depreende-se disso que este 

diploma legal não se constitui, exclusivamente, em lei penal, mas uma lei com 

repercussão na esfera administrativa, civil, penal e, inclusive, trabalhista.” 

 

4- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO 

ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. 

Ocorre que, ainda que a LMP tenha mudado o tratamento do Estado em relação 

a essa prática de violência, instituindo medidas públicas capazes de garantir proteção 

às vítimas, na prática, a situação tem se mostrado um pouco diferente. 29 

Ainda de acordo com Maria Berenice Dias30,além de uma legislação completa 

do ponto de vista preventivo e punitivo, é necessário um judiciário coerente e um 

executivo disposto a despender recursos para instituir as políticas públicas trazidas 

pela LMP, garantindo a efetividade das proteções conferidas pelo juízo competente.  

Nessa perspectiva, cabe citar um caso bem emblemático que mostra como a 

atuação incessante dos agentes públicos é indispensável para a efetividade da LMP. 

                                                           
28 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência Doméstica e Familiar contra a mulher: Lei 11.340/06 Análise Crítica e Sistêmica. 
1ª. Ed. [S.l]: Livraria do Advogado Editora. 2014. Paginação Irregular. 

 
29 CERQUEIRA, D.; MATOS, M.V.M; MARTINS, A.P.A; JUNIOR, J.P. Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha. [S.l]:Ipea, 
2015 (Texto para Discussão nº2048). p. 10 
 
30 DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha. 4ª. Ed. [S.l]: Tomson Reuters. 2017.p.190 
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 De certa forma, a situação vivenciada por Maria Islaine de Morais, morta pelo 

ex-marido com sete tiros em seu salão de beleza em Belo Horizonte, representa a 

realidade fática de algumas mulheres ao redor do País. A vítima havia feito oito 

Registros de Ocorrência contra o agressor, contra qual possuía uma Medida Protetiva 

de afastamento. 

Alguns dias antes de ser assassinada, Maria teria pedido proteção à polícia 

devido as ameaças de morte feitas pelo ex-marido durante a vigência das Medidas 

Protetivas. Tais solicitações não foram atendidas e a Polícia do Estado de Minas 

Gerais se manteve inerte. 

É evidente, dessa forma, que somente a instituição de medidas de proteção às 

vítimas não se mostra suficiente, sendo necessário uma atuação continua e 

ininterrupta do Poder Público para que essas tenham efetividade. O que não ocorreu 

no caso descrito acima e em diversos outros espalhados pelo País. 

Quase doze anos se passaram desde a promulgação da LMP e, ainda que 

diversas mudanças tenham ocorrido no plano fático, o caso citado acima mostra uma 

omissão do Poder Público diante da solicitação de proteção feita por Maria Islaine, de 

certa forma, semelhante a sofrida por Maria da Penha.  

Diante dessa realidade, surge o questionamento se poderia o Estado ser 

responsabilizado quando, após a efetivação do Registro de Ocorrência e a concessão 

de medidas de proteção, a vítima ainda continue tendo sua integridade física e 

psicológica violada em razão da inação estatal. 

Para isso, diante da corrente de responsabilização civil do Estado por omissão 

adotada, é necessário analisar se a inação dos agentes públicos nessas situações é 

específica ou genérica. A partir daí se mostra possível delimitar a modalidade de 

incidência da responsabilidade civil nesses casos, se seria necessário comprovação 

do elemento subjetivo. 

Por meio da breve exposição realizada anteriormente acerca das medidas 

instituídas pela LMP, é possível perceber que o estatuto se preocupou em delimitar 

de forma específica atuação estatal. Tanto se tratando das providencias necessárias 
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para a concessão das medidas de proteção, como também para garantir que sejam 

essas dotadas de efetividade.  

Nesse sentido, merece destaque o artigo 42 da LMP que incluiu o inciso IV ao 

artigo 313 do Código de Processo Penal. Essa inclusão estabeleceu que, caso haja 

necessidade, o Ministério Público ou o Juiz de oficio pode decretar a prisão do 

agressor a fim de garantir a preservação da integridade física e psicológica da vítima 

detentora de Medida Protetiva de Urgência. 

Também é importante mencionar o artigo 10 da LMP, que preceitua que a 

Autoridade Policial deve tomar todas as providências legais cabíveis sempre que 

tomar conhecimento que a Medida Protetiva de Urgência foi descumprida. 31 

Nas palavras Pedro Rui Porto 32: “A Lei 11.340/06 tem por objetivo concretizar, 

no plano infraconstitucional, o preceito contido no artigo 226§ 8º, CF, que impõe ao 

Estado a obrigação de coibir a violência no âmbito das relações domésticas.”  

Ou seja, é evidente que a LMP ao instituir as medidas de proteção e ao delimitar 

a atuação estatal a fim de que tais medidas fossem cumpridas, concedeu ao Estado 

um dever específico de diligência. Isto posto, a inação da Administração Pública se 

mostra, nesses casos, juridicamente reprovável.  

Dessa forma, conforme preceitua a corrente doutrinária mista, estando diante 

de uma omissão juridicamente reprovável, decorrente da não observância a um 

comando legal de agir, seria essa omissão considerada específica. Logo, pode-se 

afirmar que haveria incidência da responsabilidade civil na modalidade objetiva, 

independendo da comprovação de culpa ou dolo na inação do agente.  

 Ainda que seja clara a incidência da responsabilidade civil na modalidade 

objetiva nessas situações, é importante relembrar que, a responsabilidade de Juízes 

e Membros do Ministério Público sempre depende da comprovação de dolo ou fraude 

                                                           
31 DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha. 4ª. Ed. [S.l]: Tomson Reuters. 2017.p.170 
32 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência Doméstica e Familiar contra a mulher: Lei 11.340/06 Análise Crítica e 

Sistêmica. 1ª. Ed. [S.l]: Livraria do Advogado Editora. 2014.Paginação Irregular. 
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no exercício de suas funções. Ou seja, caso a omissão seja desses agentes, seria 

necessária a comprovação de um desses elementos.  

 Isto posto, a não concessão das Medidas Protetivas de Urgência por parte do 

Juiz, ainda que venha a gerar lesões a integridade física e psicológica da vítima, só 

enseja a incidência de responsabilidade civil caso haja comprovação de dolo ou fraude 

em sua atuação.  

 Todavia, caso a lesão se concretize por uma omissão da Autoridade Policial ou 

de outro agente público diverso diante de um comando instituído pela Lei, como é o 

caso do constante no artigo 10 LMP, a responsabilidade civil poderá ser adotada na 

modalidade objetiva.  

Assim sendo, em relação ao caso supramencionado, a vítima, detentora de 

Medida Protetiva de Urgência, solicitou auxilio de força policial algumas vezes antes 

de ser brutalmente assassinada, tendo realizado alguns Registros de Ocorrência. Isto 

é, ficou clara a não observância por parte dos agentes públicos envolvidos do 

comando legal contido no artigo 10 LMP, o qual preceitua que se deve proceder as 

medidas necessárias em lei para garantir que as Medidas Protetivas de Urgência 

sejam cumpridas.  

Em outras palavras, fica evidente, no caso de Maria Ismenia e em tantos outros 

semelhantes espalhados pelo País, que houve omissão estatal diante de um comando 

legal específico. Caracterizando, dessa forma, uma omissão juridicamente reprovável 

e ensejando a aplicação da responsabilidade civil na modalidade objetiva, não sendo 

necessária a comprovação de culpa.  

Portanto, teriam essas vítimas direito à indenização do Estado diante de sua 

omissão sem necessidade de sequer analisar a existência do elemento subjetivo, 

sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 
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CONCLUSÃO  

Ao condenar o Brasil por negligência no combate a violência contra mulher no 

caso Maria da Penha, o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) buscou foi que o País assumisse uma 

postura ativa de combate a essa prática e um papel de garantidor da integridade física 

e psicológica das mulheres. 

Caso fosse adotada a responsabilidade civil por omissão na modalidade 

subjetiva nos casos envolvendo violência doméstica, seria demasiadamente oneroso 

para a vítima comprovar a existência do elemento subjetivo, visto que essa não tem 

acesso aos trâmites internos da Administração Pública. Ou seja, não se estaria 

incumbindo ao Estado o papel de real garantidor da integridade física e psicológica 

das mulheres e de efetivo combate a essa prática.  

Sendo, como mencionado anteriormente, a violência doméstica decorrente de 

um ideal de submissão e inferioridade feminino entranhado no seio social, seria 

necessário um Estado vinculado de forma efetiva ao combate dessa prática. 

Por outro lado, a adoção da responsabilidade civil por omissão no âmbito da 

violência doméstica na modalidade objetiva em toda e qualquer situação, concederia 

ao Estado um papel de segurador universal, o que oneraria de forma incalculável a 

sociedade como um todo.  

Dessa forma, a diferenciação entre omissão específica e genérica para 

delimitar a modalidade de responsabilização nesses casos se mostra mais ponderada. 

Isso porque, ao passo que permite ao administrado ter sua lesão compensada 

pecuniariamente quando o Estado possuía o dever de agir e não o fez – como é o 

caso das medidas instituídas pela LMP-, não condena a Administração Pública por 

toda e qualquer omissão, que sobrecarregaria a sociedade civil como um todo.  

Por fim, cabe ressaltar que, como dito anteriormente, a Responsabilidade Civil 

do Estado na hipótese de omissão ainda possui grande divergência doutrinaria e 

jurisprudencial, existindo julgados dos Tribunais Superiores adotando as três teorias 

de responsabilização e, por vezes, não mencionado qual delas incidiu no caso 

concreto.  
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