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RESUMO  

 

O objetivo desta monografia é estudar a Responsabilidade Civil do Estado no caso da 

omissão de seus agentes. Tema de vital importância para a proteção dos direitos do 

cidadão frente ao poder Público. O trabalho contempla uma análise histórica, 

jurisprudencial e doutrinária acerca do assunto, enfocando nas hipóteses em que se 

verifica a omissão do Poder Público.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this monograph is to study the Civil Responsibility of the State in the 

case of the omission of its agents. This issue is of vital importance for the protection of 

citizens' rights versus public power. The work contemplates a historical, jurisprudential 

and doctrinal analysis on the subject, focusing on the hypotheses in which there is an 

omission of the Public Power. 

 

Keywords: State Civil Responsibility. Omission. Services. State. Harm. 
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INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, um assunto que possui divergências no tocante doutrinário 

quanto jurisprudencial é o da responsabilidade civil do Estado nos casos omissivos. 

Mediante uma análise dos julgados nacionais, percebe-se um novo posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal frente à divergência doutrinária que paira sobre o assunto.  

É notório que a Administração Pública responde civilmente pelos danos 

causados por agentes públicos, no exercício de suas funções, aos administrados. Ao 

passo que tal dano pode derivar de uma conduta comissiva, resultante de uma ação, ou 

omissiva, resultante de uma omissão, de um não fazer quando necessário fosse, do 

agente.  

Destaca-se que o Estado não é responsabilizado somente pelos atos ilícitos que 

comete e causem danos ao administrado, contudo responde igualmente pelos atos lícitos 

que causarem dano a terceiro, imputando-lhe o dever de indenizar. 

A responsabilidade civil do Estado consolidou-se por meio da adoção, através de 

um processo evolutivo de teorias. Num primeiro momento, tais teorias versavam sobre a 

total irresponsabilidade estatal, por meio de uma concepção civilista. Posteriormente, 

verifica-se o surgimento da teoria da responsabilidade administrativa, da teoria da 

responsabilidade com culpa e da responsabilidade teoria do risco integral. Por último, 

tem-se o surgimento da teoria do risco administrativo, fazendo-se que seja necessário a 

existência de três requisitos essenciais para a configuração do dever do Estado de 

indenizar, que são: o fato, o dano e o nexo de causalidade; de tal forma que se dispensa 

a validação do requisito da culpa.  

Em momento seguinte, tratou-se do momento e da forma como a Administração 

Pública deveria indenizar o administrado. Em razão disso, surgem-se duas correntes: (i) 

a da responsabilidade subjetiva, que considerava necessário não só os elementos 

essenciais para a configuração da responsabilidade do Estado, mas também o elemento 

da culpa, caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia, bem como o 

elemento do dolo, isto é, da intenção do agente em causar o dano; e (ii) a da 

responsabilidade objetiva, que, conforme já explicitado, consistia em responsabilizar o 

Estado considerando apenas a presença do fato, do dano e do nexo de causalidade, este 

último importantíssimo para a configuração do dever de indenizar. 

Sob a égide do texto constitucional de 1988, a República Federativa do Brasil 

adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, possuindo previsão legal em seu 

art. 37, § 6º, que versa da seguinte maneira:  
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“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.”. 

 

Contudo, no tocante a concordância da utilização desta corrente doutrinária nos 

casos de conduta comissiva do Estado, parcela da doutrina pátria acredita que, nas 

hipóteses em que a conduta geradora do dano se insurge de uma omissão, o correto seria 

a aplicação da corrente da responsabilidade subjetiva, enquanto a outra parte da doutrina 

entende pela aplicação da responsabilidade objetiva igualmente nos casos em que há 

efetiva ação do agente. 

O estudo terá como escopo a análise das correntes doutrinárias e principais 

decisões judiciais que cuidam da discussão. O principal objetivo deste trabalho consiste 

em tal análise acadêmica.  

Não obstante, para isso, faz-se necessário um estudo prévio, uma elucidação a 

priori do conceito de responsabilidade civil, tema este a ser trabalhado no primeiro 

capítulo. Por conseguinte, iniciar-se-á o estudo efetivo da responsabilidade civil da 

Administração Pública, com enfoque nos elementos essenciais para a sua configuração, 

os sujeitos da responsabilidade civil, seus pressupostos, igualmente suas causas 

excludentes, com o devido tratamento no que tange a evolução histórica do instituto. 

E, por fim, o estudo se direcionará para a responsabilidade civil do Estado nos 

casos omissivos, isto é, quando o Estado tinha a obrigação de agir, porém não o fez, e 

dessa forma acarretou um dano ao administrado. 

 

  

CAPÍTULO I – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1. CONCEITO 

 

Em momento anterior à abordagem sobre o tema responsabilidade da 

responsabilidade civil, faz-se necessário tomar como ponto de partida a noção de dever 

jurídico. Tal instituto pode ser compreendido como a conduta externa de uma pessoa 
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imposta pelo Direito Estatal, com o fito de que com essa conduta exista melhor convívio 

social.  

Feita essa premissa, parte-se para o estabelecimento da distinção entre a 

concepção de obrigação e de responsabilidade, que fora muito bem realizada pelo 

mestre CAVALIERI: 

“Obrigação é sempre um dever jurídico originário; 

responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, consequente à 

violação do primeiro
1
.” 

 

A obrigação, dentro do instituto da responsabilidade, deve ser compreendida 

como o dever de reparar os danos ocasionados por nossos atos com fulcro em previsão 

legal.  

Dito de outro modo considera-se que a responsabilidade será sempre 

consequência de uma fortuita violação de um dever jurídico originário, a obrigação. 

Dessa forma, a sua exegese ocorre com o intuito de restaurar o dano decorrente desta 

violação.  

CRISTIANO CHAVES, NELSON ROSENVALD e FELIPE PEIXOTO são 

categóricos ao afirmar que:  

“O acoplamento entre as duas obrigações, a de agir em 

conformidade com a lei e a de reparar o dano ou cumprir a pena, 

culminou na inteira moralização e juridicização da imputação.
2
” 

 

Incrementando o nosso entendimento acerca do assunto, a ilustre professora Di 

Pietro
3
 afirma ainda que ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade 

exige sempre um ato ilícito e contrário à lei, no direito administrativo ela pode decorrer 

de atos ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus 

maior do que o imposto aos demais membros da coletividade.   

Ademais, importante ressaltar a lição do Mestre CAIO MARIO:  

“Dotadas de capacidade, as pessoas jurídicas agem, emitem 

declarações de vontade, adquirem direitos e contraem 

obrigações. Como qualquer pessoa natural, e aqui a invocação 

tem inteira procedência, o ente moral se obriga e, vinculado à 

emissão de vontade, responde pelos compromissos assumidos. O 

problema, portanto, da responsabilidade das pessoas jurídicas 

                                            
1
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Sergio Cavalieri Filho. 10. ed.  

São Paulo: Atlas,. 2012. p. 2.  
2
 FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; e ROSENVALD, Nelson. Curso 

de direito civil: responsabilidade civil, volume 3. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 5. 
3
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

p.715. 
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pelo inadimplemento das obrigações assumidas não oferece 

margem a discussões. O que se poderá cogitar é simplesmente 

da idoneidade da declaração volitiva, e isto condiz com a 

questão de sua representação. Desde que se tenha em vista um 

negócio jurídico realizado nos limites do poder conferido pela 

lei e pelo estatuto, deliberado pelo órgão competente e realizado 

por quem é legítimo representante, a pessoa jurídica é 

responsável, está adstrita ao cumprimento da palavra empenhada 

e responde com seus bens pela inobservância do compromisso. 

A regra tem cunho de absoluta generalidade e aplicação, não 

somente às pessoas jurídicas de direito privado, como também 

às de direito público”
4
.  

 

É possível perceber, todavia, que o objetivo da responsabilidade civil é o de 

restabelecer um status quo ante, ou melhor, reparar o dano causado pelo ato que, 

praticado, rompeu o acordo jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e 

a vítima. A sua finalidade é devolver a vítima à situação anterior à lesão. 

Diante de tal explanação surge o sequente questionamento: qual seria a forma 

mais acertada de se reparar?  

 

1.2. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

Nas hipóteses contratuais de responsabilidade civil da Administração Pública, a 

sanção aplicável é a indenização, isto é, um valor constituído em pecúnia que se 

destinará à reparação dos prejuízos sofridos pela vítima. Vítima essa, que passará a 

possuir um direito contra o responsável, em razão do dano suportado. 

Nas palavras de EDMIR NETTO DE ARAÚJO:  

"o Estado também, em suas relações com a comunidade que o 

institui, executa serviços e atividades por meio de agentes e por 

meio de órgãos públicos. Esses agentes, geralmente servidores 

públicos, são pessoas humanas que, como representantes do 

Estado, desenvolverão intensa atividade com esse objetivo. A 

ação ou omissão humanas, contrariamente aos assim chamados 

fatos do mundo: estarão sujeitas a regimes de responsabilidade, 

caso venham a ser causadoras de prejuízos ou lesões a pessoas, 

bens ou direitos, na forma disciplinada pela coletividade, através 

das normas legais editadas por seus representantes.
5
" 

 

                                            
4
 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil. v. I. Atual. MORAES, Maria Celina 

Bodin de. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 268. 
5
 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

84. 
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A obrigação de indenizar possui natureza jurídica de obrigação legal. Com 

fulcro na lei é que se determina o seu surgimento e a maneira como deverá ser feita. É 

resultado de um ato jurídico ilícito, que independe da vontade do agente, podendo atuar 

contra a sua intenção.  

Nas palavras de CAIO MÁRIO: 

“Se o prejuízo emanou de um fato material, do funcionamento 

passivo do serviço público, embora sem culpa pessoal, de um 

mero acidente administrativo ou de uma irregularidade do 

funcionamento do serviço público, mas irregularidade de 

apuração objetiva, é o bastante para que tenha lugar a 

indenização.
6
” 

 

Conforme preceituado em momento anterior, a indenização decorre de uma 

violação anterior a obrigação, o que deixa evidente a sua característica sucessividade. 

Cumpre salientar que a indenização tem como escopo principal a reparação do 

dano suportado pela vítima, o que nos leva a conclusão de que a indenização deve-se 

pautar num certo limite, que deve ser estabelecido com base na situação da vítima antes 

do dano. Tal instituto, em nenhum momento, tem o objetivo de consubstanciar o 

enriquecimento ilícito do prejudicado e, tampouco, fazer com que o fato da punição seja 

extremada com relação ao agente causador do dano. 

 

1.3. TIPOS DE RESPONSABILIDADE  

A responsabilidade possui formas diversificadas, variando de acordo com a 

natureza da norma jurídica que a consubstancia. Caso, em determinada hipótese, a 

norma a ser violada tenha natureza penal, a responsabilidade que decorrer da prática do 

ato que violou a norma será abrangida pela esfera penal; porém, na hipótese de se 

verificar que a norma seja de direito civil, desta forma, o enfoque será na 

responsabilidade civil. 

 

 

1.3.1. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL 

O fato gerador da responsabilidade civil é o procedimento licito ou ilícito que 

venha a produzir uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.  

                                            
6
 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil. v. I. Atual. Maria Celina Bodin de 

Moraes. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 271. 
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Impende ressaltar que as normas de direito penal e as de direito civil são 

autônomas entre si. Sendo assim, uma única conduta do agente poderia resultar em 

ambas responsabilidades, ou seja, violaria tanto uma norma de caráter civil quanto uma 

norma de caráter penal, pois suas responsabilidades também serão independentes, 

caracterizando assim dupla ilicitude. Contudo, impende destacar que a lei se dispõe a 

tratar apenas da responsabilização das Pessoas Jurídicas, não deixando de abranger a 

responsabilidade individual de seus agentes ou de qualquer pessoa natural, autora, 

coautora ou partícipe do ato ilícito, que poderão ser responsabilizados na esfera cível ou 

criminal. 

Nas palavras de ARAGÃO:  

“As diversas instâncias de responsabilização dos agentes 

públicos são autônomas, mas, para evitar contradições entre atos 

estatais, são parcialmente interrelacionadas, já que em tese os 

agentes públicos estão sujeitos concomitantemente às esferas 

civil, administrativa e penal de responsabilização.
7
”  

 

Deve-se ter sob análise, que o Direito Penal volta-se para o ilícito de maior gravidade, 

que afeta mais diretamente o interesse público, enquanto o Direito Civil, a punição 

obedece a razões de convivência social, sendo que o ilícito civil possui natureza de 

menor gravidade. Com relação ao ilícito e a culpa penal, a sentença penal condenatória 

faz coisa julgada no Cível quanto ao dever de indenizar, de acordo com o disposto no 

art. 63 do Código de Processo Penal e no art. 515, inciso IV do Código de Processo 

Civil, respectivamente, in verbis: 

Código de Processo Penal. Art. 63.  Transitada em julgado a 

sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no 

juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu 

representante legal ou seus herdeiros. 

§ único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a 

execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do 

inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da 

liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.  

 

Código de Processo Civil. Art. 515.  São títulos executivos 

judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os arts. 

previstos neste Título: 

(...) 

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;  

 

                                            
7
 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. p. 1.084 
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Um ponto de distinção entre as duas responsabilidades surge pelo fato de, no 

caso da responsabilidade civil, o agente responder por qualquer ação ou omissão que 

viole direito ou cause dano à terceiro, ao mesmo tempo em que, na responsabilidade 

penal, o agente responde pela sua conduta, caso esta esteja possua previsão legal. 

Dessa forma, fica caracterizada a pessoalidade característica da responsabilidade 

penal, onde somente aquele que se enquadra em norma jurídica tipificada pelo Direito 

Penal é quem deve responder. De outro modo, pelo fato da responsabilidade civil 

possuir natureza patrimonial, o bem a ser atingido é o patrimônio do agente. 

 

1.3.2. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL 

Com relação à responsabilidade extracontratual faz-se necessário, para delinear 

o tema tratado, não abordar a sistemática vigente na responsabilidade contratual, que é 

regida por princípios próprios, referente unicamente aos contratos administrativos. 

A responsabilidade patrimonial decorre da omissão do Poder Público, de atos 

ilícitos, de atos jurídicos e de comportamentos materiais. O essencial é que haja um 

dano causado a terceiros por comportamento omissivo ou comissivo de agente do 

Estado.  

No direito administrativo a responsabilidade pode se originar por meio de atos 

ou comportamentos que, embora lícitos, possam vir a causar graves perdas a 

determinados setores ou indivíduos da sociedade. Já, no direito privado, a 

responsabilidade está umbilicalmente ligada a um ato ilícito contrário à lei. 

Um exemplo de superação da distinção entre responsabilidade contratual e 

extracontratual pode ser verificada no Código do Consumidor, pois quando o mesmo 

equipara o consumidor a todas as vítimas do acidente de consumo, em seu art. 17, 

submeteu a responsabilidade do fornecedor a um tratamento unitário, tendo em vista 

que o fundamento dessa responsabilidade é a violação do dever de segurança.     

No ordenamento jurídico pátrio a divisão entre responsabilidade contratual e 

extracontratual não é absoluta. Os dois institutos intercalam-se, de modo que as regras 

previstas no Código Civil para a responsabilidade contratual também são utilizadas para 

a responsabilidade extracontratual. 

A doutrina majoritária tem adotado a doutrina dualista, mesmo sendo criticada 

pelo fato de que pouco importa o aspecto como a responsabilidade civil se apresenta, de 

modo que seus efeitos são uniformes. 



 

17 
 

Nas palavras de DANIEL AMORIM e FLAVIO TARTUCE: 

“As codificações brasileiras foram pensadas na mesma esteira 

dessa partilha metodológica, adotando o citado sistema dualista. 

No Código Civil de 1916, a responsabilidade extracontratual, a 

obrigação por atos ilícitos, estava entre os arts. 1.518 e 1.553; a 

responsabilidade contratual, as consequências da inexecução das 

obrigações, nos arts. 1.056 a 1.058, completados pelos 

dispositivos relativos às perdas e danos (arts. 1.059 a 1.061) e 

aos juros legais (arts. 1.062 a 1.064). Isso sem falar no 

tratamento da cláusula penal, decorrência natural do 

inadimplemento, que era matéria dos comandos anteriores (arts. 

916 a 927). Além da divisão, o conceito estruturante de ato 

ilícito constava do art. 159 do Código de 1916. 

Na codificação brasileira de 2002, mais bem organizada, o 

Título IX do Livro das Obrigações recebeu o nome Da 

responsabilidade civil, tratando, a princípio, da responsabilidade 

extracontratual (arts. 927 a 954), uma vez que o seu dispositivo 

inaugural faz menção ao ato ilícito (art. 186) e ao abuso de 

direito (art. 187). De outro modo, a responsabilidade contratual, 

decorrente do inadimplemento das obrigações, consta dos arts. 

389 a 420 do CC/2002. Na Parte Geral, assim como no Código 

Civil anterior, há o conceito de ato ilícito (art. 186), ao lado do 

de abuso de direito (art. 187), categorias básicas da 

responsabilidade civil.
8
” 

 

1.3.3. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA 

O Direito pátrio oscilou entre as doutrinas subjetiva e objetiva da 

responsabilidade civil da Administração.  

A grande diferença entre a responsabilidade subjetiva e objetiva está 

consubstanciada no elemento culpa. 

A Teoria da Responsabilidade Subjetiva fundamenta-se, prioritariamente, na 

intenção do agente público. Para a caracterização da responsabilidade faz-se necessário 

comprovar: a conduta do Estado; o dano; o nexo de causalidade e o elemento subjetivo, 

em que pese, a culpa ou o dolo do agente.  

No ordenamento pátrio, a fase marcada pela responsabilidade subjetiva é 

chamada de fase civilista, pelo fato da responsabilização do ente público ocorrer nos 

moldes do direito civil. No Direito Brasileiro, a responsabilidade subjetiva tinha 

embasamento no art. 15, do Código Civil de 1916 (CC/16), ora revogado. 

 

                                            
8
 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: 

direito material e processual. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p.98. 
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Código Civil de 1916; Art. 15: "as pessoas jurídicas de direito 

público são civilmente responsáveis por atos de seus 

representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 

procedendo do modo contrário ao direito ou faltando a dever 

prescrito por lei, salvo direito regressivo contra os causadores do 

dano". 

 

Como preceitua a melhor doutrina cível, a culpa se emerge da demonstração de 

conduta praticada com imprudência, imperícia ou negligência pelo agente, mesmo 

porque qualquer atuação fora dos limites da lei já se configura negligente. Por sua vez, a 

demonstração do dolo depende da intencionalidade do agente em causar o dano ou, pelo 

menos, da assunção do risco conhecido pelo agente ao atuar. 

Nas palavras de PABLO STOLZE e RODOLFO PAMPLONA: 

“Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que 

uma obrigação derivada, um dever jurídico sucessivo de assumir 

as consequências jurídicas de um fato, consequências essas que 

podem variar de acordo com os interesses lesados.
9
” 

 

O art. 186 do Código Civil de 2002 coloca como fundamento da 

responsabilidade subjetiva a culpa. Porém, o sentido de culpa não é stricto sensu, como 

no Direito Penal, mas sim em sentido amplo, direcionando não só para a culpa, como 

também o dolo. Desta feita, para que se configure a responsabilidade subjetiva são 

necessários três elementos, identificados no art. 186 do Código Civil, que constituem o 

fato gerador: (i) o elemento formal, entendido como a violação de um dever jurídico 

mediante conduta voluntária; (ii) o elemento subjetivo, que é a culpa em sentido amplo; 

e (iii) um elemento causal-material, que é a relação de causalidade entre o dano e a 

conduta do agente. 

Tais pressupostos são comuns à responsabilidade contratual, limitando-se a 

prova da culpa à demonstração de que a prestação foi descumprida. 

Contudo, a partir do momento em que um agente, mediante conduta culposa, 

viola direito de outrem causando-lhe dano, estar-se-á diante de um fato que ensejará o 

dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. O Código Civil de 2002 

trouxe em seu art. 927, a regra de que “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. Dessa forma, a concepção a ser adotada acerca do assunto no Brasil 

                                            
9
 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor : 

direito material e processual. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p.98. 
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é de que existe uma regra geral dual de responsabilidade civil, em que coexistem as 

responsabilidades objetiva e subjetiva. 

Por sua vez, enquanto a responsabilidade subjetiva é diretamente ligada à culpa, 

a responsabilidade objetiva dispensa tal elemento. Basta apenas que haja a conduta, o 

dano e o nexo de causalidade. Tal espécie é baseada na teoria do risco, que afirma que 

qualquer atividade exercida por alguma pessoa resulta em um risco de dano para a 

coletividade, consequentemente, qualquer conduta, mesmo que isenta de culpa, que 

cause algum tipo de lesão resultará na obrigação de indenização. 

 

1.4. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Ao falar sobre os diversos tipos de responsabilidade civil, foi inevitável não citar 

os elementos que as compõem. Conduta, dano, nexo de causalidade, culpa. Para uma 

melhor compreensão do tema, considerou-se necessário, portanto, tratar de cada 

elemento separadamente. 

Traz-se à baila brilhante ensinamento do Min. CELSO DE MELLO:  

“Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da 

responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem (a) a 

alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus 

damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) 

do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva 

imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa condição 

funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 

independentemente da licitude, ou não, do comportamento 

funcional, e (d) a ausência de causa excludente da 

responsabilidade estatal.
10

”. 

 

1.4.1. CONDUTA 

 

Entende-se a conduta como a exteriorização de um comportamento humano de 

característica voluntária. Podendo ser originada por meio de uma ação ou de uma 

omissão, um ato lícito ou ilícito, podendo ainda surgir em razão de um fato próprio ou 

de terceiro, que, violando um direito, gera um prejuízo, que poderá ser de natureza 

material ou moral, a outrem.  

                                            
10

 RE nº 109.615-2/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 02/08/96. 
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Na hipótese da conduta ocorrer por meio de um ato positivo, ou seja, por uma 

ação, é chamada de conduta comissiva. Quando o agente pratica atos que causem lesão 

a terceiros, há uma quebra da obrigação de deixar de praticar tais atos, o que resulta em 

dano. 

De outra forma, damos o nome de conduta omissiva ao ato negativo. Verifica-se 

quando há um dever jurídico de agir, esperado pelo ordenamento jurídico, visando à 

tutela de um bem jurídico, mas este não ocorre. Nestes casos, não impedir a lesão ao 

bem jurídico tutelado significa permitir que a causa opere. 

Em suma, só pode ser responsabilizado por omissão quem tiver o dever jurídico 

de agir, vale dizer, estiver numa situação jurídica que o obrigue a impedir a ocorrência 

do resultado. Se assim não fosse, toda e qualquer omissão seria relevante e, 

consequentemente, todos teriam contas a prestar à Justiça. No que tange à 

responsabilidade do Estado por omissão, doutrina e jurisprudência majoritariamente 

impõem a presença do elemento culpa, sendo suficiente para caracterizá-la provar que a 

situação impunha um dever de agir ao Estado, e esse quedou inerte por dolo, desídia ou 

negligência, ainda que anônima do serviço, sem que seja realizada a identificação de um 

servidor concretamente culpado. Depreende-se que a imputação de um dano decorrente 

de omissão estatal não deve ser realizada de forma instantânea, vez que a inércia não é a 

causa imediata do dano, sendo um fato da natureza, da vítima ou de terceiros, não 

protegido pelo Estado. Importante ressaltar que a conduta pode ser tanto ilícita quanto 

lícita, a omissão que pode ensejar a responsabilidade do Estado é sempre ilícita, ao 

contrário do que se dá com a ação, que pode ser lícita ou ilícita para responsabilizar o 

Estado. 

Além disso, cumpre ressaltar que a conduta pode também ser originária de um 

ato praticado por um terceiro cuja responsabilidade recaía sobre outra pessoa que não a 

praticou, como por exemplo, a responsabilização dos pais pelos atos dos seus filhos 

menores que estiverem sob seu poder e companhia. (art. 932, I, do Código Civil). 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia. 
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1.4.2. DANO 

 

O elemento primordial para a configuração da responsabilidade civil é, sem 

dúvida, o dano. Pois, de forma preliminar, estabelece-se que responsabilidade civil 

muito se traduz na obrigação de reparar danos patrimoniais, exaurindo-se com a devida 

indenização. O dano pode ser definido como um prejuízo resultante de uma conduta, 

tanto comissiva quanto omissiva. Encontra-se inserido de forma central na regra de 

responsabilidade civil, em razão do dever de reparar ser originado com o dano. A regra, 

contida no art. 43 do Código Civil, que possui assento na sistemática constitucional 

brasileira, é a da responsabilidade com fundamento na teoria do risco administrativo ou 

risco social. Tal como preceituado, compreende todas as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviço público, possuindo os seguintes 

pressupostos: a) comprovação do dano; e b) demonstração de que este foi causado por 

um agente da pessoa jurídica. 

O dano pode ofender a esfera patrimonial ou moral, de modo que o primeiro, 

também chamado de dano material, pode ser compreendido como uma lesão ao 

patrimônio da vítima. Tendo em vista a compreensão de patrimônio como o conjunto de 

relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis economicamente, ou seja, não se limita 

apenas às coisas corpóreas, mas abrange também as incorpóreas. O dano material 

resulta na efetiva diminuição do patrimônio da pessoa, podendo ser corpóreo ou 

incorpóreo, e até futuro, quando impedido o seu crescimento. 

Como fora dito anteriormente, o dano deve ser reparado pelo agente, posto que, 

se reparado parcialmente, não será restabelecido o status quo anterior da vítima, e, se 

reparado a mais, incorre no enriquecimento ilícito do sujeito prejudicado. 

Existe, todavia, um tipo de dano que atinge não os direitos materiais do cidadão, 

pois, este relaciona-se com os direitos de sua personalidade, sua moral, e, desta feita, 

muitos afirmam que, nessa hipótese, é impossível que a reparação daquele que sofreu o 

dano venha a ocorrer de forma completa. Quando se trata de um dano imensurável, dano 

este que não possui um caráter pecuniário. A indenização, contudo, teria o efeito de 

atenuar a dor suportada pela vítima. Pode-se tomar como o exemplo, o caso da 

indenização por morte de algum ente familiar que estava preso em estabelecimento 

prisional de responsabilidade estatal. A ausência do ente querido não poderá ser 
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compensada por maior que seja o valor da indenização. Com relação a esse tipo de 

dano, nomeia-se de dano moral ou imaterial. 

Impende destacar que o magistrado, ao arbitrar o valor do dano moral, baseia-se 

nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tomando por base a consideração e 

a repercussão do dano, bem como, a condição financeira do agente causador. 

De outro modo, o dano material é mensurável. De tal forma que é possível 

dividi-lo na efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima, dano emergente ou 

positivo, como na perda do ganho esperável, na potencial diminuição do patrimônio da 

vítima, lucro cessante. 

Destacam-se as palavras de AGOSTINHO ALVIM, citado na obra de Pablo 

Stolze:  

“ser possível estabelecer, com precisão, o desfalque do nosso 

patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no 

terreno hipotético. Mas, com relação ao lucro cessante, o mesmo 

já não se dá.” E quanto ao lucro cessante, assevera: “Finalmente, 

e com o intuito de assinalar, com a possível precisão, o 

significado do termo razoavelmente, empregado no art. 1059 do 

Código, diremos que ele não significa que se pagará aquilo que 

for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, 

razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se 

prende à existência mesma de prejuízo). Ele contém uma 

restrição, que serve para nortear o juiz acerca da prova do 

prejuízo em sua existência, e não em sua quantidade. Mesmo 

porque, admitida a existência do prejuízo (lucro cessante), a 

indenização não se pautará pelo razoável, e sim pelo provado.
11

”  

 

Enquanto a mensuração do dano emergente não enseja maiores dificuldades, o 

lucro cessante já traz maiores percalços ao operador do direito. O lucro cessante deve 

ser compreendido como a perda de um ganho esperável, é o que se deixará de ganhar 

em razão do dano. Não devendo ser confundido com lucro imaginário, pois o lucro 

cessante se limita a consequência indireta do ato ilícito e, por isso, a sua mensuração 

deve ser feita com cuidado, baseada na razoabilidade consagrada pela parte final do art. 

402 do Código Civil, que assim dispõe: “Salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, 

o que razoavelmente deixou de lucrar.” 

 

                                            
11

 ALVIM, Agostinho Neves de Arruda.. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 
4. ed. 1972. p. 206. 
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1.4.3. NEXO DE CAUSALIDADE 

Uma das condições vitais no que tange à responsabilidade civil é a existência de 

um nexo causal entre o fato ilícito e o dano produzido. Quanto à noção de causa é uma 

ideia revestida de um aspecto deveras filosófico, ademais das dificuldades existentes na 

aplicação prática, em que verifica uma multiplicação dos elementos causais e dos 

fatores de produção de um prejuízo.  

O nexo de causalidade é o vínculo necessário entre a conduta e o dano. É a 

relação de causa e efeito entre a conduta ilícita do agente e o prejuízo suportado pela 

vítima. A partir deste conceito pode-se identificar quem foi o causador do dano. Trata-

se, contudo, do elo embrionário, do vínculo, que conecta a conduta do agente, podendo 

ser positiva ou negativa, ao dano. Dessa forma, somente se poderá responsabilizar 

alguém cujo comportamento houvesse dado causa ao prejuízo. 

Para que haja responsabilidade, é indispensável a presença do nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano.  

Merece destaque a lição de CAVALIERI: 

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta 

ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso 

que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, 

que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito. 

Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, 

que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem 

o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material 

do fato. Daí a relevância do chamado nexo causal. Cuida-se, 

então, de saber quando um determinado resultado é imputável 

ao agente; que relação deve existir entre o dano e o fato para que 

este, sob a ótica do Direito, possa ser considerado causa 

daquele.
12

” 

 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO 

PRATICADO CONTRA MOTORISTA PARADO EM SINAL 

DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ESTADO EM PROVER 

SEGURANÇA PÚBLICA NO LOCAL NEXO DE 

CAUSALIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 

AUSÊNCIA. 1. A imputação de responsabilidade civil, objetiva 

                                            
12

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Sergio Cavalieri Filho. 10. 
ed.  São Paulo: Atlas,. 2012. p. 49. 
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ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a 

conduta do agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-

normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo 

referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos 

de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos 

pelo sistema de direito). 2. Nesse domínio jurídico, o sistema 

brasileiro, resultante do disposto no art. 1.060 do Código Civil 

/16 e no art. 403 do CC/2002 , consagra a teoria segundo a qual 

só existe o nexo de causalidade quando o dano é efeito 

necessário de uma causa. 3. No caso, não há como afirmar que a 

deficiência do serviço do Estado, que não destacou agentes para 

prestar segurança em sinais de trânsito sujeitos a assaltos, tenha 

sido a causa necessária, direta e imediata do ato ilícito praticado 

pelo assaltante de veículo. Ausente o nexo causal, fica afastada a 

responsabilidade do Estado. Precedentes do STF e do STJ. 4. 

Recurso especial a que se dá provimento
13

. 

 

Na teoria do nexo causal, utiliza-se a expressão “concausa” para caracterizar o 

acontecimento que, anterior, simultâneo ou sucessivo ao antecedente que deflagrou a 

cadeia causal, soma-se a este, em relação ao evento danoso.  

Nas palavras do mestre CAVALIERI, a concausa trata-se de “outra causa que, 

juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia nem interrompe o nexo 

causal, apenas o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, 

aumentando-lhe o caudal.
14

”   

Na hipótese de concausa simultânea, caso em que um dano pode ser atribuído a 

várias pessoas, o Código Civil dispõe sobre o seu caráter solidário, da seguinte forma: 

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do 

direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, 

se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 

solidariamente pela reparação. 

§ único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-

autores e as pessoas designadas no art. 932.” 

 

Quando se trata das concausas sucessivas, duas teorias surgiram para definir os 

responsáveis pelo dever de reparar o dano. Sobre tal problemática, na qual estabelece-se 

uma cadeia de causas e efeitos, a tormenta incide-se em saber qual delas deve ser 

escolhida como a responsável pelos danos. Sobre o assunto, nota-se a existência de três 

teorias que buscam elucidar a questão.  

                                            
13

 REsp 843060 RJ 2006/0086895-1, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 15/02/2011, Dje 24/02/2011.  
14

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Sergio Cavalieri Filho. 10. 
ed.  São Paulo: Atlas,. 2012. p. 62. 
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A primeira delas é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou também teoria 

de equivalência das condições, em que não se verifica a distinção entre aquilo que de 

uma coisa depende quanto a sua existência e o que permite à causa produzir seus efeitos 

positivos ou negativos. Todas as causas e circunstâncias tem o mesmo valor e 

participam igualmente para o resultado. 

Quanto à segunda, tem-se a teoria da causalidade adequada. Tal teoria trabalha 

apenas com a causa preponderante com relação ao dano. Caso tenha existido no caso em 

apreciação somente por força de uma circunstância acidental, diz-se que a causa não era 

adequada. Em sentido oposto da primeira teoria, esta realiza a distinção entre causa e 

condição, entre quais antecedentes foram de maior ou menor relevância para o 

acontecimento do fato.  

CARLOS ROBERTO GONÇALVES, de forma magnífica, exemplifica tal 

distinção: 

“As duas teorias podem ser facilmente compreendidas com o 

seguinte exemplo: “A” deu uma pancada ligeira no crânio de 

“B”, que seria insuficiente para causar o menor ferimento num 

indivíduo normalmente constituído, mas, por ser “B” portador 

de uma fraqueza particular dos ossos do crânio, isto lhe causou 

uma fratura de que resultou sua morte. O prejuízo deu-se, apesar 

de o fato ilícito praticado por “A” não ser a causa adequada a 

produzir aquele dano em um homem adulto." 

Segundo a teoria da equivalência das condições, a pancada é 

uma condição sine qua non do prejuízo causado, pelo qual o seu 

autor terá de responder. Ao contrário, não haveria 

responsabilidade, em face da teoria da causalidade adequada. 

Esta última é bastante aplicada em acidentes de veículos, para se 

definir, por exemplo, qual das condutas foi adequada a provocar 

o dano: se a do motorista que invadiu a preferencial, não 

respeitando a placa “PARE”, ou se a do que transitava por esta, 

em velocidade excessiva.
15

”  

 

Por fim, tem-se a teoria dos danos diretos e imediatos, devendo ser interpretada 

como uma teoria mais proporcional e razoável que as anteriores. Nela, exige-se a 

existência de causa e efeito direta e imediata, entre a conduta e o dano. O Código Civil 

filiou-se à última corrente, deixando claro a sua adoção no art. 403, transcrito: “Ainda 

que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 

na lei processual”.  

                                            
15

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, responsabilidade civil. vol. 4. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 308. 
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1.4.4. CULPA 

 

O elemento culpa, de natureza civil, surgirá quando o agente que cause o dano 

agir com infringência de um dever jurídico, em geral de cuidado, como pode-se 

verificar nas modalidades de negligência ou imprudência. De acordo com o art. 186 do 

Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 

O conceito de culpa está estritamente ligado à falta de diligência do agente, que 

não agia com intento de provocar algum dano, contudo, sua imprudência, imperícia ou 

negligência na execução da ação, originou tal dano.  

As três formas de exteriorização desta culpa stricto sensu são: (i) negligência; ou 

seja, a falta de apuro do agente em sua conduta, ou seja, é o desmazelo com o dever que 

lhe cabia; (ii)  imprudência; isto é, um comportamento precipitado descuidado numa 

ação realizada pelo agente; e, por fim, (iii) a imperícia que se manifesta em razão da 

pouca, ou quase nenhuma, habilidade técnica ou experiência reputada necessária para a 

realização de certas atividades e cuja ausência, por parte do agente, o faz responsável 

pelos danos ou ilícitos penais advenientes. 

 

 

1.5 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Por último, com o fito de concretizar uma análise geral dos institutos da 

responsabilidade civil, chega-se à análise dos excludentes de responsabilidade, aquelas 

nas quais se verifica a exclusão do nexo causal entre a conduta praticada e o evento 

danoso, excluindo assim a responsabilidade do agente. 

Nas palavras de DI PIETRO, sendo a existência do nexo de causalidade o 

fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de 
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forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver 

aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única
16

.  

As causas excludentes de responsabilidade civil são: (i) caso fortuito e força 

maior; (ii) fato exclusivo da vítima; (iii) fato de terceiro; (iv) legítima defesa, exercício 

regular de um direito, e o estado de necessidade, estes últimos disciplinados no art. 188 

do Código Civil de 2002; e a (v) cláusula de não indenizar. 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I — os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; 

II — a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 

lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

§ único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 

quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, 

não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 

perigo. 

 

1.5.1. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 

Percebe-se uma controvérsia no que tange à possibilidade de se considerar como 

excludentes da responsabilidade civil da administração pública situações em que se 

manifeste a força maior e o caso fortuito. 

O primeiro óbice se materializa na árdua distinção entre os institutos. Pois, 

parcela da doutrina atribui a definição de força maior como sendo a ocorrência de 

eventos irresistíveis da natureza e o de caso fortuito com eventos inevitáveis resultantes 

de atuação direta do homem. Conquanto, outra parcela trabalha com definição 

exatamente oposta a essa. 

Em seu embrião, a definição de caso fortuito era comumente associada à ideia de 

imprevisibilidade, transmitindo uma concepção de obra do acaso, um fato inesperado, 

de outra mão, o de força maior remetia-se a eventos irresistíveis, acontecimentos aos 

quais não se poderia opor resistência eficaz quanto ao seu desenrolar. 
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Mesmo quando o operador trabalha com tais distinções, no âmbito prático, 

continua sendo praticamente impossível distinguir o campo de atuação das situações de 

força maior ou de caso fortuito. Assim, o que deve-se levar em conta, é a 

impossibilidade de se evitar o resultado em uma situação de força maior, mesmo que o 

resultado possa vir a ser previsto. Com relação ao caso fortuito, não existe possibilidade 

de se prever o resultado. Nas duas hipóteses, todavia, não se pode evitar o resultado, em 

razão de sua imprevisibilidade, ou nas hipóteses em que era previsto, não se podia evitar 

o seu acontecimento. 

Com fulcro na problemática exposta, percebe-se que nosso ordenamento jurídico 

positivado, não realiza uma detalhada distinção entre força maior e caso fortuito. 

O Código Civil, mesmo não tratando de forma genérica sobre os institutos, em 

seu § único, do art. 393, preceitua sobre a inexistente diferença entre caso fortuito e 

força maior. 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou de força maior, se expressamente não se houver 

por eles responsabilizado. 

§ único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.  

 

Na mesma toada, percebe-se que a jurisprudência pátria, não tende a realizar 

uma distinção entre caso fortuito e força maior, tratando qualquer situação que possa ser 

assim considerada como excludente da responsabilidade extracontratual objetiva, na 

modalidade risco administrativo, da administração pública e de suas delegatárias, 

quando o dano seja decorrente exclusivamente da existência da referida situação. 

O STF, não demonstra o intuito de realizar a distinção teórica entre força maior e 

caso fortuito, estabelecendo ambos como excludentes da responsabilidade civil objetiva. 

Percebe-se tal entendimento no voto do relator, Min. Celso de Mello, no AI 455.846/RJ: 

“É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade 

objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o 

abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria 

responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais 

configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e 

a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa 

atribuível à própria vitima.
17

”  
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1.5.2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA 

 A culpa exclusiva da vítima importa em desmembrar o nexo de causalidade, 

excluindo do agente a responsabilidade civil.  

Figure-se que uma ambulância do serviço municipal de saúde esteja estacionada 

e sobre ela colida um automóvel particular, sofrendo danos unicamente no automóvel. 

Sem a colisão dos dois veículos não haveria a colisão e os danos não se teriam 

produzido. Todavia, é de claro e evidente que a ambulância, em nenhum momento, foi a 

causadora do dano. Não se deve imputar a ela a produção do evento danoso. De outra 

forma, inexiste relação causal que imputaria a responsabilidade do Estado quanto ao 

evento causador do dano. 

Deve-se trabalhar com a causa de exclusão de responsabilidade quando existir a 

culpa exclusiva da vítima. Com isso, remete-se a ato ou fato exclusivo da vítima, pelo 

qual fica eliminada a causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso.  

O Superior Tribunal de Justiça, em voto emblemático proferido pelo Mestre 

LUIS FELIPE SALOMÃO, em sede de recurso repetitivo, entendeu-se que, no caso de 

atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas quando: 

a concessionária descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, 

mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às 

necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; 

e a vítima adota conduta imprudente, atravessando a composição ferroviária em local 

inapropriado. Todavia, a responsabilidade da ferrovia é elidida, em qualquer caso, pela 

comprovação da culpa exclusiva da vítima
18

.  

No mesmo sentido, o STF, em voto proferido pela ministra ELLEN GRACIE 

decidiu que a responsabilidade extracontratual do Estado, referente ao suicídio de 

paciente internado em hospital público, fora excluída pela culpa exclusiva da vítima, 

sem possibilidade de interferência do ente público
19

.  
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1.5.3. FATO DE TERCEIRO 

 

O fato de terceiro emerge quando a causa exclusiva do evento danoso é resultado 

da conduta de um terceiro que não possui relação com a conduta do autor aparente e a 

vítima. 

Nas palavras de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

“O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de 

causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer 

que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se 

originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o 

dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, 

pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar 

responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, 

não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por 

que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos 

sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem 

de fato de terceiro ou de ação da própria vítima. (grifo 

meu)
20

”  

 

Impende-se ressaltar que o elo de causalidade estará rompido na hipótese em que 

se verificar a atuação causal de um terceiro, sem que seja possível imputar a 

participação ao autor do evento danoso. Contudo, a questão não está pacificada, sendo 

esta excludente que gera maior divergência na jurisprudência pátria. 

A respeito, diz o Código Civil: 

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por 

acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, 

contra o qual tem ação regressiva. 

 

Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 187 do STF. 

“Responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente 

com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o 

qual tem ação regressiva.” 

 

Também nesse sentido, o julgado do STJ: 

“Responsabilidade civil. Transporte de passageiros. 

Arremesso de objeto para o interior do veículo. Lesão em 

passageiro. Fato de terceiro excludente de responsabilidade. 
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Precedentes. I – A presunção de culpa da transportadora pode 

ser ilidida pela prova de ocorrência de fato de terceiro, 

comprovadas a atenção e cautela a que está obrigada no 

cumprimento do contrato de transporte a empresa. II – O 

arremesso de objeto, de fora para dentro do veículo, não guarda 

conexidade com a atividade normal do transportador. Sendo ato 

de terceiro, exclui a responsabilidade do transportador pelo dano 

causado ao passageiro. Precedentes. Recurso especial 

provido.
21

” 

 

Tais entendimentos, levando-se em conta que a obrigação do transportador é de 

resultado, não deixando de considerar inafastável cláusula de segurança, mesmo que 

quando não estiver expressamente prevista no contrato. Em razão disso, deverá 

indenizar a vítima, sem prejuízo de eventual direito de regresso. 

Em certos casos, contudo, quando o fato de terceiro romper o nexo causal, sem 

que se impute participação do agente, pode vir a excluir completamente a sua 

responsabilidade, ao passo que a vítima deverá voltar-se contra o terceiro. 

 

1.5.4. LEGÍTIMA DEFESA, EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO E 

ESTADO DE NECESSIDADE 

 

Presente no art. 188, I, 1ª parte, o agente está diante de uma situação atual e 

iminente de injusta agressão dirigida a si ou a terceiro, que não é obrigado a suportar. 

Deve-se destacar que tal ação não pode, tampouco deve, estar eivada de qualquer tipo 

de excesso. 

Desse modo, o Código Civil: 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de 

um direito reconhecido.  

 

Em voto proferido pelo Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, tal 

entendimento foi seguido: 
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“Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Crítica 

profissional Agressões físicas do ofendido. Legítima defesa. 

Conceito. Requisitos. Inocorrência no caso. Arts. 160-i do 

Código Civil e 25 do Código Penal. Estado emocional. Reexame 

dos fatos da causa. Súmula/STJ, Enunciado n. 7. Recurso 

desacolhido. I – Consoante o art. 160, I, do Código Civil, a 

legítima defesa excluiu a ilicitude do ato, ou seja, a 

responsabilidade pelo prejuízo causado. II – Nos termos do art. 

25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, 

usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 

Portanto, para a caracterização dessa excludente de ilicitude 

mister a presença dos seguintes requisitos, a saber: a) que haja 

uma agressão atual ou iminente; b) que ela seja injusta; c) que os 

meios empregados sejam proporcionais à agressão. A ausência 

de quaisquer desses requisitos exclui a legítima defesa. IV – 

Arrimando-se o acórdão impugnado nos f atos da causa para 

afastar a alegação de que o agente agiu com forte emoção, a 

pretensão recursal que sustenta o contrário esbarra no Enunciado 

n. 7 da Súmula do STJ.
22

” 

 

Cumpre destacar que quando a legítima defesa causar danos a terceiro, o mesmo 

deverá ser indenizado segundo as regras dos arts. 929 e 930 do Código Civil. Além do 

fato de que a legítima defesa putativa não tem nenhuma relevância para o Direito Civil. 

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso 

do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-

lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo 

ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano 

ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao 

lesado. 

§ único. A mesma ação competirá contra aquele em 

defesa de quem se causou o dano (art. 188, inciso I). 
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1.5.5 CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR 

A cláusula de não indenizar materializa-se por meio de um acordo prévio entre 

partes, no sentido de que resulte no afastamento da lei comum ao caso. Pelo fato de tal 

cláusula ser estabelecida mediante a autonomia da vontade das partes, sua aplicação 

deve estar acobertada pelo manto da cautela. Tal cláusula não será aplicada quando: a) o 

seu conteúdo for destinado a exonerar o devedor da responsabilidade em que incorreria 

em caso de dolo ou culpa grave; b) não houver violação a interesse de ordem pública; c) 

se estiver diante de hipossuficientes e vulneráveis; d) se estiver diante do exposto no art. 

424 do Código Civil; e) diante do referido no art. 734 do Código Civil; f) nos arts. 25 e 

51, I, do Código de Defesa do Consumidor; e g) na Lei n. 7.565/86, em seu art. 247. 

Num Direito Privado constitucionalizado, deveras influenciado por valores e 

princípios do solidarismo social, contrário ao individualismo e egoísmo reinante no 

Direito Civil de parte do século XX, tal cláusula não poderia violar princípios 

superiores de ordem pública, acarretando prejuízos a uma das partes, a mais fraca. 
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CAPÍTULO II – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Antes da análise da responsabilidade civil do Estado no ordenamento pátrio, 

convém uma breve análise do instituto, no decorrer dos anos, pelo mundo. 

 

2.1 TEORIA DA IRRESPONSABILIDADE DO ESTADO  

 

Num mundo governado por monarquias absolutistas, governos esses pautados no 

conceito de soberania, em que não se pensava na contestação dos atos emanados pelo 

poder soberano, “o rei nunca errava” (the king can do not wrong). Na fase da 

irresponsabilidade do Estado verificava-se que o Estado nunca respondia pelos seus 

atos. Como o monarca não estava sujeito a falhas, em razão da sua personificação 

divina, o Estado estava envolto sob o manto da irresponsabilidade civil. 

O Brasil não foi abarcado por essa fase, pois sua colonização somente começará 

a se desenvolver a partir de meados da primeira metade do século XVI.  

 

2.2 RESPONSABILIDADE COM PREVISÃO LEGAL  

O emblemático caso “Blanco” ocorreu na França e ganhou notoriedade por ter 

sido o primeiro caso de responsabilidade do Estado. No caso, uma menina havia sido 

atropelada por um trem que pertencia ao Estado francês. Em razão de uma grande 

comoção popular, o Estado francês acabou sendo responsabilizado pelo acidente. Estado 

esse, que, até grande parte do século XIX, agia irresponsavelmente, passou a ter 

responsabilidade, em determinados casos, quando houvesse previsão legal específica 

para tal responsabilidade. Com o surgimento do Tribunal de Conflitos, em 1873, 

verifica-se o surgimento do instituto no ordenamento pátrio. 
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2.3 TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA  

A Teoria da responsabilidade subjetiva do Estado fundamenta-se na intenção, na 

vontade do agente. Com o passar dos anos, a evolução da teoria da responsabilidade 

alcançou o elemento da responsabilidade sem que o mesmo devesse estar previsto na 

legislação. Porém, para a materialização desta teoria faz-se necessário comprovar: (I) a 

conduta do Estado; (II) o dano; (III) o nexo de causalidade e (IV) o elemento subjetivo, 

que pode ser originar da culpa ou do dolo do agente. 

O surgimento dessa fase é chamado de fase civilista pelo fato da 

responsabilidade do Estado decorrer do códex civil. No Direito Brasileiro, a 

responsabilidade subjetiva (teoria civilista) tinha embasamento no Código Civil de 

1916, ora revogado, que em seu art. 15, versava da seguinte maneira: “as pessoas 

jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus representantes 

que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito 

ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do 

dano”. 

Em razão do liame divisor entre a conduta culposa, imprudência, imperícia ou 

negligência, e a conduta dolosa, intencional, ser muito tênue, a vítima do evento danoso 

dificilmente conseguia comprovar a culpa do agente, e, dessa forma, a teoria evoluiu no 

sentido da Teoria da Culpa do Serviço. 

 

2.4 TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO  

Também conhecida doutrinariamente como teoria da Culpa anônima, embasa-se 

na necessidade, de tão somente, a vítima comprovar a falha na prestação do serviço 

Estatal. Dessa forma, os cidadãos ganharam uma maior proteção, ao passo que não mais 

necessitavam demonstrar a culpa do agente causador. 

Mesmo com o fato da vítima não mais necessitar a culpa do agente causador do 

dano, o fato de ter de comprovar que o serviço fora prestado com ineficiência ou com 

atraso se demonstrou uma tarefa árdua. Muito em razão disso, o próximo marco 

evolutivo ocorreu por meio da Responsabilidade Objetiva. 
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2.5 TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA  

Nas palavras do ilustre José dos Santos Carvalho Filho, a marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 

existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado 

como pressuposto da responsabilidade objetiva
23

. 

Deste modo, para se comprovar tal responsabilidade é necessário existir a 

relação causal entre o comportamento de um agente público, ou quem atue em tal 

qualidade, e o dano. Um dos pontos basilares desta teoria encontra-se fundado no 

princípio da Legalidade. 

Nesse sentido, o STF: 

(...) Direito Administrativo. Registro civil. Cartório oficializado 

que registra erroneamente o sexo do menor no livro de registro 

de nascimento. Impedimento de matrícula em estabelecimento 

de ensino. Responsabilidade objetiva do Estado. Inteligência do 

art. 37, § 6º, da Constituição da República. Causalidade 

adequada. Dano moral in re ipsa. Reconhecimento. Decisão 

monocrática negando seguimento. (...) 8. Também não assiste 

razão jurídica ao Agravante no que se refere à má aplicação do 

art. 37, § 6º, da Constituição, pois este Supremo Tribunal já 

decidiu que “os titulares de ofícios de Justiça e de notas são 

espécies de agentes públicos e por seus atos praticados nessa 

qualidade responde o Estado: RE 116.662-PR, Relator o 

Ministro Moreira Alves” (RE 209.354, Rel. Min. Carlos 

Velloso, Segunda Turma, DJ 16.4.1999). (...) Nada há, pois, a 

prover quanto às alegações do Agravante. 9. Pelo exposto, nego 

seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de 

Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal)
24

.  

 

A responsabilidade extracontratual do Estado materializa-se por meio da 

obrigação do poder público ressarcir os prejuízos causados à vítima do dano, em razão 

de ações ou omissões, atos materiais ou jurídicos, no momento em que forem imputados 

aos agentes públicos, no exercício de suas funções. 

A teoria da responsabilidade objetiva é composta pelos seguintes elementos: (I) 

Conduta, lícita ou ilícita, que venha a ser praticada por um agente público; (II) Dano, 

que venha a ser causado num bem protegido pelo ordenamento jurídico; e (III) nexo de 
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causalidade, ou a comprovação de que o ato praticado pelo agente foi de extrema 

relevância no surgimento do dano. 

Mesmo quando o agente público comprovar que agiu com diligência, prudência 

e perícia e que não teve a intenção de causar qualquer espécie de dano, somente a sua 

responsabilização estará afastada, porém tal constatação não influenciará na 

responsabilidade do ente público.  

O Código Civil abarcou a teoria da responsabilidade objetiva, com relação à 

ideia de risco. Em seu art. 927, § único, estabelece que "haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem". 

No que tange a razão ensejadora da responsabilidade do Estado, quando a 

conduta for lícita, essa deve causar um dano anormal e específico. Pelo fato de não se 

poder admitir que o ônus do benefício a toda a coletividade recaia sobre uma pessoa ou 

pequeno grupo. 

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA CFRB/88 

A Constituição Federal disciplina a responsabilidade civil, em seu art. 37, §6°, 

que determina, in verbis. 

§ 6°-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. 

Da mesma forma estabelece o art. 43 do Código Civil que a responsabilidade do 

ente público se caracteriza objetiva. Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público 

interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se 

houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

Cumpre destacar que a responsabilização do agente, frente ao Estado, é 

subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação de dolo ou culpa. Quanto à 

responsabilização do Estado, essa é objetiva, com fulcro no texto constitucional. Nesse 

sentido, resta-se necessário distinguir os elementos que caracterizam a 

responsabilização pública.  
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3.1. AGENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Com relação aos agentes da responsabilidade civil do Estado, cumpre destacar 

que o texto constitucional abarca todos aqueles que atuem na prestação de serviços 

públicos, não restringindo tal hipótese de incidência ao Estado. As pessoas jurídicas de 

Direito Público da Administração Direta, como as autarquias e fundações públicas 

responderão objetivamente aos danos causados a terceiros. No que tange as pessoas 

jurídicas de integrantes da administração indireta, deve-se salientar que as Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista, somente responderão objetivamente, quando 

criadas para a prestação de serviços públicos. No caso da empresa estatal exploradora de 

atividade econômica, sua responsabilidade será regulamentada pelo direito privado. 

Ocorre que, além dos entes da administração direta e indireta, também se 

submetem a esse regime os particulares prestadores de serviço público por delegação, 

como é o caso das concessionárias e permissionárias de serviços. 

Nesses casos, em que o particular prestador do serviço ou entidade da 

administração indireta cause o dano, por conduta de seus agentes, a responsabilidade da 

concessionária (ou entidade da administração indireta) é objetiva e o Estado tem 

responsabilidade subsidiária, e objetiva, por esta atuação. 

Não se pode olvidar dos particulares prestadores de serviço público, 

concessionárias e permissionárias
25

, pois esses não se inserem na administração direta, 

como tampouco na indireta, que ao se submeterem à prestação de serviço público por 

delegação, passam a responder objetivamente pelo dano causado a terceiros usuários, e 

não usuários
26

, passando o Estado a possuir responsabilidade subsidiária.  

Deve-se destacar o prazo prescricional de cinco anos que possui o particular para 

o ajuizamento da ação de reparação, contra a pessoa jurídica de direito público ou a 

pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, visando obter a 

indenização dos danos causados pela atuação dos agentes dessas pessoas jurídicas. Esse 

prazo prescricional, estabelecido no art. 1 .º- C da Lei 9.494/1997, lei que disciplina a 

aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, aplica-se, inclusive, às 

delegatárias de serviços públicos, não integrantes da Administração Pública. O STF 

entendeu ser constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/1997, que fixa 
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 RE 206.711, rel. min. Moreira Alves, j. 26-3-1999, 1ª T , DJ de 25-6-1999. 
26

 RE 591.874, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-8-2009, P, DJE de 18-12-2009, com 

repercussão geral. = ARE 675.793, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 15-3-

2012, DJE de 26-3-2012 = AI 831.327 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-2-2011, 1ª T, 

DJE de 24-3-2011 
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em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados 

por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a 

União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/1932
27

.   

A responsabilidade subsidiária do Estado emerge no momento em que ele 

responde pelos danos causados por uma pessoa jurídica não integrante da 

Administração Pública. Importante destacar que a responsabilidade subsidiária em nada 

se iguala à responsabilidade solidária. Pois, na última, ambos responderiam, ao mesmo 

tempo, solidariamente, ao passo que na primeira, o Estado somente é chamado caso o 

prestador de serviços não tenha condições financeiras para arcar com os danos 

causados. 

Primando pelo Princípio da Isonomia, o STF, em decisão proferida em plenário, 

no RExt n. 591874/2009, decidiu que quando o dano for causado a terceiro não usuário 

do serviço público, a responsabilidade também será objetiva, pois, se a própria 

constituição não realiza a diferenciação, não cabe ao intérprete diferenciar os danos 

causados a terceiros que sejam ou não usuários do serviço.  

No intuito de abarcar todo aquele que exerce uma função pública como possível 

responsável Civil do Estado, o legislador originário valeu-se do termo Agente, e, dessa 

forma sujeitou um maior número de prestadores de serviços públicos no espectro dos 

princípios constitucionais relativos a responsabilidade civil. Essa definição de agente 

público abrange os que atuam em nome do Estado, mesmo temporariamente e sem ser 

remunerado, com cargo, emprego, mandato ou função.  

Seguindo entendimento constitucional, o STJ possui entendimento de que o 

Estado responde por atos de terceirizados, contratados por pessoa interposta para prestar 

serviços nos órgãos públicos
28

. 
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 ADI 2.418, rel. min. Teori Zavascki, j. 4-5-2016, P, DJE de 17-11-2016. 
28

 STJ – RECURSO  ESPECIAL  Nº  904.127 – RS (2006/0258006-6) 3ª  Turma.  Rel. 
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3.2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais 

comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
29

, 

fundamentando-se na conduta de agente público, no dano e no nexo de causalidade. 

A conduta está diretamente ligada ao comportamento do agente público que atue 

nesta qualidade ou, se aproveite da qualidade de agente para causar o dano.  Até mesmo 

quando o agente público não esteja em seu horário de trabalho, se vier a se aproveitar da 

qualidade de agente para causar o dano, restará configurada a hipótese de 

responsabilização do ente público. O surgimento da teoria da imputação advém desse 

entendimento, pois, de acordo com tal teoria a conduta do agente público deve ser 

imputada ao ente estatal que ele representa.  Nesse mesmo sentido, O STF considerou 

como objetiva a responsabilidade do Estado mediante um crime praticado por policial 

militar durante o período de folga, usando arma da corporação
30

.  

Impende destacar que a doutrina, de forma majoritária, considera que a conduta 

geradora da responsabilidade objetiva, é a conduta comissiva. De forma que nos casos 

de omissão do agente público a responsabilidade emergente será a subjetiva. 

Com relação ao dano, elemento intrínseco ao dever de indenizar gera 

responsabilidade do estado indenizar quando incidem sobre bens tutelados pelo direito, 

mesmo que exclusivamente de cunho moral.  

Uma inovação introduzida pelo legislador originário na Constituição Federal de 

1988 foi o instituto do dano moral, materializado quando o indivíduo sofre um dano, em 

sua esfera íntima, que afete sua honra ou sua reputação perante a sociedade.  

Nas palavras dos mestres Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto 

dano moral seria uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de 

tutela
31

.  

O mestre Carlos Gonçalves preceitua que: 

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não 

lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos 

da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 

imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, 

                                            
29

 RE 841.526, rel. min. Luiz Fux, j. 30-3-2016, P, DJE de 1º-8-2016, com repercussão geral. 
30

 RE 418.023 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 9-9-2008, 2ª T, DJE de 17-10-2008. 
31

 FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; e ROSENVALD, Nelson. Curso 
de direito civil: responsabilidade civil, volume 3. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 266. 
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V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
32

”  

 

Além disso, para que exista a responsabilização do ente público faz-se 

necessário provar a existência do dano jurídico, e, não somente, a existência de prejuízo. 

Tome-se como exemplo a hipótese em que diversos comerciantes localizados no 

perímetro de um estádio de futebol tenham suas vendas drasticamente reduzidas por um 

ato do poder público que resolva transferir o estádio de futebol para uma outra região da 

cidade. Tal situação será ensejadora de prejuízos para os comerciantes daquele 

perímetro urbano, porém não há que se falar em dano jurídico, ou seja, de um dano 

indenizável.  

No que tange aos atos ilícitos, lastreado pelos princípios da legalidade e da 

isonomia, não se faz necessário comprovar que tais atos são anormais e específicos, ao 

passo que quando o dano é decorrente de ato lícito, tais elementos são de comprovação 

imprescindível para reparação do dano. Sendo o entendimento consolidado pelo STF de 

que, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não é necessário que o 

ato praticado seja ilícito
33

.  

Dessarte, os danos normais, oriundos de condutas lícitas do ente público geram o 

chamado risco social, risco este inerente ao convívio social. Os atos resultantes da 

atuação lícita, não ensejam responsabilidade civil do Estado.  

É oportuno ressaltar que o mesmo ato pode ensejar um dano anormal a alguns 

administrados e não a outros. Tal situação em que o mesmo ato gera o dever de 

indenizar a determinadas pessoas, mas não enseja a reparação em relação a outras é o 

que a doutrina nomeou de Teoria do duplo Efeito dos atos administrativos, pois o 

mesmo ato administrativo pode vir a causar um dano específico para certas pessoas e 

para outras não causar dano passível de indenização. Tal teoria abarca a hipótese de um 

mesmo ato vir a causar efeitos diversos em pessoas diversas e não podendo embasar um 

pedido de indenização em razão de que outrem tenha sido indenizado, mesmo que pelo 

mesmo ato. 

Com relação ao nexo causal, tem-se no ordenamento pátrio a teoria da 

causalidade adequada, em que o Estado somente responderá se a sua conduta tenha sido 

determinante para o dano causado ao agente. Ao passo que se condutas não ligadas ao 

                                            
32

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, responsabilidade civil. vol. 4. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p.332.  
33

 RE 456.302 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 6-2-2007, 1ª T, DJ de 16-3-2007. 
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agir estatal venham a causar dano a um terceiro, o Estado terá sua responsabilidade 

excluída em razão da teoria da interrupção do nexo causal. 

Sendo assim, o STF já proferiu decisão que na hipótese de um crime de 

latrocínio praticado por preso foragido, meses depois da fuga, não é possível impor ao 

Poder Público uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de falha no sistema 

de segurança dos presos. Pois, fora dos parâmetros da causalidade não é possível impor 

ao Poder Público uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de falha no 

sistema de segurança dos presos
34

.  

Quando verificar-se uma hipótese que exclui a responsabilidade do Estado, em razão da 

interrupção do nexo de causalidade, de forma a majoritária, a doutrina traz como 

exemplos o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.  

 

3.2.1 TEORIAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

A responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o texto constitucional, em 

seu art. 37, §6° baseia-se, de acordo com a doutrina majoritária, na teoria do risco 

administrativo. Cumpre destacar que tal teoria é diametralmente oposta à teoria do risco 

integral, apontada por alguns doutrinadores como justificadora da responsabilização 

estatal. 

O STF assentou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil estatal, 

segundo a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, subsume-se à teoria do 

risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as 

omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.  

 

3.2.1.1 TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO  

A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos 

constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento 

doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os 

agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção 

teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do 

Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo 
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 RE 172.025, rel. min. Ilmar Galvão, j. 8-10-1996, 1ª T , DJ de 19-12-1996. 
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Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, 

independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração 

de falta do serviço público. Tal Teoria é adotada pelo ordenamento pátrio, tomando 

como base o fato do Estado ser um sujeito político, jurídico e economicamente muito 

superior aos seus administrados, e, em razão de tamanho poder deveria arcar com um 

risco oriundo de suas atividades.  

Para eximir-se da responsabilidade objetiva, um dos seus elementos, conduta, 

dano ou nexo de causalidade, ao menos, não deverá estar presente. Tem-se como 

exemplos de excludentes de responsabilidade a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito 

e força maior, em razão de tratarem de hipóteses de que cessam o nexo de causalidade. 

Ou seja, a responsabilização civil da administração pública escusa a prova de culpa no 

seu agir, porém é factível ela desonerar-se da obrigação de indenizar, na hipótese de 

comprovação de culpa exclusiva do particular que sofreu o dano, ou alguma outra 

excludente, ou ainda atenuar a sua responsabilidade, caso prove a existência de culpa 

recíproca. 

 

3.2.1.2 TEORIA DO RISCO INTEGRAL 

Segundo essa teoria, basta a existência do evento danoso e do nexo causal para 

que surja a obrigação de indenizar para o Estado, sem a possibilidade de que este a 

legue excludentes de sua responsabilidade. 

Tal teoria parte da premissa de que o ente público é garantidor universal e, dessa 

forma, a simples existência do dano e do nexo causal é suficiente para que surja a 

obrigação de indenizar para a Administração, pelo fato dessa teoria não trabalhar com 

nenhuma excludente de responsabilidade. Essa teoria trabalha com a responsabilização 

absoluta do Estado por danos ocorridos em seu território, sob a sua égide. 

DIÓGENES GASPARINI explicava com peculiar didática em que consistia a 

teoria do risco integral: 

"Por teoria do risco integral entende-se a que obriga o Estado a 

indenizar todo e qualquer dano, desde que envolvido no 

respectivo evento. Não se indaga, portanto, a respeito da culpa 

da vítima na produção do evento danoso, nem se permite 

qualquer prova visando elidir essa responsabilidade. Basta, para 

caracterizar a obrigação de indenizar, o simples envolvimento 

do Estado no evento. Assim, ter-se-ia de indenizar a família da 

vítima de alguém que, desejando suicidar-se, viesse a se atirar 

sob as rodas de um veículo, coletor de lixo, de propriedade da 
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Administração Pública, ou se atirasse de um prédio sobre a via 

pública. Nos dois exemplos, por essa teoria, o Estado, que foi 

simplesmente envolvido no evento por ser o proprietário do 

caminhão coletor de lixo e da via pública, teria de indenizar. Em 

ambos os casos os danos não foram causados por agentes do 

Estado. A vítima os procurou, e o Estado, mesmo assim, teria de 

indenizar.
35

"  

 

Há intensa divergência doutrinária quanto à existência, ou não, de hipóteses em 

que o nosso ordenamento jurídico tenha adotado a teoria do risco integral para a 

responsabilização extracontratual do Estado. Parcela da doutrina, considera como 

aplicação da referida doutrina a hipótese dos danos causados por acidentes nucleares 

(CF, art. 21, XXIII, "d"), pelo fato de ficar afastada qualquer possibilidade de alegação 

de excludentes pelo Estado. 

No que tange aos danos ambientais, doutrina e jurisprudência são uníssonas em 

reconhecer a aplicação da teoria da responsabilidade civil baseada no risco integral. Ao 

passo que o conceito de risco integral empregado decorre da obrigação de reparar, sem a 

possibilidade de alegação de alguma excludente. Urge destacar que tal teoria não se 

aplica unicamente à Administração Pública, podendo vir a responsabilizar qualquer 

membro da sociedade causador de um dano ambiental. 

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do STJ: 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. "MAR DE LAMA" 

QUE INVADIU AS RESIDÊNCIAS. TEORIA DO RISCO 

INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 

7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 397 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. 

(...) 

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos 

ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o 

caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão 

constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei 

n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de 

excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a 

ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente 

advinda de uma ação ou omissão do responsável. 
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CAPÍTULO III – DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO  

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Tal teoria entende que a prestação deficiente do serviço ou a prestação ineficaz 

resultaria na responsabilidade subjetiva do estado. A Responsabilidade Subjetiva a se 

aplicar, em tal hipótese, não se identifica com a teoria civilista, de outro modo, não 

perpassa pela demonstração de dolo ou culpa do agente público, senão da 

responsabilização resultante da Culpa Anônima. Nessa hipótese, no que tange à 

responsabilização do ente público, não se faz necessário comprovar a culpa do agente, 

somente sendo necessária a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação 

ineficiente do serviço ou, além disto, que a prestação fora realizada com atraso do 

serviço e, dessa forma, resultante no dano.  

É possível notar, em julgados recentes do STF, o entendimento de que a 

responsabilidade estatal na esfera civil, nos casos de atos omissivos, seria objetiva. Tal 

entendimento coaduna-se com o fato do art. 37, § 6º da Constituição Federal determinar 

que a responsabilidade do Estado é objetiva, sem realizar uma diferenciação entre o fato 

da conduta ser omissa ou comissiva.  

Rememorando os ensinamentos do Mestre Carlos de Carvalho, convém trazer a 

sua lição na obra Nova consolidação das leis civis: 

Caput – A ementa de lei facilita sua inteligência.  

(...) 

§ 13. Quando a lei não fez distinção o intérprete não deve fazê-

la, cumprindo entender geralmente toda a lei geral
36

.  

 

Desse modo, é possível compreender que não cabe ao intérprete estabelecer 

distinções onde o texto constitucional não o fez. 

Como o texto constitucional previu a responsabilidade objetiva do Estado, o 

intérprete não possui legitimidade para realizar um juízo quanto à aplicabilidade da 

norma quanto aos casos de omissão. 

Diante disso, a responsabilidade objetiva do Estado abarcaria os atos comissivos 

bem como os omissivos, contanto que seja demonstrado o nexo causal entre o dano e a 

omissão específica do ente estatal. 
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 CARVALHO, Carlos de. Nova Consolidação das Leis Civil. 1899 APUD FRANÇA, R. 
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Impende ressaltar que para o STF, o ente estatal responderá de forma objetiva 

pelas suas omissões
37

. Contudo, com relação ao nexo de causalidade existente com as 

omissões e os danos a terceiros, somente estará caracterizado nas hipóteses em que a 

Administração Pública possuía o dever legal de impedir que ocorresse o evento danoso 

e tenha se mantido inerte. 

Assim, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que ele 

tivesse obrigação legal específica de agir para impedir que o resultado danoso ocorresse. 

A isso se chama de "omissão específica" do Estado. 

Dessa forma, para que haja responsabilidade civil no caso de omissão, deverá 

haver uma omissão específica do Poder Público
38

. 

Todavia, nos dias atuais, a vertente que prevalece é a de que a responsabilidade 

civil do Estado em caso de atos omissivos é subjetiva, com fulcro na teoria da culpa 

administrativa. 

Desse modo, em caso de danos oriundas de conduta omissiva do ente estatal, o 

particular, para ser indenizado, terá o ônus de provar: (I) a omissão estatal; (II) o dano; 

(III) o nexo causal; e (IV) a culpa administrativa (o serviço público não funcionou, 

funcionou de forma tardia ou ineficiente). 

O STJ ainda possui entendimento majoritário no sentido de que a 

responsabilidade seria subjetiva, como demonstra-se adiante:  

“ (...) Em sendo imputado à Administração uma conduta 

omissiva geradora de dano, a responsabilização dependerá da 

demonstração da culpa do referido ente e a controvérsia envolve 

a responsabilidade subjetiva, (porquanto fundada na culpa ou no 

dolo) do Estado e não mais a responsabilidade objetiva. (...) No 

mais, a Corte de origem expressamente asseverou não estar 

comprovada a responsabilidade subjetiva do Estado, a partir da 

análise das provas trazidas aos autos. Confira-se, a propósito, o 

seguinte trecho da decisão de 2º Grau (...) A pretensão de 

responsabilizar o empregador civilmente por acontecimentos 

como o ora em exame deve ser lastreada de prova contundente 

acerca do abuso (ativo ou passivo) no oferecimento de 

condições de trabalho adequadas. E, se assim fosse, o 

pagamento de algum valor somente pode se dar quando o dano 

moral é definitivamente demonstrado. Nenhum destes é o caso 

dos autos. Neste contexto, considerando a fundamentação 
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 (...) A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito 
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adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da 

causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela 

Súmula 7 desta Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 

557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial. I. 

Brasília (DF), 10 de março de 2015. MINISTRA ASSUSETE 

MAGALHÃES Relatora.
39

”  

 

No mesmo sentido, Resp 1069996/RS-2009.  

(...) 2. A jurisprudência dominante tanto do STF como deste 

Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no sentido de que 

se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva. (...)
40

 

 

A questão tormentosa emerge no ponto em que o Estado não pode ser tratado 

como um garantidor universal, não tendo o óbice de arcar com todos os atos faltosos 

ocorridos no seu território. 

Seguindo tal entendimento, o Estado não responde por fatos da natureza 

emergentes de catástrofes naturais, bem como, por atos oriundos de terceiros como 

também, dos atos das multidões, por óbvio que, nos casos em que tenha realizado os 

atos necessários para que o dano não viesse a ocorrer. Pois, caso o Estado tenha a 

oportunidade de impedir que o dano ocorra e não o faz, o mesmo estará violando o seu 

dever legal.  

Como exemplo elucidativo, pode-se trazer à baila a questão da segurança 

pública. Situação em que uma pessoa fica gravemente ferida durante uma confusão nas 

imediações de um estádio de futebol, num agitado dia de clássico entre dois grandes 

clubes. Em regra, o ente estatal não terá a obrigação de indenizar pelo fato de tal ato 

causador do dano ter sido realizado por terceiro(s) e dessa maneira não restariam 

comprovados os elementos formadores da responsabilidade civil objetiva do Estado. 

Contudo, caso tais conflitos em dias de jogos entre grandes clubes ocorresse de maneira 

frequente e o Estado se mantivesse inerte perante tais acontecimentos, o ente estatal 

estaria descumprindo seu dever legal e os elementos ensejadores da responsabilidade 

restariam presentes. 

É notório que, nos dias de hoje, o serviço público deve estar em sintonia com a 

gestão orçamentária estatal. O Estado não possui o direito de eximir-se de suas 
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obrigações, deixando de garantir o mínimo existencial de sobrevivência para os 

administrados, utilizando-se do princípio da reserva do possível. 

Ao passo que a análise da responsabilização estatal deve estar diametralmente 

ligada com a possibilidade estatal de evitar o dano mediante a sua disponibilidade 

orçamentária.  

Por conseguinte, caso o serviço e a intervenção estatal tenham sido realizados 

conforme os ditames legais, e mesmo assim, tenha ocorrido um dano à terceiro em razão 

de fato não conexo à conduta estatal, não se deve cogitar responsabilizar o Estado. 

 

3.2 TEORIA DO RISCO CRIADO  

 

Em determinados momentos, o Estado por meio de uma ação positiva faz surgir 

uma situação geradora do dano. Quando assim o faz, o Estado passa a assumir o risco 

de que a sua atuação cause risco de dano aos particulares. Em razão disso, em tais casos, 

o Estado possui responsabilidade objetiva, mesmo que não reste demonstrado a ação 

específica de um agente público.  

Essa teoria possui aplicação em situações nas quais o Estado responde pelas 

qualidades sanitárias e de segurança existentes nos presídios, nas escolas públicas e no 

armazenamento de objetos. 

É possível exemplificar tal problemática na hipótese em que um presidiário 

realiza roubos numa padaria localizada próxima à penitenciária, gerando prejuízos ao 

estabelecimento. O Estado deverá ser responsabilizado de maneira objetiva pelo fato de 

ter sido omisso na prestação da segurança em virtude da localização do presídio. 

Por sua vez, se a fuga do detento ocorre e o delito cometido por ele se dá bem 

distante do presídio ou muito tempo após a fuga, não há nexo causal com a situação de 

risco, logo, não há motivo para se mencionar a responsabilidade objetiva. 

O STF possui o seguinte posicionamento quanto ao tema: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇAO DO BRASIL. 

LATROCÍNIO COMETIDO POR FORAGIDO. NEXO DE 

CAUSALIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTE. 1. A 

negligência estatal na vigilância do criminoso, a inércia das 

autoridades policiais diante da terceira fuga e o curto espaço de 

tempo que se seguiu antes do crime são suficientes para 

caracterizar o nexo de causalidade. 2. Ato omissivo do Estado 
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que enseja a responsabilidade objetiva nos termos do disposto 

no Art. 37, § 6°, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a 

que se nega provimento. RE 573595 AgR I RS - RIO GRANDE 

DO SUL Julgamento: 24/06/2008
41

. 

 

Nas palavras do mestre Matheus Carvalho: 

“Em tais situações, a doutrina especializada entende que o 

Estado responderá, ainda que haja uma situação de caso fortuito, 

bastando a comprovação de que este fortuito só foi possível em 

virtude da custódia do ente estatal. Tal situação é o que a 

doutrina designa fortuito interno (ou caso fortuito). Logo, se, por 

exemplo, uma rebelião de presos causa a morte de um refém, o 

estado é responsável, não podendo alegar que se trata de caso 

fortuito. Em sentido contrário, se um preso é atingido por um 

raio dentro do presídio, a princípio, não haveria 

responsabilização do Estado, haja vista o dano decorrer de um 

fortuito externo (ou força maior), ou seja, totalmente alheio e 

independente da situação de custódia.
42

”  

 

O que se pode depreender é que, em tais situações, a comprovação da 

responsabilidade estatal estará ligada à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a custódia do presidiário. Tal teoria recebe o nome de teoria da conditio sine qua 

non. 

 

 

 

3.3 RE 580.252 – O DEVER DE INDENIZAR ESTATAL 

 

É possível verificar a aplicação da teoria da conditio sine qua non pela Suprema 

Corte constitucional quando, em recente julgado, manifestou-se no sentido de 

considerar ser dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus 

presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, sendo 

de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de 

ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em 

decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
43

.  
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Tal decisão proferida, em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral, 

adotou o entendimento de que um presidiário não pode viver dignamente em condições 

de superlotação e num ambiente que não possua mínimas condições de higiene bem 

como de saúde. 

O Estado deve garantir a segurança e se responsabilizar pela guarda dos 

presidiários, pelo tempo em que estiverem cumprindo sua pena. Em seu voto, o ministro 

GILMAR MENDES assim se posicionou: 

“A negligência estatal no cumprimento do dever de guarda e 

vigilância dos detentos configura ato omissivo a dar ensejo à 

responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que, na condição 

de garante, tem o dever de zelar pela integridade física dos 

custodiados” 

 

A jurisprudência do STF entende que o Estado possui responsabilidade objetiva 

pela integridade física e psíquica daqueles que estão sob sua custódia.  

É de notório saber que o sistema prisional nacional vive uma crise tanto na 

estrutura quanto em sua organização. Em razão disso, observam-se graves problemas 

quanto ao fato da superlotação das celas e o não respeito a condições mínimas de 

higiene e saúde. Tão evidente é tal problemática que a Suprema Corte, em julgamento 

de medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

347, em voto proferido pelo ministro Luiz Fux considerou que “há um estado de coisas 

inconstitucional”
44

, no que tange às condições existentes no sistema carcerário 

brasileiro”, mediante um quadro de violação generalizada de direitos fundamentais dos 

presos. As penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo penas 

cruéis e desumanas.  

Dentro de tal discussão, não se pode acolher a argumentação que defende o 

"princípio da reserva do possível". Pois, segundo o mesmo, em razão das demandas 

sociais serem gigantescas e o orçamento estatal possuir quantum limitado, não 

existiriam condições financeiras para o Estado atender a todas as demandas sociais.  

Porém, tal argumento só faria sentido em ações judiciais em que se pleiteiam 

direitos fundamentais, principalmente quando versar sobre direitos de natureza social, 

como saúde e educação. Nessas hipóteses, a discussão da capacidade financeira do 

Estado frente a sua prestação garantidora de direitos fundamentais possui relevância. 

                                            
44

 STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798). 



 

51 
 

Todavia, quando a demanda se situar no âmbito da responsabilidade civil do 

Estado, nos termos previstos no art. 37, § 6º, da CF/88, hipóteses em que o ente estatal 

vier a responder pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes não há que 

se falar em reserva do possível. Nessa hipótese, o instituto da responsabilidade civil do 

Estado possui caráter autoaplicável, de eficácia plena, não dependendo de lei ou 

qualquer ato administrativo para que possa ganhar efetividade no mundo dos fatos. 

Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou 

dos seus agentes, a responsabilidade civil do Estado existirá. 

A decisão judicial que atribuir responsabilidade ao Estado pelos danos causados 

a detentos deve possuir caráter indenizatório, pois de outra maneira estaria 

comprometendo sua própria legitimidade. O Min. ROBERTO BARROSO realizou uma 

proposta para que a indenização se materializasse através da remição da pena por meio 

da aplicação, por analogia, do art. 126 da LEP: 

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado 

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do 

tempo de execução da pena. 

 

O Egrégio Tribunal Constitucional, em conclusão e por maioria, proveu o 

recurso extraordinário 580.252. A Suprema Corte entendeu estar caracterizado o dano 

moral pois, após laudo de vigilância sanitária no presídio e decorrido lapso temporal, 

não teriam sido sanados os problemas de superlotação e de falta de condições mínimas 

de saúde e de higiene do estabelecimento penal. Além disso, não fora assegurado o 

mínimo existencial aos presidiários, seria inaplicável a teoria da reserva do possível.  

O voto do ministro Teori Zavascki prevaleceu perante os seus pares, o relator, 

registrou em seu voto, de início, pontuou acerca da inexistência de controvérsia a 

respeito dos fatos da causa e da configuração do dano moral, haja vista o 

reconhecimento, pelo próprio acórdão recorrido, da precariedade do sistema 

penitenciário estadual, que lesou direitos fundamentais do recorrente, quanto à 

dignidade, intimidade, higidez física e integridade psíquica. Portanto, sendo 

incontroversos os fatos da causa e a ocorrência do dano, entendeu que a questão jurídica 

desenvolvida no recurso ficou restrita à reparabilidade, ou seja, à existência ou não da 

obrigação do Estado de ressarcir os danos morais verificados nas circunstâncias 

enunciadas. 

Em seguida, consignou que a matéria jurídica está no âmbito da 

responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos, até mesmo morais, causados 
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por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, preceito 

normativo autoaplicável, que não se sujeita a intermediação legislativa ou a providência 

administrativa de qualquer espécie. Ocorrido o dano e estabelecido o seu nexo causal 

com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do 

Estado. Sendo assim e tendo em conta que, no caso, a configuração do dano é matéria 

incontroversa, não há como acolher os argumentos que invocam, para negar o dever 

estatal de indenizar, o princípio da reserva do possível, na dimensão reducionista de 

significar a insuficiência de recursos financeiros. 

Frisou que o Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas 

submetidas a encarceramento, enquanto ali permanecerem detidas, e que é seu dever 

mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos 

em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os danos que daí decorrerem. 

Ademais, asseverou que as violações a direitos fundamentais causadoras de 

danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não poderiam ser relevadas 

ao argumento de que a indenização não teria o alcance para eliminar o grave problema 

prisional globalmente considerado, dependente da definição e da implantação de 

políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, 

não de provimentos judiciais. Sustentou que admitir essa assertiva significaria justificar 

a perpetuação da desumana situação constatada em presídios como aquele onde 

cumprida a pena do recorrente. 

Relembrou que a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos 

detentos constitui dever estatal que tem amplo lastro não apenas no ordenamento 

nacional (CF, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/1984 - LEP, arts. 10, 11, 

12, 40, 85, 87, 88; Lei 9.455/1997 - crime de tortura; Lei 12.874/2013 - Sistema 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como também em fontes normativas 

internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas; Convenção Americana de Direitos Humanos; Princípios e Boas Práticas 

para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, contida na Resolução 

1/2008, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da 

Organização das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes; Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, 

adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento 

de Delinquentes). 
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A criação de subterfúgios teóricos, como a separação dos Poderes, a reserva do 

possível e a natureza coletiva dos danos sofridos, para afastar a responsabilidade estatal 

pelas calamitosas condições da carceragem afronta não apenas o sentido do art. 37, § 6º, 

da CF, mas também determina o esvaziamento das inúmeras cláusulas constitucionais e 

convencionais citadas. O descumprimento reiterado dessas cláusulas se transforma em 

mero e inconsequente ato de fatalidade, o que não pode ser tolerado. 

Por fim, o relator enfatizou que a invocação seletiva de razões de Estado para 

negar, especificamente a determinada categoria de sujeitos, o direito à integridade física 

e moral não é compatível com o sentido e o alcance do princípio da jurisdição. Acolher 

essas razões é o mesmo que recusar aos detentos os mecanismos de reparação judicial 

dos danos sofridos, deixando-os descobertos de qualquer proteção estatal, em condição 

de vulnerabilidade juridicamente desastrosa. É dupla negativa: do direito e da 

jurisdição. 

Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio deram provimento ao recurso 

extraordinário em maior extensão, para acolher o pedido formulado, na petição inicial, 

pela Defensoria Pública, de indenização de um salário mínimo por mês de detenção 

enquanto presentes as condições degradantes de superlotação. 

Vencidos os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello, que, ao 

darem provimento ao recurso, adotavam a remição da pena como forma de indenização. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo deixou comprovado que os administrados não devem suportar 

os danos causados pelos Agentes Públicos, nessas hipóteses, possuindo direito a uma 

devida indenização.  

A doutrina e a jurisprudência pátria, de forma pacífica, possuem o entendimento 

de que o § 6º, do art. 37, da carta magna, abarca a teoria da responsabilidade objetiva, 

com fulcro na teoria do risco administrativo, preceituando que o ente estatal, em razão 

da sua atividade, pode vir a causar danos ao particular, e, quando assim for, terá o dever 

de indenizar, ao menos que se reste comprovada uma das causas excludentes de 

responsabilidade. 

A discussão gira em torno dos atos omissivos do agente, uma vez que o 

dispositivo constitucional não é suficientemente claro em relação a tais atos, o que 

provoca uma divergência doutrinária e até jurisprudencial em relação ao tipo de 

responsabilidade que deve ser aplicado nestes casos. 

O debate doutrinário e jurisprudencial cinge-se quanto aos atos omissivos do 

Estado, em razão do texto constitucional não possuir redação elucidativa para tais atos. 

Desse modo, emerge-se intenso debate doutrinário e jurisprudencial quanto a qual 

responsabilidade deve ser aplicada nessas hipóteses.  

Analisando a jurisprudência dos tribunais superiores, com enfoque nas decisões 

do Supremo Tribunal Federal, é possível constatar a recente toada jurisprudencial da 

Corte no sentido de considerar como objetiva a responsabilidade estatal nos casos de 

omissão, considerando que o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos 

sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público tinha o dever 

legal específico de agir para impedir o evento danoso e mesmo assim não cumpriu essa 

obrigação legal. 

O que se vê, portanto, é o fato do Estado possuir o dever de indenizar em 

determinadas situações, como no caso da responsabilidade civil oriunda de tratamento 

desumano no âmbito do sistema carcerário.  Pois, caso tal obrigação seja descumprida, 

emerge para a Administração pública a responsabilidade de ressarcir os danos causados 

pela sua omissão.  
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