
1

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON

A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO

CONFORME JULGADOS RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Análise jurisprudencial do tratamento conferido ao instituto no interregno de 2009 a 2013.

NITERÓI, RJ
2013



BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON

A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO

CONFORME JULGADOS RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Análise jurisprudencial do tratamento conferido ao instituto no interregno de 2009 a 2013.

Monografia  apresentada  ao  Programa  de

Graduação  em  Direito  da  Universidade

Federal Fluminense, como requisito parcial à

obtenção do título de Bacharel em Direito.

Campo  de  Confluência:  Direito

Administrativo.

 

Orientadora:
Professora HELENA ELIAS PINTO.

NITERÓI, RJ
2013



BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON 

A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO

CONFORME JULGADOS RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Análise jurisprudencial do tratamento conferido ao instituto no interregno de 2009 a 2013.

Monografia  apresentada  ao  Programa  de

Graduação  em  Direito  da  Universidade

Federal Fluminense, como requisito parcial à

obtenção do título de Bacharel em Direito.

Campo  de  Confluência:  Direito

Administrativo.

Monografia aprovada em ____/____/____ para obtenção do título de Bacharel em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Profa. HELENA ELIAS PINTO – Orientadora
UFF

Prof.
UFF

Prof.
UFF

NITERÓI, RJ
2013



  Dedicado a Deus.

Com imensa gratidão por Seu Amor

Incondicional.



AGRADECIMENTOS

À Professora Helena Elias Pinto, em virtude da dedicação, entusiasmo e comprometimento

não somente em sua função de orientadora, mas também no papel de inspiração para uma

aluna que traça seus primeiros passos no Direito e almeja, um dia, servir de igual incentivo

para outros ávidos iniciantes. 

Aos professores, funcionários e inestimáveis amigos que conheci na Faculdade de Direito da

Universidade Federal Fluminense, pela demonstração, no decorrer de cinco anos, do absoluto

privilégio  que  tive  ao  cursar  minha  graduação  em  um  local  repleto  de  conhecimento  e

respeito. 

A minha família, pelo amor indescritível e total apoio a minha vida acadêmica e pessoal. Em

especial, a minha avó, Iclea Rezende Rodrigues, por haver sido o maior exemplo de superação

e  perseverança  que  testemunhei  e  no  qual  me  espelho  diariamente.  Espero  que  esteja

orgulhosa de mim aí em cima.    



RESUMO

O presente trabalho analisa  acórdãos do Superior Tribunal  de Justiça que versam sobre a

Responsabilidade do Estado por omissão, compreendidos no intervalo de 2009 a 31 de julho

de 2013. Indaga em que medida a jurisprudência da referida Corte responsabiliza o Estado

omisso  face  ao  seu  papel  de  garantidor  dos  direitos  fundamentais  constitucionalmente

dispostos,  bem  como  analisa  a  delimitação  da  proteção  insuficiente  por  parte  do  Poder

Público sob o prisma da proporcionalidade. Baseia-se nos acórdãos selecionados, na doutrina

numerosa e divergente quanto ao tema e na análise do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO, ANÁLISE
JURISPRUDENCIAL,  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  DIREITOS
FUNDAMENTAIS.



ABSTRACT

The paper analyses Brazil’s Superior Court of Justice’s decisions regarding the State Non-

Contractual Liability due to its omissions, from 2009 to July, 31st, 2013. It questions how the

Court’s  jurisprudence  makes the  State  responsible  for  its  omissions  as  one of  the State’s

functions is to guarantee the fundamental rights disposed in the Brazilian Constitution; as well

as analyses the delimitation of insufficient protection by Public Power from the perspective of

proportionality. It is based on the selected decisions, on the numerous and divergent doctrine

about such theme and on the intelligence of the article 37th, §6, of the Federal Constitution.

       

KEYWORDS:  STATE  NON-CONTRACTUAL  LIABILITY  DUE  TO  OMISSION,

ANALYSIS  OF  JURISPRUDENCE,  BRAZIL’S  SUPERIOR  COURT  OF  JUSTICE,

FUNDAMENTAL RIGHTS.
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INTRODUÇÃO

É cediço que o tema da responsabilidade civil do Estado por omissão é âmbito de

controvérsias  doutrinárias  e  consequente  hesitação  jurisprudencial  em  sua  aplicação.

Conforme será abordado em capítulo pertinente,  há debate sobre o sistema a ser adotado:

embora renomados juristas defendam a necessidade de verificação da culpa do ente estatal, a

tendência evolutiva é a objetivação dos requisitos para a responsabilização do Poder Público e

o dever de indenizar.

Ademais,  a  insegurança  de  tamanha  divergência  é  agravada  pela  extrema

necessidade de unificação no tratamento da matéria. Não se afigura razoável que o particular

fique ao alvedrio de posicionamentos destoantes e em constante mutação com as instâncias

recursais. 

Acrescenta-se  ao  cenário  desenhado  a  constatação  de  que  o  Estado,  como

garantidos dos direitos fundamentais, não deve apenas se abster de violá-los, em prestação de

caráter negativo, mas deve garantir a máxima efetividade destes, em atuação positiva. Assim,

a postura omissiva é também altamente prejudicial à coletividade e ao particular, sob o prisma

da igualdade da pessoa humana.   

Diante do exposto, o presente trabalho tem por desiderato a análise de acórdãos do

Superior  Tribunal  de  Justiça  quanto  à  Responsabilidade  Civil  do  Estado por  omissão  no

interregno de 2009 a 31 de julho de 2013, data de fechamento da pesquisa. 

Foi escolhida a análise dos acórdãos da referida Corte de Justiça uma vez que

semelhante estudo já foi realizado no âmbito do Supremo Tribunal  Federal.1 Aduz-se que

cabe  ao  STJ  a  uniformização  jurisprudencial  em relação  aos  Tribunais  Estaduais.  Desse

modo,  o  entendimento  adotado  pelos  Ministros  se  prova  de  suma  relevância  para  a

compreensão da aplicação do instituto em seara nacional. 

Optou-se pela redução do estudo ao intervalo de cinco anos para possibilitar que

os resultados obtidos sejam compatíveis com o posicionamento predominante na atualidade.

Evita-se,  portanto,  uma retrospectiva  histórica da evolução do instituto,  pois não é esta  a

ambição da monografia apresentada, mas a priorização do foco contemporâneo. 

1 ELIAS PINTO, Helena. Responsabilidade Civil do Estado por omissão. Na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
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Não foi necessário estender o período selecionado vide que o mesmo se provou

suficiente para abarcar um número satisfatório de acórdãos acerca do tema. Caso contrário,

por óbvio se ampliaria o prazo em voga. 

A hipótese do estudo é no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça passou a

reforçar,  através  da responsabilização do Estado pela  omissão administrativa,  o papel  dos

Poderes Públicos na tutela dos direitos fundamentais. Tal reforço ocorreria através da ótica de

que o Estado ou responde de forma objetiva por sua omissão, ou, durante a averiguação de

culpa, pelo menos seria encarregado do ônus probatório. 

Verificar-se-á em que medida a hipótese inicial coincide com os dados levantados,

considerando  a  vedação  da  proteção  insuficiente  e  a  eficácia  horizontal  dos  direitos

fundamentais em contraposição ao princípio da reserva do possível. 

No que tange à metodologia, a pesquisa jurisprudencial foi realizada no site do

Superior  Tribunal  de  Justiça  (http://www.stj.jus.br/),  com  utilização  de  palavras-chave

relacionadas  ao  tema  do  projeto  (“Responsabilidade  civil  do  Estado”,  “omissiva”  e

“omissão”), selecionados os acórdãos dentro do intervalo recortado.

Ante  a  visível  necessidade  do  estudo  de  obras  bibliográficas  do  Direito

Administrativo  para  facilitar  a  compreensão  das  teorias  adotadas  pelo  STJ,  também  foi

efetuada pesquisa doutrinária com o auxílio de livros e artigos publicados a respeito do tema.

Ressalta-se de antemão a pluralidade de decisões, fontes e abordagens relativas ao

tema,  de  forma  que  o  estudo  não  possui  intenção  exaustiva,  até  mesmo  pela  brevidade

necessária ao projeto de conclusão de curso. 

A análise está fragmentada em três capítulos. 

O primeiro oferece breve contextualização da Responsabilidade Civil do Estado

por omissão, com enfoque nas principais teorias, funções e princípios do instituto, de maneira

a preparar o leitor para o contato com a jurisprudência selecionada. 

Além disso, investiga-se a postura do STJ a respeito da interpretação do artigo 37,

§6º da Constituição Federal de 1988, dos quadros de exclusão do dever de indenizar ou da

ilicitude e dos pressupostos do tema.

O segundo capítulo é diretamente centrado na correlação das principais questões

das correntes doutrinárias e casos especiais, nesta etapa analisados de forma mais aprofundada

e filtrados a partir de aspectos como relevância e numerosidade. 

Por fim, o terceiro capítulo busca realizar um diagnóstico da jurisprudência face à

teoria dos direitos fundamentais, à (neo) constitucionalização do ordenamento jurídico como

um todo e aos princípios de direito administrativo. 

http://www.stj.jus.br/
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Também busca tecer críticas ao posicionamento do STJ em comparação com o

entendimento  atual  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  providenciar  possíveis  soluções  ao

impasse doutrinário e jurisprudencial.  
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1. ASPECTOS  GERAIS DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  POR

OMISSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

1.1. Contextualização da Responsabilidade Civil 

Primeiramente, é importante observar que a espécie de responsabilidade do Estado

em voga é civil e extracontratual. O presente estudo não se dedicará à responsabilidade por

contratos  entre  o  Poder  Público  e  pessoas  físicas  ou  jurídicas.  Os  direitos  violados  em

questão, portanto, não são obrigacionais por força contratual, mas subjetivos e oponíveis erga

omnes.  

As normas gerais de responsabilidade,  segundo os preceitos do Código Civil,  são

adaptadas à responsabilidade do Estado devido à necessidade de que se amolde o instituto aos

princípios de direito público, compatíveis com sua posição jurídica singular. O Estado, por

exemplo, está em constante contato com os administrados e se vê obrigado a preservar os

direitos fundamentais destes, podendo acarretar prejuízos em escala incomparável com a de

um mero particular. 

Segundo  opinião  do  mestre  Aguiar  Dias,  “A responsabilidade  civil  do  Estado  é

matéria de direito administrativo.” 2.   

Não  obstante  tais  considerações,  se  mostra  imprescindível  que  primeiro  se

compreendam noções básicas como o ato ilícito, o dano e o dever de indenizar para que o

leitor  então possa se deparar  com o tema de maneira  apropriada quando do momento  do

enquadramento do tema à figura do Estado (ver item 2.2).  

Data vênia,  não  se  trata  de isolar  a  responsabilidade  do  Estado em determinado

campo de conhecimento jurídico, mas de conjugar as normas que constam no direito civil com

as de direito público na medida do viável. Nesse sentido:

“Ademais, quando o Estado causa dano a um particular, o direito que sofre lesão é
disciplinado, em geral, por normas que constam no Código Civil, razão pela qual há
necessidade  de  se  conjugar  as  normas  de  direito  público  atinentes  à  atuação  do
Estado com os preceitos disciplinadores dos direitos lesados.” 3. 

2  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. Pág. 772.
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O diálogo  interdisciplinar  visa  facilitar  a  análise,  que  transborda  a  categorização

clássica das esferas de conhecimento do Direito. Conforme se verificará em posterior etapa do

trabalho, além das notórias influências do Direito Civil, Administrativo e Constitucional (uma

vez que a principal regra de responsabilidade do Estado se encontra na Carta Magna), o tema

se funde com assuntos de Teoria Geral do Direito, Direito Penal (sobretudo quanto ao nexo de

causalidade), Direito Financeiro, dentre outros.

Sem  mais  delongas,  passemos  ao  estudo  das  cláusulas  gerais  pertinentes  à

contextualização da responsabilidade civil.

  Pode se afirmar que a ordem jurídica estabelece o dever geral de não prejudicar

ninguém, à semelhança da máxima do Direito Romano neminem laedere. . 

 Afirma Sérgio Cavalieri Filho:

“A essência da responsabilidade civil está ligada à noção do desvio de conduta, ou
seja, foi ela engendrada para alcançar as condutas praticadas de forma contrária ao
direito e danosas a outrem. Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo
decorrente  da  violação  de  um  outro  dever  jurídico.  Em  apertada  sínteses,
responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano
decorrente da violação de um dever jurídico originário.” 4

 Consoante  Carlos  Roberto  Gonçalves,  “a  responsabilidade  civil  decorre  de  uma

conduta voluntária violadora de um dever jurídico, isto é, da prática de um ato jurídico, que

pode ser lícito ou ilícito.”.5. 

  A relevância do dever jurídico violado como cerne da responsabilidade será útil para

a discussão da diferenciação entre omissão geral e omissão específica por parte do Estado (ver

item 1.3.1). 

Dita  o  artigo  186  do  atual  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”.  Já o artigo 927 estipula:  “Aquele que,  por ato

ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

3 ELIAS  PINTO,  Helena.  Responsabilidade  Civil  do  Estado  por  omissão.  Na  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pág. 13.
4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas S.A, 2012. Pág. 2. 
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. 7ªed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012. Pág. 31.



14

 Conforme  já  ressaltado,  pela  brevidade  da  exposição,  destacar-se-á  dos  artigos

supramencionados somente o essencial:  o cometimento de ato ilícito, o dano e o dever de

reparação. 

1.1.1. Da ilicitude   

Cavalieri Filho sustenta que “a conduta contrária à norma jurídica, só por si, merece

a qualificação de ilícita ainda que não tenha uma vontade consciente e livre”. Abordando um

enfoque objetivo, correlaciona o ato ilícito com a antijuridicidade da conduta. Nada mais seria

do que a transgressão de um dever jurídico. Aduz que a antijuridicidade subjetiva se traduz no

momento em que a ilicitude objetiva decorre de ato humano livre e consciente. (2012, p. 10).

Ainda é incerto na doutrina se os vocábulos “ato ilícito” e “ato antijurídico” podem

ser  utilizados  como  sinônimos.6 De  qualquer  forma,  ambos  os  vocábulos  denotam  a

contrariedade ao direito. 

Ressalva-se,  porém,  a  distinção  entre  ilícito  e  injusto,  uma  vez  que  este  admite

gradação de acordo com o sentimento social de justiça. O ilícito, por sua vez, não comporta

gradação. Não se pode violar menos ou mais um dever. 

Infere-se,  portanto,  que a  essência  do  ilícito  no  Código Civil  está  na  violação  à

norma  (aspecto  objetivo)  por  meio  de  comportamento  censurável  (aspecto  subjetivo  da

culpabilidade). O diploma, ao utilizar as expressões “negligência ou imprudência” no artigo

186, não destaca a culpa da ilicitude. 

Essa observação sobre a responsabilidade civil será importante no debate a respeito

das modalidades de responsabilidade do Estado por omissão (ver item 1.3.1). Na adaptação

das regras gerais para a posição peculiar do ente estatal, a antijuridicidade será apreendida em

sua  acepção  objetiva  tão  somente  ou  se  exigirá  também  a  acepção  subjetiva  da

censurabilidade? É o que se verificará no decorrer do projeto.

Além do artigo 186, o Código Civil também caracteriza outra hipótese de ato ilícito-

o abuso de direito- no dispositivo seguinte. Lê-se no artigo 187 que “comete ato ilícito o

6 Anderson Schreiber utiliza a expressão ilicitude para indicar o ilícito subjetivo e antijuridicidade para indicar o
ilícito objetivo (Novos paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p. 153-154), conforme observa Cavalieri
Filho. (2012, p. 10-11). Já no direito penal, enquanto Fernando Capez traça distinção, Cezar Bitencourt utiliza os
termos indistintamente, vide observação de Helena Elias Pinto (2010, p 34-35). 
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titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu

fim econômico, pela boa-fé e pelos bons costumes”. 

Os correspondentes na atuação dos agentes do Estado são o desvio de finalidade e o

abuso de poder, também passíveis de acarretar a responsabilidade. 

Ora, após a exposição da ilicitude, conclui-se que o Estado, em casos de omissão,

viola dever jurídico de prestar determinada atuação imposta pelo ordenamento jurídico. Resta

saber: o Estado responderia por atos omissivos apenas em casos de ilicitude ou até mesmo por

atos lícitos?

Felipe Peixoto Braga Netto enfrenta a questão:

“É irrelevante perquirir a licitude ou ilicitude do ato ou da omissão. Em ambos os
casos,  pode  existir  dever  de  indenizar  por  parte  do  Estado.  Os  pressupostos  e
requisitos da responsabilidade estatal, desse modo, não têm relação com a licitude
ou a ilicitude da atividade danosa”.7. 

Logo, entende o autor (entendimento com o qual coaduno) que pode haver evento

lícito  danoso  que  responsabilize  o  ente  estatal.  Em  sentido  contrário,  todavia,  o  jurista

argentino Juan Carlos Cassagne,  citado por Flávio de Araújo Willeman,  argumenta que a

omissão tem que ser ilícita ao trabalhar com a noção de falta do serviço:

“A chave para determinar a falta de serviço e, consequentemente, a procedência da
responsabilidade estatal por um ato omissivo se encontra na configuração ou não de
uma omissão antijurídica. Esta última se perfila só quando seja razoável esperar que
o Estado atue em determinado sentido para evitar os danos às pessoas ou aos bens
dos particulares. Pois bem, a configuração da dita omissão antijurídica requer que o
Estado ou suas entidades descumpram obrigação legal expressa ou implícita”.8. 

Evidente  que  no  segundo  viés  argumentativo  apresentado  o  autor  considerou  a

antijuridicidade  como a  conjunção  entre  o  aspecto  objetivo  da  violação  de  dever  com a

censurabilidade- logo, subjetiva- da omissão estatal.  

O STJ se pronuncia a respeito da necessidade de configuração de ilicitude:

7 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual da Responsabilidade Civil do Estado à luz da jurisprudência do STF
e STJ e da teoria dos direitos fundamentais. 1ª ed. Salvador, Bahia: Juspodium. 2012. Pág. 61. 
8 WILLEMAN, Flávio de Araújo. Responsabilidade civil das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005
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 “No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, ficou demonstrada a
existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, o que caracteriza o ato
ilícito, devendo o autor ser indenizado pelos danos suportados”. (STJ,  AGRAVO
REGIMENTAL no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 302.747, Relator
Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe: 25/04/2013) (grifo nosso). 

1.1.2. Do dano  

Segundo Cavalieri (2012, p. 76-77), o dano é “o grande vilão da responsabilidade

civil”. Sustenta o autor que não haveria que se falar em indenização ou ressarcimento sem

dano,  uma vez que pode haver  responsabilidade  sem culpa,  mas não é possível  que haja

responsabilidade sem a configuração do dano.

Maria Helena Diniz assevera:

“O  dano  é  um  dos  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  contratual  ou
extracontratual, visto que não poderá haver ação de indenização sem a existência de
um prejuízo. Só haverá responsabilidade civil se houver um dano a reparar, sendo
imprescindível a prova real e concreta dessa lesão.”. 9 

É o  resultado  da  violação  a  dever  jurídico  que  afeta  o  patrimônio  ou  bens  que

integram a personalidade do ser humano. São, respectivamente, hipóteses de dano patrimonial

e moral, ambos compreendidos no artigo 186 do Código Civil. 

Nesse diapasão, a omissão do Estado pode acarretar tanto danos materiais  quanto

morais. No item referente aos pressupostos para a responsabilidade estatal, aprofundar-se-á na

questão do dano, bem como em suas características segundo a jurisprudência selecionada. 

1.1.3. Do dever de indenizar  

Caso violado dever jurídico e danoso o resultado acarretado, segundo inteligência do

já citado artigo 927 do Código Civil, resta a obrigação de reparação. José dos Santos Carvalho

9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. Pág. 55. 
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Filho manifesta que “Toda responsabilidade rende ensejo a determinada sanção, cuja natureza

varia em função do tipo de responsabilidade”.10. 

A sanção no caso da responsabilidade civil é a indenização: o montante pecuniário que

representa a reparação dos prejuízos causados. 

Hans Kelsen, na célebre teoria pura do Direito, caracteriza sanção como ato de coerção

estatuído contra uma ação ou omissão na ordem jurídica, relacionando a conceituação com a

eficácia das normas jurídicas. In verbis: 

“Se, por eficácia de uma ordem jurídica, se entende o fato de os indivíduos- cuja
conduta  ela  regula  enquanto  liga  a  uma conduta  por  ela  determinada  como ato
coercitivo, igualmente por ela determinado, a título de sanção- se conduzirem em
conformidade com as suas normas, então essa eficácia manifesta-se tanto na efetiva
observância das normas jurídicas por ela estatuídos, como na aplicação das normas
jurídicas, isto é, na efetivação das sanções por elas estatuídas”.11. 

A responsabilidade civil  é uma sanção negativa deflagrada pelo resultado danoso,

por  sua  vez  oriundo  de  situação  antijurídica.  A  sanção  impõe  a  obrigação  de  que  o

responsável indenize a vítima do dano. 

A indenização como sanção imposta ao Estado omisso será objeto de investigação no

item 1.3.3. 

1.2. Responsabilidade civil do Estado

1.2.1. Teorias e princípios  

Como não é objetivo desta monografia se imiscuir em uma retrospectiva histórica

acerca da responsabilidade do Estado, as teorias já ultrapassadas serão apenas citadas com

rapidez, operando-se a restrição às que ainda são aplicadas pelo STJ nos acórdãos separados:

a teoria da culpa administrativa e a teoria do risco. 

A  primeira  fase  histórica  é  a  de  irresponsabilidade  estatal.  Típica  do  período

absolutista e déspota, foi conhecida pela expressão “The king can do no wrong” (O rei não

10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011. Pág. 501
11 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Pág. 130
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erra). A ação poderia ser ajuizada apenas contra o funcionário causador do dano, nunca contra

o Estado. A Constituição de 1824 consagrava a responsabilidade de agentes públicos, mas não

do Imperador. Alguns resquícios de irresponsabilidade ainda se fazem presentes, sobretudo

quanto a magistrados e legisladores. 

Com o liberalismo e a submissão do Estado as suas próprias leis, chegou-se à fase

denominada pela doutrina como civilista, fundada na teoria da culpa civil. Traçava-se uma

distinção  entre  atos  de  império  (praticados  pela  Administração  com suas  prerrogativas  e

privilégios,  pelos  quais  o  Estado  não  respondia)  e  atos  de  gestão  (passíveis  de

responsabilização, praticados em situação de igualdade ao particular para gestão de serviços). 

Era indispensável a prova de culpa do funcionário. Nessa seara, prescrevia o artigo

15 do Código Civil de 1916: “As pessoas jurídicas de Direito Público são responsáveis por

atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de

modo contrário ao Direito ou faltando a dever prescrito por lei (...)”, ressalvando o direito

regressivo contra o causador do dano. 

Após a superação de tais  teorias,  com a necessidade de adaptação aos princípios

próprios  do  Estado,  surgem  as  teorias  publicistas,  enfim  as  de  notório  interesse  para  a

reponsabilidade estatal por omissão. 

A  teoria  da  culpa  administrativa  é  largamente  utilizada  pelo  STJ  em  casos  de

omissão. Também chamada de culpa do serviço, culpa anônima ou acidente administrativo,

provém da expressão francesa faute du service.12. 

Não  mais  é  preciso  identificar  o  agente  estatal  causador  do  dano,  mas  somente

comprovar que o serviço público não foi existente, funcionou tardiamente ou funcionou mal,

inadequadamente.

Explica  Aguiar  Dias13 que  “Na  culpa  administrativa,  portanto,  decorrendo  a

responsabilidade  da  falta  anônima  do  serviço  público  e  não  se  cogitando  de  culpa  do

funcionário, é sem utilidade a distinção entre culpa pessoal e profissional.”. 

Por sua vez, a teoria do risco administrativo dispensa a verificação da culpa. Basta o

dano, o nexo causal e o fato imputável ao Estado. Baseia-se na compreensão de que o Estado,

ao exercer inúmeras atividades, se submete a riscos naturais. Logo, deve assumir os danos

decorrentes destas.  

A sua maior expressão no direito brasileiro está no artigo 37, §6º da Constituição, o

qual dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de

12 A expressão foi erroneamente traduzida como falta do serviço, mas o sentido original em francês é de culpa. 
13 DIAS, Aguiar (2006, pg. 787)
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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.

Não se chegou, porém, ao extremo da adoção da teoria do risco integral uma vez que

se admitem excludentes do dever de indenizar por exclusão do nexo causal (ver item 1.3.4). 

A teoria da culpa do serviço é comumente associada com a modalidade subjetiva de

responsabilidade do Estado (pois há investigação da culpabilidade), enquanto a teoria do risco

é utilizada para fundamentar a modalidade objetiva. 

“Hipótese  de  Responsabilidade  Subjetiva  do  Estado,  mais  especificamente,  por
omissão do Poder Público o que depende é a comprovação da inércia na prestação
do serviço público, sendo imprescindível a demonstração do mau funcionamento do
serviço, para que seja configurada a responsabilidade. Diversa é a circunstância em
que  se  configura  a  Responsabilidade  Objetiva  do  Estado,  em  que  o  dever  de
indenizar decorre do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao
particular,  que  prescinde  da  apreciação  dos  elementos  subjetivos  (dolo  e  culpa
estatal),  posto  que  referidos  vícios  na  manifestação  da  vontade  dizem  respeito,
apenas ao eventual  direito  de regresso.”  (RECURSO ESPECIAL Nº 888.420 –
MG, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 27/05/2009) (grifo nosso). 

As modalidades serão estudadas no item seguinte.

Adianta-se desde já que os danos por omissão estatal causam dúvida quanto à teoria

aplicada, vide lição de Aloísio Zimmer14: 

“É  ainda  importante  destacar  que  os  danos  decorrentes  de  omissão  sempre
produzirão dúvida em relação à teoria a ser aplicada: a teoria da responsabilidade
objetiva (teoria do risco administrativo) ou a teoria da responsabilidade subjetiva
(teoria da culpa administrativa ou faute du service). (grifo do autor).”. 

A dicotomia se acentuará na exposição acerca das correntes doutrinárias (item 2.1). 

Fica, porém, a crítica ao posicionamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro de que a

discussão acerca das duas teorias perderia interesse por ambas gerarem ao ente  público o

dever de indenizar.15. A autora, todavia, logo em seguida parece ressaltar a grave distinção

entre as teorias no que tange à dificuldade da discussão do elemento subjetivo na ação.

Ricardo Lorenzetti, citado por Helena Elias (2010, pág. 75) assinala:

14 ZIMMER, Aloísio Júnior. Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. Editora Método, 2009. Pág. 369
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 26ª edição. Atlas, 2013.  Pág. 715
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“A imputação objetiva amplia o campo de reparação, de vez que não só aqueles que
demonstrem  a  culpa  podem  obtê-la,  mas  também  aqueles  que  não  estejam  em
condições  de  fazê-lo,  seja  por  insuficiência  de  meios,  ou  porque  tenham  sido
prejudicados por coisas ou atividades perigosas”. 16

Felipe  Braga  Netto  (2012,  pág.  65)  destaca  uma quarta  e  nova fase  histórica  na

responsabilidade civil do Estado na segunda metade do século XXI: o Estado como garantidor

dos direitos fundamentais. Lê-se o transcrito:

“Não basta, portanto, uma postura de abstenção estatal, no sentido- hoje insuficiente
de  não  causar  danos.  Isso  ficou  no  passado,  no  museu  de  ideias.  Hoje  é
imprescindível que o Estado assuma uma postura ativa no sentido de resguardar os
cidadãos de agressões de terceiros”.

Quanto  aos  princípios  aplicáveis  à  responsabilidade  civil  do  Estado,  são

mencionados o princípio da primazia do interesse da vítima e o princípio da solidariedade

social. 

O  primeiro  confere  proteção  qualitativamente  diferenciada  à  vítima.  Ocorre  a

mudança do foco da culpa do responsável para o dano injusto sofrido, com soluções que não

deixem a vítima desamparada. 

O segundo prega a distribuição dos encargos que suportados com o dano por toda a

sociedade. Se os benefícios da atuação estatal atingem a todos, assim devem também ser os

prejuízos. 

“Os  riscos  decorrentes  da  geração  e  transmissão  de  energia  elétrica,  atividades
realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos por todos,
ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado
e  de  suas  concessionárias,  pelos  danos  ocasionados.” (STJ,  RECURSO
ESPECIAL Nº 896.568 – CE, Relator Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma,
DJe: 30/06/2009)

Outros princípios aplicáveis à relação entre cidadão e Estado (e, por conseguinte, à

responsabilidade deste) apontados por Felipe Braga Netto (2012, pág. 47-48) são: principio da

16 LORENZETT, Ricardo Luis. Fundamentos do direito Privado. São Paulo: RT, 2002. Pág. 96-97). 
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vulnerabilidade do cidadão (devendo o desnível ser levado em conta); da segurança (o Estado

tem dever constitucional de prestar segurança aos cidadãos); da informação (deve informar o

cidadão com lealdade e transparência); e principalmente o princípio da vedação das medidas

insuficientes (o Estado não pode proteger direitos fundamentais de forma insuficiente). 

O último princípio listado será abordado com mais profundidade no Capítulo 3.

1.2.2. Fundamento e funções  

O fundamento da responsabilidade civil do Estado consiste no motivo pelo qual este

é forçado a reparar o dano causado a outrem.17. 

Para Celso Antônio de Mello, o fundamento se divide conforme se trate ato ilícito

omissivo/ comissivo ou de ato lícito. No primeiro caso, o ilícito omissivo é fundamentado no

princípio da legalidade (o Estado tinha o dever de agir prescrito em lei e não o fez) e o ilícito

comissivo, além de fundamentado na legalidade, também se reporta ao princípio da igualdade

(o Estado, ao causar dano ao particular mediante ação, o tratou de forma distinta dos demais

que não sofreram o prejuízo). Já a responsabilidade por ato lícito é fundamentada na garantia

da  repartição  dos  ônus,  evitando  que  poucos  suportem o  prejuízo  ocorrido  por  atividade

desempenhada no interesse de todos.18. 

Em semelhante sustentação, Diógenes Gasparini:19. 

Helena  Elias  (2010,  pág.  82-83)  assinala  que  “na  doutrina  estrangeira,  a

antijuridicidade  objetiva  (revelada  no  dano injusto)  tem sido  reconhecida  como principal

fundamento da responsabilidade civil estatal”, observação conjugada com o dever do Estado

de proteger os direitos fundamentais. 

Quanto às funções da responsabilidade civil do Estado, cabe indagar o papel que a

mesma desempenha na atualidade. 

A visão tradicionalista é associada à função repressiva. O dano já ocorreu, de modo

que não existe a possibilidade de desfazimento do ocorrido. Todavia, se acentua na doutrina e

17 AMARAL, Francisco, citado por Helena Elias (2010, pág. 79): “a razão por que alguém deve ser obrigado a
reparar o dano causado a outrem”. 
18 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. Pág.
961
19 GASPARINI,  Diógenes.  Direito  Administrativo.  São  Paulo:  Saraiva,  2006.  Pg.  966-967:  “Destarte,  se  o
serviço ou obra é  de interesse  público,  mas,  mesmo assim, causa dano a alguém, toda a comunidade deve
responder  por  ele,  e  isso  se  consegue  através  da  indenização.  Para  tanto  todos  concorrem,  inclusive  o
prejudicado, já que este, como os demais administrados, também paga tributos.”.    
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na jurisprudência a função preventiva para que se evitem novas agressões a valores protegidos

pelo direito. 

Felipe Braga Netto (2012, pág. 50) destaca acordão do STJ nessa linha de raciocínio:

“O STJ, citando acórdão do TJRJ, proclama> “Observe-se que, no presente caso, a
indenização deve atuar não apenas como compensação pela dor sentida pela autora
da morte de seu filho,  mas também como forma de punir  uma grave  conduta e
prevenir  comportamentos  semelhantes”  (STJ,  RECURSO  ESPECIAL  Nº
1262938, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJ 30/08/11).”. 

Denota ainda o Autor, em continuação20, que um dos aspectos da função preventiva é

o caráter  pedagógico:  “O STJ,  em reiteradas  ocasiões,  teve oportunidade  de sublinhar  os

danos morais devem ser arbitrados à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios

da exemplaridade e da solidariedade (STJ, Resp. 11244471)”. 

Cita também Aguiar Dias21:

“Tem-se inocentado demais o Estado, entre nós. Parece que é tempo de dizer que, se
os governantes cumprissem melhor os seus deveres, não precisaria o Estado de se
ver defendido nos tribunais por argumentos que o colocam, ilogicamente, contra os
interesses da comunidade. Aí estaria o melhor corretivo ao risco de empobrecer o
erário, por via de indenizações.”. 

A exemplaridade, entretanto, não se confunde com uma função punitiva, com ares de

vingança  contra  o ente  estatal.  A exemplaridade  implica  na valoração  de  fatores  como a

proporcionalidade da indenização e a capacidade econômica do sucumbente para desestimular

as condutas lesivas. 

Explicita a Corte:

“Com efeito,  a  indenização  não  visa  reparar  a  dor,  a  tristeza  ou  a  humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se
fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. Deveras,
os danos morais na sua expressão econômica devem assegurar a justa reparação e a
um só tempo vedar o enriquecimento sem causa do autor, mercê de considerar a
capacidade  econômica  do réu,  por isso que se impõe seja arbitrado  pelo juiz de
forma que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da

20 (2012, Pág. 50-51), 
21 Dias, Aguiar, 1954, pág. 585/586, citado por BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. (2012, pág. 53). 
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exemplaridade e da solidariedade”  (STJ,  RECURSO ESPECIAL Nº 1.133.257 –
RJ, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 02/02/2010) 

Mais recentemente, tem se atentado para a função social da responsabilidade civil do

Estado, como desdobramento da função social do direito violado, dimensão preventiva e a

busca pelo equilíbrio das relações jurídicas.22. 

A indenização  pode  assumir  a  forma  reparatória  (é  própria  dos  danos  materiais,

almeja-se retornar à situação anterior ao dano) e a forma compensatória (própria dos danos

morais, a indenização busca atenuar a dor da vítima ou de sua família). 

1.2.3. Previsões no ordenamento jurídico  

A  responsabilidade  civil  do  Estado  especificamente  está  regulada  nos  seguintes

diplomas:  artigo 37, §6º da Constituição Federal;  artigo 43 do Código Civil;  Lei nº 4619

(dispõe sobre o prazo para ajuizamento de ação regressiva); Lei nº 4.898/65 (sobre abuso de

autoridade); Lei 6.453/77 (responsabilidade por dano nuclear); o Código do Consumidor (no

que tange aos acidentes de consumo); Lei nº 8.112/90 (responsabilidade do servidor perante a

Fazenda Pública);  Lei nº 9.494/97 (sobre prescrição quinquenal)  e as Leis  nº 10.309/01 e

10.744/03 (esta revogou aquela e dispõe sobre a responsabilidade da União por terceiros que

praticam  atentados  terroristas,  atos  de  guerra  e  similares  contra  aeronaves  de  matrícula

brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, salvo táxi aéreo). 

Impende registrar a existência de projeto de Lei do Senado nº 718, de 201123, que

pretende regular a matéria. 

1.3. Responsabilidade civil do Estado por omissão

1.3.1. Modalidades  

22 PINTO, Helena Elias (2010, pag. 52).
23Íntegra do texto em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103540

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103540
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Uma  vez  devidamente  situadas  as  teorias  da  culpa  administrativa  e  do  risco

administrativo,  cabe  fazer  alusão às  modalidades  de  responsabilidade  civil  do Estado por

omissão,  em  linhas  gerais,  para  facilitar  a  compreensão  do  Capítulo  2  (a  respeito  das

manifestações das correntes doutrinárias na jurisprudência do STJ). 

A distinção entre a modalidade objetiva e a subjetiva normalmente é tecida de acordo

com a necessidade da presença ou não do elemento subjetivo do dolo ou da culpa. Porém, a

“culpa pode desempenhar importante papel na mecânica do dano, seja para descaracterizar o

dever de indenizar nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, seja para reduzir,

proporcionalmente, o valor da indenização nas hipóteses de culpa concorrente”.24

O mais adequado, portanto, é considerar que a modalidade subjetiva toma por base a

antijuridicidade da conduta, enquanto a objetiva se concentra no objeto da conduta, ou seja, o

dano injusto sofrido pela vítima. 

Ressalta Helena Elias (2010, pág. 53):

 “A sanção” (dever de indenizar) surge na responsabilidade subjetiva em razão da
ocorrência de uma conduta considerada indesejada pelo ordenamento jurídico; já na
responsabilidade  objetiva,  a  sanção  será  aplicada  em face  da  ocorrência  de  um
resultado repudiado pelo ordenamento jurídico. No primeiro caso, é uma resposta à
conduta ilícita; no segundo, uma reação a uma situação de fato antijurídica.  

É relevante apresentar as duas modalidades pela divergência quanto à aplicação nos

casos de omissão estatal. Sobre tal divergência, se manifesta Cavalieri (2012, pág. 266-267):

“A atividade administrativa a que alude o art. 37, §6º, da Constituição, refere só à
conduta comissiva do Estado ou também à omissiva? Essa questão é controvertida
na  doutrina  e  na  jurisprudência,  pelo  que  merece  algumas  considerações.  Celso
Antônio Bandeira  de Mello (Curso de Direito  Administrativo,  15 ed.  Malheiros,
p.871-872) sustenta ser subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o
dano decorrer  de uma  omissão  do Estado. Pondera que nos casos de omissão, o
Estado  não  agiu,  não  sendo,  portanto,  o  causador  do  dano,  pelo  que  só  estaria
obrigado  a  indenizar  os  prejuízos  resultantes  dos  eventos  que  teria  o  dever  de
impedir.  Aduz  que  “A  responsabilidade  estatal  por  ato  omissivo  é  sempre
responsabilidade  por  ato  ilícito.  E,  sendo  responsabilidade  por  ato  ilícito,  é
necessariamente  subjetiva,  pois  não  há  conduta  ilícita  do  Estado  (embora  do
particular  possa haver)  que não seja proveniente  de negligência,  imprudência  ou
imperícia (culpa) ou então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía
em dada obrigação (dolo)”. Em nosso entender, o art. 37, §6º da Constituição, não se

24 PINTO, Helena Elias (2010, pág. 56). 
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refere  apenas  à  atitude  comissiva do Estado;  pelo contrário,  a  ação  a que alude
engloba tanto a conduta comissiva quanto a omissiva. Por outro lado, o ato ilícito,
na moderna sistemática da responsabilidade civil, não mais se apresenta sempre com
o elemento subjetivo (culpa) (...) Há também o ato ilícito em sentido lato, que se
traduz na mera contrariedade entre a conduta e dever jurídico imposto pela norma,
sem  qualquer  referência  ao  elemento  subjetivo  ou  psicológico,  e  que  serve  de
fundamento para toda a responsabilidade objetiva”. (grifo do autor) 25

Conforme  se  atesta,  formaram-se  correntes  a  partir  da  divisão  doutrinária  e

jurisprudencial:  a  corrente objetivista,  a subjetivista  e a mista.  Já em posse do arcabouço

teórico para introdução das duas primeiras,  falta apenas distinguir,  nesta etapa,  a omissão

específica da omissão genérica (para posterior compreensão da corrente mista).

Não é qualquer omissão que faz surgir o dever de indenizar do Estado, já que este

não pode ser considerado segurador universal. Quanto mais específica a omissão, em face do

dever de agir imposto, mais claro será que o mesmo não foi cumprido. Por exemplo, nos casos

em que a omissão foi determinante para a ocorrência do dano.

Tal distinção é importante, sobretudo, para que se fale em nexo causal (item 1.3.3). 

Felipe Braga Netto adverte “Entre outros fatores que podem ajudar a solucionar a

controvérsia  está  a  seguinte  questão:  o  Estado  tinha  o  dever  de  evitar  o  dano?  Deve-se,

portanto, verificar se já, no caso concreto, o dever de impedir aquele resultado”. 26 

Pressupõe um dever  especial  de  agir  do Estado,  que  se  assim não o  faz  e  resta

omisso, causa direta e imediatamente o resultado que deveria ser impedido. 27

Sobre tal dever, dispõe o STJ:

“Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por
culpa,  regime  comum  ou  geral  esse  que,  assentado  no  art.  37  da  Constituição
Federal, enfrenta duas exceções principais. 
Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa
previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei
6.938/1981,  art.  3º,  IV,  c/c  o  art.  14,  §  1º).  Segundo,  quando  as  circunstâncias
indicarem a presença de um   standard   ou dever de ação estatal mais rigoroso do  
que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto
constitucional.”.  (STJ,  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.071.741  –  SP,  Relator
Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe: 16/12/2010)

25 Com todo o respeito ao posicionamento de ambos os autores, no presente trabalho se defende o foco no dano
injusto, e não no desvalor da conduta estatal. Embora Cavalieri adote a modalidade objetiva, sustento a posição
de Felipe Braga Netto no item 1.1.1 sobre a irrelevância da ilicitude para a responsabilização. Veremos no item
1.3.5 que as excludentes de ilicitude não excluem o dever de indenizar.
26  Felipe Peixoto Braga Netto (2012, pág. 164-165).
27 Sérgio Cavalieri (2012, pág. 268). 
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O autor complementa (2012, pág. 165): 

“As perguntas que o julgador deve se fazer são as seguintes: o que causou o dano?
O Estado tinha o dever de evitá-lo? A ação do Estado foi proporcional e adequada?
O Estado desempenhou com razoabilidade o seu papel de garantidor dos direitos
fundamentais no caso concreto?”

Aloísio Zimmer (2009, pág. 369), ao comentar acórdão do STF, observa, sobre a

omissão específica e a responsabilidade objetiva. 

“Desenha-se aqui a  chamada omissão específica,  porque concretamente  o Estado
tinha todos os elementos para entender a importância de agir no caso. Danos daí
decorrentes  induziriam a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva,  porque
representam  um caso  de  omissão  que  tinha  o  Poder  Público  muito  próximo  do
evento e, ao mesmo tempo, com toda a condição e o dever de evitá-lo.”

A omissão genérica, por sua vez, apresenta o Estado mais distante do evento ou com

poucas condições de evita-lo, pelas peculiaridades do caso. Tem lugar nas hipóteses em que

não se pode exigir do Estado uma atuação específica. O dever de agir decorre, por exemplo,

do  poder  de  polícia  ou  de  fiscalização  da  Administração  e  a  omissão  concorre  para  o

resultado.

Veremos, mais a frente, que na corrente doutrinária mista o caráter de especificidade

ou generalidade da omissão é o critério utilizado para distinguir a aplicação da modalidade

objetivista ou subjetivista de responsabilização. 

1.3.2. Interpretação do artigo 37, §6º da Constituição Federal  

“Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,



27

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”. 

Vejamos  como  doutrina  e  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça

interpretam  o  dispositivo  constitucional,  a  grande  cláusula  da  responsabilidade  civil  do

Estado. 

Quanto ao sentido do vocábulo “agente”, leciona Hely Lopes Meirelles a utilização

“no sentido genérico de servidor público,  abrangendo, para fins de responsabilidade civil,

todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente

ou transitório”. 28

Não há indicação da necessidade de vínculo especial com a Administração. Quem

quer que aja  ou se omita  em nome do Estado está  inserido na norma,  independente  se o

vínculo é permanente, temporário, remunerado ou não. 29 

Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, pág. 234- 235) 

“Esta  expressão-  agentes  públicos-  é  a  mais  ampla  que  se  pode  conceber  para
designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao Poder Público como
instrumentos expressivos  de sua vontade ou ação,  ainda quando o façam apenas
ocasional  ou  esporadicamente.  Quem  quer  que  desempenha  funções  estatais,
enquanto as exercita, é um agente público. (...) “Funcionário de fato” é aquele cuja
investidura foi irregular, mas cuja situação tem aparência de legalidade. Em nome
do principio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do
princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os
atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados”. 

Exige-se que o dano tenha sido causado na qualidade de agente. Segundo José dos

Santos Carvalho Filho (2011, PÁG. 509) “só pode o Estado ser responsabilizado se o preposto

estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto da

exercê-la”.  O essencial  é  que,  mesmo que fora de serviço,  o causador  do dano ostente  a

condição de agente público.  Nem mesmo o abuso no exercício das funções é capaz de elidir a

reponsabilidade estatal.30 

28 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
Pág. 653. 
29 Nesse sentido dispõe Felipe Braga Netto (2012, pág. 83).
30 Lição de Hely Lopes, citado por Helena Elias (2010, pág. 92): “O abuso nas funções por parte do servidor não
exclui a responsabilidade objetiva da Administração. Antes, a agrava, porque tal abuso traz ínsita a presunção de
má escolha do agente público”. 
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“Conforme  consignado  na  decisão  agravada,  a  jurisprudência  desta  Corte  vem
reconhecendo a responsabilidade do Estado em decorrência de defeitos na prestação
no serviço notarial, já que se trata de serviço público delegado, portanto, sujeito aos
preceitos  do  artigo  37,  §  6º,  da  CF.  Sobre  o  tema,  verifica-se  as  bem lançadas
palavras,  da  Min.  Eliana  Calmon,  proferidas  quando  do  julgamento  do  Resp.
489.511/SP, em 22.6.2004, in verbis :"Entendo que não se pode ter dúvida quanto à
legitimidade do Estado em responder  pelos atos causadores de dano, se praticados
por  um  dos  seus  agentes,  sendo  certo  que,  independentemente  de  ser  ou  não
oficializadas  as  serventias,  exercem  elas  atividade  estatal  privativa,  sob  a
fiscalização da Justiça. Se alguma dúvida houve no passado, pelo fato de referir-se
a Constituição a funcionário público, sob a égide do novo preceito maior, o que
aqui se invoca apenas como esforço de argumentação, a expressão foi substituída
por "agente", de espectro bem mais abrangente, o que não deixa escapar a figura
do tabelião ou notário,  agente de  serviço  público.  Assim sendo,  não vejo como
excluir o Estado da responsabilidade civil." (STJ, AGRAVO REGIMENTAL no
RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.005.878  –  GO,  Relator  Ministro  Humberto
Martins, 2ª TURMA, DJe: 11/05/2009) (grifo nosso)

Com propriedade, recorda Felipe Braga Netto (2012, pág. 85):

“É preciso lembrar que boa parte das ações de indenização contra o Estado não tem
um agente público como causador imediato do dano. O dano é causado por outro
particular  (e  aí  há possivelmente omissão estatal  pensemos nas  lamentavelmente
frequentes mortes de presos por companheiros de cela) ou a falha do serviço, sem
que  se  possa  individualizar  quem  falhou  (buracos  nas  estradas,  enchentes  que
causam danos).”

O STJ tem por pacífico o entendimento de que a vítima pode escolher se propõe ação

contra o Estado, contra o autor do dano ou ambos. 

“A  denunciação  à  lide  na  ação  de  indenização  fundada  na  responsabilidade
extracontratual do Estado é facultativa, haja vista o direito de regresso estatal restar
resguardado ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado a
integrar  o  feito.”  (AGRAVO  REGIMENTAL  no  RECURSO  ESPECIAL  Nº
1.149.194 – AM, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 23/09/2010)

No STF, contudo, a questão ainda não se encontra pacificada. 31

31 O julgado no RE 327904-1/SP (DJ 08/09/06) dispõe que a norma constitucional excluiria o agente público da
legitimidade  passiva  por  estabelecer  dupla  garantia:  ao  particular  de  que  haverá  maior  possibilidade  de
pagamento do dano sofrido e ao próprio agente que só responderia a pessoa jurídica a cujo quadro funcional de
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Quanto  ao  sentido  do  vocábulo  “terceiros”  no  artigo  37,  §6º,  observa  Sérgio

Cavalieri (2012, pág. 266) que indica alguém estranho à Administração, alguém com o qual o

Estado  não  tem vínculo  jurídico  preexistente,  de  modo  que  se  refere  à  responsabilidade

extracontratual do Estado.

Helena Elias Pinto (2010, pág. 93) adverte:

“Considerando  que  o  enquadramento  da  responsabilidade  como  contratual  ou
extracontratual não decorre da pré-existência do direito subjetivo violado- absoluto
(erga  omnes)  ou  relativo  (obrigacional),  parece  ser  perfeitamente  possível  que
alguém com vínculo contratual  com o Estado, que sofra lesão a direito subjetivo
absoluto, venha a invocar o preceito constitucional que disciplina a responsabilidade
extracontratual do Estado”. 

Não se  exige  que  o  terceiro  seja  usuário  do  serviço  público.  De  acordo  com o

princípio  da  isonomia,  não  se  pode  interpretar  o  artigo  37,  §6º  de  maneira  restritiva,

diferenciando usuários e  não usuários.  Todos podem sofrer danos decorrentes  de ação ou

omissão estatal. Além do mais, a natureza do serviço público em si é de caráter geral. 

Tampouco há motivo para se excluir da incidência da norma o usuário de serviço

público  de  caráter  gratuito  prestado  pelo  Estado,  uma vez  que  a  posição  de  usuário  não

pressupõe onerosidade (como a do consumidor). 

Cabe explorar  a  investigação  acerca  do conceito  de  “pessoas  jurídicas  de  direito

público e as de direito privado prestadoras de serviço público” na norma constitucional. 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 43, praticamente repete o dispositivo da Carta

Magna, mas estranhamente esqueceu-se de mencionar as pessoas jurídicas de direito privado

prestadoras de serviço público. A ausência de referência, porém, não é relevante.

vincular- citado por Helena Elias (2010, pág. 92) e Felipe Braga Netto (2012, pág. 92). 
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São pessoas jurídicas  de direito  público32 as  que constam no rol do artigo 41 do

Código Civil.  Já no que tange às pessoas jurídicas de direito  privado (empresas públicas,

fundações governamentais e sociedades de economia mista, autorizatários, concessionárias e

permissionárias), só estão enquadradas na regra constitucional as que prestem serviço público

e de forma delegada pelo Poder Público,  sendo necessário um vínculo jurídico  de direito

público entre o Estado e estas.33 

As que exploram atividade econômica estão excluídas da regra e se submetem ao

regime próprio de empresas privadas. 

A respeito do conceito de serviço público, Odete Medauar o define como “atividade

prestacional  em que  o  poder  público  propicia  algo  necessário  à  vida  coletiva,  como  por

exemplo: água, energia elétrica, transporte urbano”. 34

Há debate se as atividades  de educação e saúde prestadas  por empresas privadas

podem ser consideradas como “serviço público”, pois quando não são prestadas pelo Estado,

são  tidas  como  serviços  de  relevância  pública.  Nessa  hipótese  particularmente  não  há

concessão, tampouco contrato firmado com o Estado. Apenas há regulação intensa em razão

da importância da matéria. 

Sustenta Felipe Braga Netto (2012, pág.  103) que “a solução (...)  não poderá ser

encontrada, portanto, na responsabilidade objetiva do Estado, prevista na Constituição. (...) A

responsabilidade seguirá sendo objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor”. 

A alusão ao referido diploma traz novo questionamento à tona: seria o Código do

Consumidor também aplicável ao usuário do serviço público, além da norma constitucional?

32 Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I - a União;

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III - os Municípios;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)  .   

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado
estrutura  de  direito  privado,  regem-se,  no  que  couber,  quanto  ao  seu  funcionamento,  pelas  normas  deste
Código.”. 

33 José dos Santos Carvalho Filho (2011, pág. 508). 
34 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em evolução. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2003. Pág. 381-382.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art16
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O artigo 22 do supramencionado Código dispõe:

“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra  forma de empreendimento,  são obrigados a fornecer  serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Não seria inviável considerar que a vítima dos danos em virtude de serviço público

seria consumidor por equiparação.

Todavia,  o  STJ vem entendendo que as  regras  do CDC são aplicáveis  quando o

serviço público é remunerado por meio de tarifa ou preço público. Não é considerada relação

de consumo quando a atividade é diretamente prestada pelo Estado e custeada por receitas

tributárias.  (STJ,  RESP  1.187.456,  Relator  Ministro  Castro  Meira,  2ª  Turma,  DJ

01/12/10).

Braga Netto (2012, pág. 107) resume a lógica da Corte: 

“Em se tratando de serviços públicos, nem todos atraem a aplicação do CDC. O
usuário,  desse  modo,  precisa  ser  individualizado (uti  singuli).  Devem, ainda,  ser
remunerados contratualmente por tarifa  ou preço  público. Desse modo, os danos
sofridos pelos usuários de hospitais públicos estão fora da órbita das relações de
consumo. O que não significa, em absoluto, que estejam fora da incidência do art.
37, §6º da Constituição.”. 35

Quanto  ao  enquadramento  das  concessionárias  e  permissionárias  na  norma

constitucional, não há maiores dúvidas. O tópico concernente às delegatárias (na figura dos

cartórios para serviços notarias e de registros públicos) é o mais debatido. 

São atividades próprias do Poder Público obrigatoriamente exercidas na forma de

caráter privado, por particulares mediante a delegação. 

A  controvérsia  diz  respeito  à  responsabilidade  dos  tabeliões  e  notários:  a

responsabilidade seria do Estado, pessoal do tabelião objetivamente ou subjetivamente?

35 Diverge do entendimento da Corte Helena Elias Pinto (2010, pág. 99): “Também não há razão para excluir o
usuário do serviço de saúde pública da incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal ou do Código de Defesa
do Consumidor. Isto porque: (...) (ii) o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às relações
entre a Administração Pública e os usuários de serviço público (sempre que houver compatibilidade entre os
regimes), conforme preceito contido no art. 22 e seu parágrafo único daquele diploma legal, no que diz respeito a
danos a direitos relativos". 
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O STJ se manifestou no sentido de que a responsabilidade do tabelião é objetiva

(vide artigo 22 da Lei nº 8.935/94),36 bem como a do notário. O Estado responde apenas de

forma subsidiária. Quando, porém, o cartório ainda for oficializado, a responsabilidade é do

Estado (RESP. 1.163.652, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ 01/07/10).

No mesmo Recurso Especial entendeu a Corte que se admite a aplicação do Código

de Defesa do Consumidor à atividade notarial. 

Entendimento semelhante é adotado por Sérgio Cavalieri (2012, pág. 278):

“Não  encontramos  também,  em  segundo  lugar,  justificativa  alguma  para  se
responsabilizar o Estado diretamente em lugar do delegatário. Se este aufere todas as
vantagens econômicas da atividade delegada; se a exerce através dos prepostos que
escolheu, sob regime de Direito Privado; se tem a delegação de forma vitalícia (até a
morte), nada mais justo e jurídico que a ele se atribua o ônus. Quem tem os bônus há
de ter os ônus.”. 

Em vertente  contrária,  Carvalho Filho (2011,pág. 510) advoga que os notários se

configuram como verdadeiros agentes do Estado, sujeitando-se inclusive à fiscalização pelo

Poder  Judiciário.  O  Estado,  segundo  o  autor,  deveria  ser  diretamente  responsabilizado,

cabendo ação de regresso contra os responsáveis. 

O Estado responde subsidiariamente, como visto acima, em casos de danos causados

por delegatárias, mas também por pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público.

Se a empresa não possuir patrimônio suficiente para fazer frente ao dano, responde o Estado.

Doutrinadores como Cavalieri  (2012, pág. 276) e Celso Antônio de Mello (2005,

pág. 267-268) assim entendem, com argumentos de que a solidariedade só poderia advir de lei

ou  contrato  (inexistindo  norma  legal  nesse  sentido)  e  de  que  os  prejuízos  causados  por

concessionário  derivam de  um poder  somente  possível  de  exercício  mediante  investidura

estatal. 

Já Gustavo Tepedino37 sustenta que a responsabilidade é solidária porque a delegação

não seria capaz de excluir uma responsabilidade originariamente do Poder Público.

Sobre o impasse, analisa Helena Elias (2010, pág. 112):

36 Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros,
na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa
dos prepostos.
37 TEPEDINO,  Gustavo;  BARBOZA,  Heloísa  Helena,  MORAES,  Maria  Celina  Bodin  de.  Código  Civil
interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 2v. 
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“Parece que ambas as correntes têm, em parte, razão. De um lado, a pessoa jurídica
de  direito  privado  assume  por  sua  conta  e  risco  os  ônus  de  sua  atividade,  em
contrapartida ao lucro a ser auferido. Por outro lado, o Poder Público continua sendo
titular  da obrigação de prestar  serviço público,  apesar  de exercer  a faculdade  de
prestá-lo indiretamente. Assim, apenas transfere para terceiros a competência para
executar a prestação dos serviços. (...) Não parece existir, portanto, presunção de
solidariedade,  mas sim obrigações distintas,  decorrentes  da diversidade die papel
que cada  pessoa  jurídica assume (o delegatário,  de prestar  o  serviço sem causar
danos,  e  o Poder Público,  de exercer,  com proporcionalidade  e eficiência,  o seu
papel de garantidor de direitos fundamentais)”. 

Entende  a  jurisprudência  predominante  no  STJ  que  haverá  responsabilidade

subsidiária  do  Estado  (cuja  execução  ocorrerá  caso  o  degradador  direto  não  cumpra  a

obrigação)  em  caso  de  omissão  de  fiscalizar  em  matéria  ambiental  (RESP.  1.001.780,

Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 04/10/11). 

Segundo  o  princípio  da  actio  nata,  o  termo  inicial  da  prescrição  em  caso  de

responsabilidade subsidiária do poder público ocorre apenas com a falência da concessionária

(RESP 1135927, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJ 19/08/10).

Porém, em alguns casos de danos causados ao meio ambiente,  o Estado tem sido

chamado a responder de forma solidária. 

Dada a especificidade da matéria ambiental,  os acórdãos relativos à questão serão

analisados com mais rigor no item 2.2. 

1.3.3. Pressupostos  

São pressupostos da responsabilidade civil do Estado: fato imputável ao ente estatal,

o dano e o nexo de causalidade.

“A imputação de responsabilidade civil, objetiva 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).”  (STJ,  RECURSO
ESPECIAL  Nº  843.060  –  RJ.  Relator  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,
24/02/2011)
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Quanto ao fato imputável ao Estado, nos casos de ato omissivo, tal imputação ocorre

através do ordenamento jurídico, que liga o fato lesivo ao ente de forma abstrata, ainda que

haja conduta alheia. Verifica-se se o Estado pode ser tido como garantidor do bem jurídico

que sofreu dano.

Sobre  o  assunto,  ensina  Marçal  Justen  Filho38 que  há  casos  em  que  o  Estado

responderá  pelos  efeitos  de  conduta  alheia  inclusive  por  decisão  unilateral  estatal.

Exemplifica com a Lei Federal nº 10.744/2003, que disciplinou a assunção pela União de

responsabilidade civil no caso de atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de

empresas brasileiras aéreas. 

Quanto ao dano, já foi objeto de prévio debate no item 1.1.2 a distinção entre danos

morais e materiais. 

O dano na responsabilidade civil do Estado é o injusto, que não deve ser suportado

pelo lesado porque se refere a situação juridicamente protegida. Além disso, deve o dano ser

indenizável, reparável. 

Elucida Diógenes Gasparini (2006, pág. 974) que o dano deve ser certo (aferível,

presente,  real),  especial  (individualizado),  anormal  (excede  os  inconvenientes  naturais

suportados  pelo  homem  médio),  referente  a  uma  situação  protegida  pelo  Direito  (por

exemplo,  não se reparam danos decorrentes da destruição de plantação de maconha) e de

valor economicamente apreciável (não pode ser irrisório).

Os dois primeiros pressupostos não ensejam maiores dúvidas. O mais controverso é,

sem dúvida, o nexo de causalidade. Curiosamente, pouco abordado pela doutrina em seara de

responsabilidade civil, tem maior expressão no Direito Penal. 

O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre o fato (no caso, imputável

ao Estado) e o dano. 

Expõe Cavalieri (2012, pág. 49):

“O conceito de nexo causal não é exclusivamente jurídico; decorre primeiramente de
leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o
resultado.  A  relação  causal  estabelece  o  vínculo  entre  um  determinado
comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a
ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano; determina se o resultado
surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. (...) Mas o nexo
causal, além desse elemento naturalístico, exige também uma avaliação jurídica pelo
juiz para verificar, com precisão, a relação entre certo fato e determinado resultado.

38 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. Saraiva. São Paulo. Página 1245. 
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Veremos que é um processo técnico de probabilidade. O juiz tem que eliminar os
fatos  que  foram  irrelevantes  para  a  efetivação  do  dano.  O  critério  eliminatório
consiste  em estabelecer  que,  mesmo na  ausência  desses  fatos,  o  dano ocorreria.
Causa será aquela que, após este processo de expurgo, se revelar a mais idônea para
produzir o resultado”. 

Especificamente quanto à omissão, o nexo causal se torna ainda mais conflitante uma

vez  que  outros  fatores,  em  paralelo  a  esta,  concorreram  para  o  dano.  Nem  mesmo  os

penalistas concordam se haveria ou não relação causal em crimes omissivos39

Prossegue o Autor (2012, pág. 67-68), expondo que não impedir significa permitir

que a causa se opere. Sérgio Cavalieri aponta que o omitente coopera na realização do evento

com uma condição negativa e responde pelo resultado não por tê-lo causado com a omissão,

mas por não haver impedido o mesmo por não cumprir o dever de agir imposto pela norma.

Sustenta que a ausência do dever jurídico de agir suprime a relevância causal. 

Não  há  clareza  na  jurisprudência  quanto  ao  nexo  causal.  Repara-se  no

circunstancialismo das decisões, que ora pendem para a configuração, ora para a ausência do

pressuposto. 

Quanto às teorias aplicáveis ao nexo causal, o STJ reconheceu a adoção da teoria do

dano direto e imediato, também chamada de teoria da causalidade adequada ou da interrupção

do nexo. (STJ, RESP 858.511, Relator Ministro Teori Zavascki, 1ª Turma, DJ 15/09/08). 

39 Luiz Regis Prado (PRADO, Luiz Regis – Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral Volume 1,

3ª  edição  -  São  Paulo:  Ed.  Revista  dos  Tribunais,  2002)  sustenta:  “Como  já  exposto,  não  há  relação  de

causalidade alguma na omissão (ex nihilo nihil fit). O simples fato de estar o sujeito em atitude passiva deixa

clara a impossibilidade de originar-se qualquer processo gerador de um resultado”. Entretanto mesmo dentro

desta corrente há algumas exceções que entendem que se como nexo normativo não há causalidade alguma na

omissão,  o  mesmo  não  se  pode  alegar  nas  hipóteses  de  crimes  omissivos  impróprios  (comissivos  por

omissão) onde há a obrigação de agir para evitar um resultado concreto. Haveria nesses casos, portanto,

um liame entre o resultado e a não ação do agente em virtude principalmente da sua função garantidora.

Tal liame, parte da doutrina aponta como um “nexo de não impedimento” e não propriamente um nexo

causal. (grifo nosso). Já Aníbal Bruno (BRUNO, Aníbal - Direito Penal Parte Geral: Tomo 1, 5ª edição, Rio de

Janeiro: Ed. Forense,  2003) advoga que “a omissão é causal  em relação ao resultado quando, se o omitente

tivesse praticado a ação omitida, o resultado não teria ocorrido, isto é, quando não se possa conceber como

realizada a ação omitida sem que desde logo desapareça o resultado”. 
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Para esta teoria, a causa é o antecedente adequado à produção do resultado. Ainda

que  várias  condições  hajam  concorrido  para  o  resultado,  será  causa  a  que  for  mais

determinante, apta a agravar o risco de produção do dano.40

Segundo  a  Corte,  “somente  se  considera  causa  o  evento  que  produziu  direta  e

concretamente  o  resultado  danoso”  (STJ,  RESP.  1.198.829,  Relator  Ministro  Teori

Zavascki, 1ª Turma, DJ 25/11/10).

Helena Elias (2010, pág. 131) cita Gustavo Tepedino: 

“Diante  de  uma  pluralidade  de  causas,  a  investigação  do  magistrado  se  realiza
mediante  três  indagações,  sendo  a  primeira  a  seguinte:  (...)  Cuida-se  de  causas
sucessivas (uma direta e as demais indiretas, que lhe deram causa) ou simultâneas
(todas diretas e concorrentes)? Se todas as causas são diretas, evidenciando-se, pois,
o  vínculo  de  necessariedade  de  todas  elas  em  relação  ao  dano,  procede-se  em
seguida  à  valoração  da  preponderância,  de  modo a  excluir  algumas  delas,  ou  à
repartição  do  dever  de  indenizar  entre  os  seus  responsáveis,  quando  não  se  é
possível estabelecer a preponderância”. 

O STJ entendeu pela existência de nexo causal por omissão estatal que permitiu que

militar com forte depressão, portador de esquizofrenia tivesse acesso a armas  (STJ, RESP.

1.014.520, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 01/07/09). 

Também  considerou  o  Tribunal  que  pela  omissão  do  município  em  combate  à

epidemia de dengue hemorrágica, caberia indenização por danos morais pelo falecimento em

virtude da doença caso provado o nexo (STJ, RESP 1. 133.257, Relator Ministro Luiz Fux,

1ª Turma, DJ 02/02/2010).

Admitiu-se a responsabilização do Estado por danos decorrentes de fortes chuvas,

desde que provado que o município concorreu de forma decisiva para o evento, sem realizar

as obras razoavelmente exigíveis (STJ, AgRg no Resp. 1.208.096, 1ª Turma, DJ 02/02/11). 

Em sentido contrário, a Corte se manifestou pela inexistência de nexo causal entre a

contaminação com vírus de HIV e a afirmação, desprovida de provas, de que a doença foi

adquirida  por  sangue  contaminado  (STJ,  RESP.  1202159,  Relator  Ministro  Benedito

Gonçalves, 1ª Turma, DJ 07/10/11).

40 Outras  teorias  a  respeito  do  nexo  causal,  a  título  de  complementação  breve  da  exposição:  Teoria  da
equivalência  dos  antecedentes  (considera-se  causa  qualquer  ação  ou  omissão  sem  a  qual  o  resultado  não
ocorreria);  Teoria  da equivalência  das  condições  (causa  é  toda condição  que contribua  para  a  produção  do
resultado e todas se equivalem); Teoria da causa próxima e direta ou da causalidade imediata (causa do dano é o
fato de que deriva mais proximamente). Teoria da causalidade eficiente (existiria sempre um antecedente que
intrinsicamente seria a verdadeira causa do evento). 
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Firmou-se  constatação  de  não  haver  nexo  causal  entre  ausência  ou  falha  na

fiscalização realizada pelo Banco Central no mercado de capitais e o prejuízo de investidores

em virtude da quebra da instituição financeira.

Tampouco  haveria,  segundo  o  STJ,  nexo  de  causalidade  entre  as  vítimas  que

contraíram vírus da hepatite C e a suposta omissão estatal na adoção de medidas de vigilância

sanitária.  (STJ,  AGRAVO  REGIMENTAL  no  RESP  1286814,  Relator  Ministro

Humberto Martins, 2ª Turma, DJ 09/02/12).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  concluiu  que  o  município  não  responderia  por

incêndio  no  interior  de  casa  de  shows  pois  as  exigências  municipais  não  teriam  sido

insuficientes ou inadequadas.  (STJ. Resp. 888420, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma,

DJ 27/05/09).

Em Recurso Especial no qual se discutia a existência de nexo causal entre a omissão

do Estado  em garantir  a  segurança  pública  e  motorista  assaltado  em sinal  de  trânsito,  o

Tribunal asseverou que “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 do veículo”.  (STJ,

RESP. 843060, Relator Ministro Teori Zavascki, 1ª Turma, DJ 24/02/11). 

 É preciso que o nexo de causalidade seja avaliado a partir do dever do Estado de

impedir o resultado, como garantidor de direitos fundamentais. 

1.3.4. Excludentes ou atenuantes do dever de indenizar  

É relevante o estudo das causas de exclusão ou atenuação do dever de indenizar,

sobretudo na responsabilidade  por  omissão.  Ainda que se adote  a modalidade  objetiva,  o

Estado pode se defender  com hipóteses  que afastam o nexo de causalidade  e  o dever  de

indenizar. 41 

Helena Elias (2010, pág. 139) destaca:

41 Há  exceções,  criadas  por  lei,  nas  quais  o  Estado  responde  independentemente  do  nexo  causal,  como  a
responsabilidade  por  dano  nuclear.  Remete-se  ao  famoso  acidente  com Césio  137,  em Goiânia  e  o  Resp.
1.180.888, de 1987, no qual o STJ responsabilizou objetivamente a União, por omissão no desenvolvimento de
programas de inspeção sanitária de equipamentos de radiografia, 
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“É que quando se imputa ao Estado um comportamento omissivo gerador de um
dano,  certamente  o  que  causou  o  dano  do  ponto  de  vista  naturalístico  não  foi
diretamente a conduta do agente público, mas um ato de terceiro, da própria vítima
ou um fato da natureza. O evento não se produz jamais pela omissão em si, mas
pelas forças naturais que operam paralelamente a ela. Será então preciso avaliar se a
omissão do Estado foi juridicamente relevante. (...) nos casos de responsabilidade
objetiva, o Estado só deixará de ser responsabilizado se demonstrar a ausência de
um dos pressupostos para configuração do dever de indenizar”.  

Consoante  o  STJ.  “existem hipóteses  nas  quais  o  nexo  de  causalidade  pode  ser

afastado- caso fortuito, força maior42 e culpa exclusiva da vítima. É certo, porém, que só se

afasta esse nexo causal quando demonstrado, com segurança e consistência, a ocorrência de

uma das excludentes mencionadas”.  (STJ, AGRAVO REGIMENTAL no AGRAVO EM

RESP Nº 4.684, Relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª TURMA, DJ 17/04/2012).

O presente trabalho classifica como excludentes do dever de indenizar: a força maior,

o fato exclusivo de terceiro ou da vítima, a legítima defesa (pelo autor da agressão injusta), o

consentimento do lesado sobre bens disponíveis, a ausência de antijuridicidade do dano. É

atenuante do dever de indenizar a causa concorrente. 

Acerca  da força  maior,  há discussão  sobre  a  importância  de distingui-la  do caso

maior. Enquanto alguns autores como Aguiar Dias e Guilherme Couto de Castro entendam

que as expressões são sinônimas, Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, pág. 979) defende

que o caso fortuito não exclui o dever de indenizar:

“A força maior- acontecimento natural irresistível- de regra, é causa bastante para
eximir  o  Estado  de  responder.  Pensamos  que  o  mesmo  não  sucederá
necessariamente  ante  os  casos  fortuitos.  Se  alguma  falta  técnica,  de  razão
inapreensível, implica omissão de um comportamento possível, a impossibilidade de
descobri-la,  por  seu  caráter  acidental,  não  elide  o  defeito  do  funcionamento  do
serviço devido pelo Estado”. 

Felipe Braga Netto observa que atualmente a doutrina e a jurisprudência distinguem

o fortuito interno (no qual o dever de indenizar resta mantido) e o externo (afasta-se o dever).

Sustenta que se o dano sofrido pela vítima guarda relação com a atividade desenvolvida pelo

ofensor, haverá fortuito interno. Caso contrário, o dever de indenizar fica suprimido. 43 

Menciona  o  Resp.  331.801 quanto  à  caracterização  do  fortuito  externo  (STJ,

Relator Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJ 05/04/10) no qual se frisou que “a

42 Embora o STJ utilize as expressões como sinônimas, traçar-se-á distinção nesta monografia. O caso fortuito
será classificado como excludente de ilicitude. 
43 Felipe Braga Netto (2012, pág. 111-113). 
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concessionária de serviço público não responde pelo roubo a mão armada ocorrido no interior

do ônibus”. 

Assim, o fortuito externo se aproximaria bastante do fato de terceiro. 

No entanto, a ordem jurídica deve caminhar para a priorização da proteção à vítima.

Nesse sentido, entendeu o Tribunal que “roubos em agências bancárias não caracterizam força

maior  capaz de elidir  o  nexo de causalidade”  (STJ, RESP. 1.093.617,  Relator Ministra

Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 09/09/02).

Admite a Corte que o Estado seja responsabilizado por danos decorrentes de fortes

chuvas  se  provado  que  o  município  foi  omisso  ou  cuja  ação  deficiente  concorreu

decisivamente para o evento, sem realizar as obras exigíveis. (STJ, RESP. 1125304, Relator

Ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJ 28/02/11).

Também em caso de árvore que caiu em via pública, foi o Município de Salvador

condenado a indenizar a vítima (STJ, AGRAVO REGIMENTAL no Ag 1330275, Relator

Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJ 22/03/11). 

           Dispõe Sérgio Cavalieri (2012, pág. 286) que o Estado passa a ser responsável

quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz; devendo se levar em consideração

que o grau de previsibilidade do ente estatal é maior do que o do particular pois aquele tem a

estrutura necessária para prevenir e reprimir o ilícito.

O fato exclusivo de terceiro (o exemplo típico é o de assaltos em vias públicas), tão

próximo do já abordado fortuito externo, elide o dever de indenizar. Contudo, afirma Felipe

Braga Netto (2012, pág. 121):

“Sabemos que atualmente o Estado deve não apenas  se abster  de violar  direitos
fundamentais,  mas  também  resguardar  esses  direitos  diante  de  agressões  de
terceiros.  Exige-se  do  Estado  uma  postura  ativa de  proteção.  Esse  novo olhar
caracteriza o século XXI em relação à responsabilidade civil do Estado. Se o Estado
falhou em sua posição de garantidor de determinado bem jurídico fundamental, a
indenização poderá surgir como resposta adequada”. 

O fato exclusivo da vítima é apto a romper o nexo causal desde que o Estado a

demonstre.  Entretanto,  tal  excludente  dever  ser  analisada  com cuidado,  uma vez  que  em

alguns casos especiais (vide Capítulo 2), quando o lesado está sob guarda do Poder Público, o

dever de proteção abrange não só terceiros como também a vítima contra si mesma.44

44 A ilustração mais comum do caso é o suicídio de detento em prisão do Estado, A responsabilidade deste não é
afastada, conforme veremos adiante. 
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A  legítima  defesa45 em  relação  ao  autor  da  agressão  injusta  exclui  o  dever  de

indenizar porque o próprio lesado provocou o fato gerador do dano. 

Ademais, se o lesado consente com a danificação de bens disponíveis, tampouco há

nexo  causal.  Imagine-se  que  o  particular  abandone  determinado  terreno  e  notifique  ao

município para que o mesmo o aproveite. Não há que se falar em dano indenizável no cenário.

A antijuricidade objetiva do dano também exclui o dever de indenizar (por exemplo,

se o dano é referente à destruição de plantas psicotrópicas).  

Passemos à atenuante do dever de indenizar: a concorrência de causas. 

Explicita Cavalieri (2012, pág. 264): 

“Cumpre,  ainda,  observar  que,  se o dano for  provocado por uma pluralidade  de
causas, de tal sorte que todas concorram adequada e eficientemente para o resultado,
devem  ser  consideradas  na  determinação  da  responsabilidade  ressarcitória  do
Estado. Em outras palavras, havendo concorrência de causas, a responsabilidade do
Poder Público deverá ser  atenuada ou circunscrita  ao dano efetivamente causado
pela atividade administrativa. Há quem não admita a atenuação da responsabilidade
do  Estado  por  entender  que,  sendo  ela  objetiva,  inadmissível  falar  em  culpa
concorrente. Atente-se, todavia, a que o fenômeno não é de concorrência de culpas,
mas de causas, como já salientado no capítulo do nexo causal.” (grifo do autor)

Esclareceu o STJ que “a definição dos níveis de participação da vítima nem sempre é

muito clara, de modo que, na prática, tem-se admitido a mesma como excludente apenas nos

casos de completa eliminação da conduta estatal. Nos casos em que existam dúvidas sobre tal

inexistência, resolve-se pela responsabilização exclusiva do Estado. (STJ, RESP. 1.014.520,

Relator Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 02/06/09). 

1.3.5. Excludentes de ilicitude  

Certas excludentes não afastam o dever de indenizar. É o caso das excludentes de

ilicitude do Estado. Conforme avaliado no item 1.1.1, embora parte da doutrina entenda que a

ilicitude é necessária para a caracterização do dano, filiamo-nos ao entendimento também já

explicitado  de  que  pouco  importa  se  a  conduta  foi  (i)  lícita  desde  que  presentes  os

45 Artigo 25 do Código Penal,  corresponde à situação  em que o agente,  usando moderadamente  dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
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pressupostos  da responsabilização estatal.  O Estado pode agir  conforme o direito  e ainda

assim causar dano injusto ao particular.

O caso fortuito (na acepção de fortuito interno) foi visto no item anterior. Aqui serão

abordados a legítima defesa exercida pela vítima, o estado de necessidade, o exercício regular

de direito e o estrito cumprimento do dever legal. 

Se a vítima, ao exercer legítima defesa, atinge outra pessoa que não o agressor (até

mesmo nos casos de erroneamente acreditar  que o lesado é o agressor- a legítima defesa

putativa), haverá o dever de reparação dos danos. 

O  estado  de  necessidade46,  por  exemplo,  é  configurado  quando  um  policial  faz

manobra  para  evitar  atropelamento  e  acaba  colidindo  com  outro  veículo,  que  não  criou

situação de perigo ou ameaça. Subsiste o dever de indenizar.

O exercício regular de direito é ato lícito. No entanto, Felipe Netto (2012, pág. 128)

atenta  ao  fato  de  que  ainda  é  comum  que  se  encontrem  na  jurisprudência  menções

equivocadas ao exercício regular de direito como excludente de responsabilidade civil. 47 

Ora, se a atividade foi licitamente exercida e ainda assim se verificou o nexo causal

entre a ação e a omissão estatal e o dano injusto, se impõe o dever de indenizar.

Por fim, o estrito cumprimento do dever legal deve ser tido em coadunação com os

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  A atuação do agente público deve ser

moderada. 

Se o Estado, ao exercer o poder de polícia em perseguição a assaltantes terminar por

atingir um inocente, não há por que se excluir o dever de indenizar. O Estado, contudo, não

pode em ação de regresso cobrar a indenização paga do agente porque não haveria culpa.

2. CORRENTES DOUTRINÁRIAS QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO POR OMISSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CASOS ESPECIAIS

46 Artigo 24 do Código Penal considera que agiu em estado de necessidade “quem pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. , 
47 O Autor cita o Resp. 863. 370, DJe 23/10/08 nesse sentido. 
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2.1. Correntes doutrinárias aplicadas pela jurisprudência do STJ

Como se refere o preceito constitucional a danos causados pelo Estado 48, divergem a

doutrina e a jurisprudência sobre a corrente a ser aplicada em casos de responsabilidade civil

do Estado por omissão. 

A doutrina e jurisprudência se dividem em: adoção da responsabilidade subjetiva (e

Marçal  Justen  Filho,  especificamente,  com  objetivação  da  culpa);  da  responsabilidade

objetiva; e a corrente mista (a qual prevê a responsabilidade subjetiva como regra geral e

objetiva em casos especiais).  Veremos, ao longo do trabalho,  que o Superior Tribunal  de

Justiça costuma adotar a última corrente em seus julgados recentes. 

Retrata Helena Elias (2010, pág. 157) a problemática da dissidência: 

“A existência de divergência tão acentuada na doutrina e jurisprudência constitui um
obstáculo  de  difícil  transposição  para  que  as  vítimas  de  danos-  sobretudo
hipossuficientes- tenham acesso a uma prestação jurisdicional efetiva com vistas à
reparação  de  danos  acarretados  por  omissão  estatal.  (...)  há  tendência  de  que  a
prestação  jurisdicional  deixe  a  desejar  em  relação  aos  critérios  de  presteza  e
segurança.  Por  fim,  a  multiplicidade  de  toeiras  favorece  a  protelação  do
encerramento do processo, ensejando a possibilidade de recursos diversos”. 

A primeira corrente abordada é a subjetivista. Felipe Braga Netto (2012, pág.160) se

manifesta a respeito da relevância da mesma no STJ.

“Se  fizermos  uma  análise  do  direito  comparado  nos  países  ocidentais  vemos
perceber uma clara evolução da responsabilidade subjetiva para a objetiva. Esse é o
sentido da evolução histórica. Na responsabilidade do Estado por omissão, no Brasil,
talvez estejamos vivendo um fenômeno distinto. Há alguns anos,  achava-se,  com
maior  naturalidade,  a  possibilidade  de  o  Estado  responder  objetivamente  nas
omissões. Hoje, porém, observa-se certa inversão dessa tendência. Talvez parte da
explicação tenha sido o fato de que o STJ passou a colocar  na ementa dos seus
acórdãos a afirmação de que era pacífico, na jurisprudência e na doutrina brasileiras,
a  tese  de  que  a  responsabilidade  do  Estado  nas  omissões  era  subjetiva.  Essa

48 Observa Diógenes Gasparini (2006, pág. 1141): “O texto constitucional em apreço exige para a configuração
da responsabilidade objetiva do Estado uma ação do agente público, haja vista a utilização do verbo “causar”
(causarem). Isso significa que se há de ter por pressuposto uma atuação do agente público. Nesses casos a culpa
do Estado é presumida,  invertendo-se,  portanto o ônus da prova.  Sendo assim não haverá  responsabilidade
objetiva  por  atos  omissivos,  devendo  a  vítima,  nestes  casos,  provar  a  culpa  do  Estado,  pois  a  sua
responsabilidade é subjetiva (...). Esse entendimento, no entanto, não é pacífico entre os autores, pois alguns não
fazem  distinção  entre  comportamentos  estatais  comissivos  e  omissivos  e  responsabilizam  objetivamente  o
Estado.”.  
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afirmação, posta em termos enfáticos, e repetida muitas vezes, acabou por fortalecer
a tese subjetivista. Ambas as teses são respeitáveis e tem bons argumentos. O que
não parece correto é afirmar que se trata de questão pacífica. Não é. Citamos, no
tópico anterior, julgados do STF e passagens doutrinárias que defendem com vigor o
contrário. Talvez tenha se dado, aqui, a conhecida previsão irônica: uma afirmação
repetida  muitas  vezes  torna-se  verdade,  ainda  que  não  seja.  Hoje,  pela  força  da
repetição,  a  tendência  é  que  a  responsabilidade  civil  na  omissão  se  firme como
subjetiva”. 

Nessa esteira, proclama o STJ que “A jurisprudência dominante tanto do STF como

deste Tribunal, no caso de ato omissivo estatal, é no sentido de que não se aplica a teoria da

responsabilidade objetiva, ainda que existam respeitosas opiniões contrárias.”  (STJ, RESP.

106996, Relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 01/07/09). 

Na responsabilidade subjetiva, é preciso comprovar: o dano indenizável e injusto, o

ato omissivo imputável ao Estado, o nexo causal, e a culpa da Administração (invoca-se a

faute  du  service como  teoria  adequada:  é  necessário  provar  que  o  serviço  público  não

funcionou, funcionou mal ou tardiamente)

Segundo  Di  Pietro49 filia-se  à  corrente  subjetivista,  indicando  que,  com algumas

nuances quanto aos fundamentos, “pode-se mencionar, entre outros que adotam a teoria da

responsabilidade subjetiva em casos de omissão, José Cretella Júnior, Yussef Said Cahali,

Álvaro Lazzarini, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Celso Antônio Bandeira de Mello.”.

Acrescenta que a culpa está embutida no conceito de omissão, pois presentes o dever

e a possibilidade de agir, o agente público simplesmente não age, sendo negligente. 

Cretella Júnior 50 aponta: 

“a omissão configura a culpa  in omittendo ou  in vigilando. São casos de inércia,
casos de não atos. Se cruza os braços ou não se vigia, quando deveria agir, o agente
público  omite-se,  se  empenhando  a  responsabilidade  do  Estado  por  inércia  ou
incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o bonus pater familiae, nem
como  bonus administrador. Foi negligente. Às vezes imprudente ou até imperito.
Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se
não previu a possibilidade de concretização do evento. Em todos os casos,  culpa,
ligada à ideia de inação, física ou mental”. 

Na realidade, observaremos que a maioria dos autores associados com tal corrente

adota a mista, pelo entendimento de que em alguns casos a responsabilização do Estado pode

49 (2013, pág. 715-716)
50 CRETELLA JUNIOR, José. Tratado de direito administrativo, Rio de Janeiro, Editora Forense, Vol. 8, pág.
210
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ser  objetiva,  embora  a  regra  seja  a  necessidade  de  comprovação  da  culpa.  É  também o

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe ressaltar  o  entendimento  de Marçal  Justen  Filho,  a  propor  a  unificação  do

tratamento da matéria de reponsabilidade do Estado por ações e omissões a partir do conceito

de culpa presumida.51 

“É mais apropriado aludir a uma  objetivação da culpa. Aquele que é investido de
competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e
adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado infringir esse
dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do
dano,  estarão  presentes  os  elementos  necessários  à  formulação  de  um  juízo  de
reprovabilidade quanto à sua conduta.  Não é necessário investigar a existência de
uma vontade psíquica no sentido da ação ou da omissão causadoras  do dano.  A
omissão da conduta necessária e adequada consiste na materialização de vontade
defeituosamente  desenvolvida. Logo,  a  responsabilidade  continua  a  envolver  um
elemento  subjetivo,  consistente  na  formulação  defeituosa  da  vontade  de  agir  ou
deixar de agir.” (grifo nosso)

Para o autor, o Estado responderia apenas por atos lícitos quando houvesse previsão

legal expressa. Afirma que a responsabilização do ente estatal por atos lícitos (possível na

modalidade  objetiva,  uma  vez  que  bastaria  a  ocorrência  do  dano)  não  é  possível.  Dá  o

exemplo de um agente policial que em legítima defesa mata um delinquente. Nesse caso, a

ação  praticada  jurídica  seria,  de  modo  que  a  teoria  objetiva  causalista  é  insuficiente  por

somente  se  responsabilizar  o  Estado  por  ação  ou  omissão  antijurídica.  A  ilicitude  só  se

configuraria quando o Estado deixasse de adotar as cautelas inerentes ao dever específico de

diligência ou infringisse os limites de sua competência e atribuições.

Todavia, a argumentação fornecida no exemplo seria mais bem resolvida através do

quesito do nexo causal. O policial em legítima defesa, mesmo na responsabilidade objetiva,

não responderia pela existência da excludente. 

Complementa o jurista, distinguindo atos omissivos próprios de impróprios, que no

primeiro grupo há equiparação da omissão a ato comissivo pois o Estado descumpre norma

que prevê a obrigatoriedade da atuação. Já no segundo grupo, a regra prescreve um resultado

danoso que se consuma devido à ausência da cautela necessária para a prevenção do dano.

Assim, o agente não estava obrigado a agir de modo determinado e específico e a omissão não

geraria presunção de infração ao dever de diligência, devendo haver a verificação concreta de

acordo com o caso. 

51 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. Saraiva. São Paulo. Página 1251-1258
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“Nas hipóteses, porém, em que não existir regra determinando a atuação do sujeito,
não  haverá  fundamento  para  presumir  a  presença  de  um  elemento  subjetivo
reprovável. Nem se poderá considerar reprovável e conduta do agente, sem maiores
perquirições. Em tais hipóteses, será necessário pesquisar o elemento subjetivo. Será
imperioso determinar a previsibilidade do evento danoso, a existência do dever de
adotar  providências  para  evitar  tal  evento  e  a  ausência  da  adoção  das  medidas
cabíveis.  Somente  em  caso  de  resposta  positiva  a  tais  indagações  é  que  se
configurará  a  responsabilidade  civil  do  Estado  *e  do  concessionário  de  serviço
público)”.  

Veremos que tal  distinção se assemelha um pouco à diferenciação entre  omissão

genérica e específica na corrente mista. 

Admite o STJ a presunção relativa de culpa do Estado (no entanto, sem a objetivação

do elemento, mas conforme sustentação de Celso Antônio de Mello, adepto da corrente mista.

Vejamos:

“De outra parte,  ainda que se exija, na hipótese, a responsabilidade subjetiva por
falta do serviço, estar-se-á diante de presunção relativa de culpa da administração,
conforme substanciosa lição do mestre Bandeira de Mello: “Com efeito, nos casos
de “falta de serviço” é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder Público, sem
o  quê  o  administrado  ficaria  em  posição  extremamente  frágil  ou  até  mesmo
desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de demonstrar que o
serviço não se desempenhou como deveria. O administrado não pode conhecer toda
a intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os
meios financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para estar ajustado às
possibilidades econômico-administrativas  do Estado.  Ora,  quem quer os  fins  não
pode  negar  os  necessários  meios.  Se  a  ordem  jurídica  quer  a  responsabilidade
pública  nos casos de mau funcionamento  do serviço,  não pode negar as  vias  de
direito  indispensáveis  para  a  efetiva  responsabilização  do  Estado  –  o  que,  na
verdade, só ocorrerá eficientemente com o reconhecimento de uma presunção juris
tantum de culpa do Poder Público, pois, como regra, seria notavelmente difícil para
o lesado dispor dos meios que permitiriam colocá-la em jogo. Razoável, portanto,
que nestas hipóteses ocorra inversão do ônus da prova.”. (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
p. 989/990)
Essa, inclusive, foi a orientação adotada tanto pela sentença quanto pelo acórdão
recorrido ao reconhecer a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:
“Havendo culpa da Coelce por omissão, pois que deveria manter em bom estado de
conservação  sua rede  elétrica,  inverte-se o ônus da prova respectivamente  ao de
provar que tomara as medidas para evitar o episódio como dos autos” (sentença - fl.
200) “Consoante orienta a melhor doutrina, o ônus da prova é invertido, competindo
ao  Estado  a  prova  da  existência  de  uma  das  causas  de  exclusão  da
responsabilidade” .” (acórdão - fl.  280).  (STJ, RESP  Nº 896.568 – CE, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJe: 30/06/2009)
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Já  os  adeptos  da  corrente  objetivista  advogam  a  desnecessidade  do  elemento

subjetivo.  Gustavo Tepedino  52sustenta que não é dado ao intérprete restringir o legislador

constituinte.  O  artigo  37,  §6º  da  Constituição  Federal  alteraria  roda  a  dogmática  da

responsabilidade, com base em princípios como os da isonomia e da justiça distributiva. 

Afirma que tal entendimento não gera a panresponsabilização do Estado por todos

os danos sofridos pelos particulares (o que se mostraria excessivamente oneroso ao erário)

pois tal responsabilidade comporta excludentes que atuam sobre o nexo causal e o evento

danoso, mitigando a responsabilização sem que se viole o texto constitucional ou se recorra à

responsabilidade aquiliana. 

Exemplifica com as hipóteses de enchentes em vias públicas:

“Tome-se, como exemplo, a hipótese em que se configuram danos a particulares
decorrentes  de  enchentes  de vias  públicas,  tragicamente  corriqueiras  nos  centros
urbanos brasileiros. Inúmeras vezes, tem-se manifestado o Judiciário, em desapego
às sucessivas previsões constitucionais, no sentido da necessidade de se comprovar o
mau  funcionamento  dos  serviços  públicos  de  escoamento  de  águas-  limpeza  de
galerias,  contenção  de  encostas  etc.,  para  que  se  imponha  a  condenação  da
municipalidade. Se, ao revés, o operador adotasse a teoria do risco administrativo,
nos termos da previsão constitucional, a construção não determinaria uma atribuição
ilimitada  de responsabilidade a cargo  do Poder Público.  Caberia  ao julgador,  no
exame do caso concreto, verificar se a enchente, por sua intensidade, caracterizaria
força maior, capaz de excluir o nexo causal entre a ação preventiva do município e
os eventos danosos. Ao invés de perquirir a falta do serviço, nem sempre de fácil
constatação pericial, sobretudo após a verificação da calamidade, é de se examinar
se o evento é previsível e irresistível, cingindo-se a investigação aos pressupostos da
responsabilidade objetiva”. 

Como se depreende da leitura do trecho supramencionado, a modalidade objetiva de

responsabilização estatal termina por unificar o tratamento normativo (data vênia, de modo

mais  eficiente  do  que  a  proposta  de  Justen  Filho,  uma  vez  que  o  mesmo  distingue  os

omissivos próprios de impróprios) e possibilita  o amplo acesso à Justiça,  uma vez que o

cidadão não se verá forçado a discutir o elemento subjetivo no processo. 

Felipe Braga Netto (2012, pág. 159) entende que as discussões devem orbitar em

torno  do  nexo  causal,  não  da  culpa.  Salienta  que  a  própria  legislação  brasileira  parece

caminhar  nesse  sentido,  uma  vez  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  responsabiliza

objetivamente o poder público por danos causados aos cidadãos- por ações ou omissões. 53

52 Tepedino, Gustavo (2004, pág. 210-212)
53  Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se
por este Código
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Outro grande defensor da modalidade objetiva é Juarez Freitas. 54

“Não há, a rigor, motivo para perquirir sobre culpa ou dolo do agente, nas condutas
omissivas  ou  comissivas  (não  apenas  as  “voluntárias”,  para  utilizar  a  expressão
contida no Código Civil), examinada tão só a presença da antijuridicidade e a sua
extensão, mas ou menos grave, no tocante à violação da proporcionalidade, ora pelo
cometimento de excessos,  ora pela perpetração- não menos nociva- de omissões.
Numa hipótese e noutra, desde que ocorrida a violação, cristaliza-se o dano injusto e
indenizável, nada importando que a conduta do agente seja catalogada como lícita
em  sentido  estrito  (...)  Lógico  que  a  abordagem  proposta  não  representa,  nem
remotamente, adesão à teoria do risco integral, pois admite a invocação das referidas
causas  excludentes,  inclusive  a  impossibilidade  justificada  do  cumprimento  do
dever;  Consequentemente,  admitidas  as  causas  de  exclusão,  o  Estado  não  se
converte  em  pródigo  e  autofágico  “segurador  universal”,  tampouco  garantidor
bizarro dos riscos exclusivamente imputáveis a particulares”. 

Aduz o autor, em exímio artigo, que a falta do cumprimento dos deveres estatais gera

o dever de indenizar, de modo que se faz presumida a existência do nexo causal, salvo prova

em contrário. O ônus de tal prova incumbiria às pessoas jurídicas de direito público e às de

direito privado prestadoras de serviço público. Ao Estado caberia provar a inexistência do

liame causal, independentemente de culpa ou dolo, individual ou anônimo. Assim, não cogita

defender a culpa presumida. 

Enquanto Justen Filho defende a presunção da culpabilidade derivada da existência

de um dever jurídico de diligência, Juarez Freitas afirma defender a presunção de existência

do nexo causal, subordinada às excludentes, com inversão do ônus probatório. 

Segundo Flávio Willeman (2004, pág.27), não há mais espaço, à luz da legislação

vigente, para a responsabilidade subjetiva das pessoas jurídicas de direito público. Não só pela

ausência de normas legais nesse sentido, mas também pelas regras explícitas e específicas em

sentido contrário, determinando a incidência da teoria do risco administrativo.

Tal corrente tem maior expressão no Supremo Tribunal Federal. 

Passemos, então, à corrente amplamente aplicada pelo STJ.

A corrente  mista  sustenta  que  a  regra é  a  responsabilidade  subjetiva  na omissão

estatal. Todavia, em casos especiais, seria possível a aplicação da responsabilidade objetiva.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas
competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução
e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
54 FREITAS, Juarez. A responsabilidade extracontratual do Estado e p princípio da proporcionalidade: vedação
de excesso e de omissão. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, 2005.
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Assevera Celso Antônio de Mello (2006, pág.934, 967-968) que tal responsabilidade

seria  decorrente  sempre  da  prática  de  ilícito,  pois  o  Estado  não  impediu  o  dano  ou  foi

insuficiente.  Como  critério  para  distinguir  as  hipóteses  especiais  que  adotam  a

responsabilidade objetiva, explicita que são casos nos quais não é uma atuação estatal que

produz o dano, mas é através de atividade deste que se cria a situação a propiciar o dano, por

expor alguém a risco (em razão de guarda ou pessoas perigosas). O comportamento estatal

entraria de modo mediato na linha de causação.

Outros doutrinadores, entretanto, optam por trabalhar com a distinção entre omissão

genérica e omissão específica:

“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de
guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em
situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em
causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica
pressupõe um dever especial de agir do Estado, que se assim não o faz, a omissão é
causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...)
Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode
exigir  do Estado uma atuação  específica;  quando a Administração  tem apenas  o
dever  legal  de  agir  em  razão,  por  exemplo,  do  seu  poder  de  polícia  (ou  de
fiscalização),  e  por  sua  omissão  concorre  para  o  resultado,  casos  em que  deve
prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva. (...)
Como se vê, na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade subjetiva da
Administração, a inação do Estado, embora não se apresente como causa direta e
imediata do dano, entretanto concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar
que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se houvesse uma
conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano poderia não ter ocorrido.
Em  suma,  no  caso  de  omissão  é  necessário  estabelecer  a  distinção  entre  estar
obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o
dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e
a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado
da demonstração de que o dano decorreu de sua omissão.” (grifo do autor) 55. 

Desse modo, sustenta Cavalieri que a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do

risco  administrativo  só  seria  aplicável  a  atos  comissivos  ou  a  omissões  específicas.  Em

hipóteses de omissão genérica- exemplifica como fatos de terceiros e fenômenos da natureza-

determinar-se-ia a responsabilidade subjetiva da Administração com base na culpa anônima

ou falta do serviço.

Preconiza José dos Santos Carvalho Filho (2011, pág. 518-520):

55 Sérgio Cavalieri (2012, pág. 268-269)
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“A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará
quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-
se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de
impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais,
a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre
nas condutas comissivas. (...) 
Queremos deixar claro, no entanto, que o elemento marcante da responsabilidade
extracontratual do Estado é efetivamente a responsabilidade objetiva; daí não se nos
afigurar  inteiramente  correto  afirmar  que,  nas  condutas  omissivas,  incidiria  a
responsabilidade  subjetiva.  A  responsabilidade  objetiva  é  um  plus em relação  à
responsabilidade  subjetiva  porque  essa  é  a  regra  do  ordenamento  jurídico.  Por
conseguinte, quando se diz que nas omissões o Estado responde somente por culpa,
não se está dizendo que incide a responsabilidade subjetiva, mas apenas que se trata
de responsabilização comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo a
responsabilização sem culpa. (...)
Ouvem-se,  de  quando em vez,  algumas  vozes  que  se  levantam para  sustentar  a
responsabilidade integral do Estado pelas omissões genéricas a ele imputadas. Tais
vozes se tornam mais usuais na medida em que se revela a ineficiência do Poder
Público para atender  a  certas  demandas sociais.  A solução,  porém, não pode ter
ranços de passionalismo, mas, ao contrário, deve ser vista na ótica eminentemente
política e jurídica. Não há dúvida de que o Estado é omisso no cumprimento de
vários  de  seus  deveres  genéricos:  há  carências  nos  setores  da  educação,  saúde,
segurança, habitação, emprego, meio ambiente (...)
Tais omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil do
Estado mas sim à eventual responsabilização política de seus dirigentes.”. (grifo do
autor)

Com o devido respeito ao doutrinador, cabe aqui a manifestação de discordância.

Não parece  o mais  adequado sustentar  que não se trata  de modalidade  subjetiva

quando se exige o elemento da culpa, por mais comum que fosse tal modalidade. Incorre-se

em estranha  contradição,  uma  vez  que  a  (im)  prescindibilidade  do  elemento  subjetivo  é

justamente o que diferencia os objetivistas dos subjetivistas. 

Além disso, o autor se distancia dos outros adeptos da corrente mista ao argumentar

que as omissões genéricas não ensejam responsabilidade civil do Estado, em absoluto, mas

responsabilização política. Tal posicionamento se mostra insustentável. O particular que então

sofresse dano injusto por omissão estatal  (ainda que genérica)  se veria  obrigado a buscar

ainda mais árdua responsabilização de agentes políticos. 

Não  se  trata  de  passionalismo,  mas  de  garantir  a  máxima  eficácia  dos  direitos

fundamentais.  Não há porque afastar  o  dever  do Estado de  indenizar  justamente  por  não

aplicar direta e imediatamente tais direitos, conforme prevê a própria Constituição Federal.

Juarez Freitas (2005) critica a corrente mista:

“O princípio da proporcionalidade veda excessos e, simultaneamente, inoperâncias
(omissões), de sorte que a omissão se apresenta, em si, violadora do dever de agir
proporcional.  Cumpre assinalar que, uma vez consubstanciada a violação, não há
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que perquirir subjetiva ou psiquicamente sobre a responsabilidade, inclusive no caso
das condutas omissivas, impondo-se a mais pronta e plena justiça retificadora. Não
precisa ser utilizada a distinção entre omissão e falha de vigilância em contexto de
guarda  de  pessoas  ou  de  coisas  perigosas,  como se  apenas  em relação  a  essas
houvesse responsabilidade estatal objetiva, pois não se vislumbra uma distinção de
fundo entre tais espécies de omissão. Logo, o melhor é aplicar a responsabilidade
objetivamente mitigada pelo princípio da proporcionalidade  para toda e qualquer
omissão efetivamente causadora de dano injusto, evitados, é claro, os excessos que
transformariam o Estado e, segurador de riscos exclusivamente privados.”. 

Aduz o referido autor que o Estado brasileiro tem o dever de zelar pela eficácia direta

e  imediata  dos  direitos  fundamentais,  sendo  perfeitamente  punível  a  omissão  despida  de

motivos plausíveis. O descumprimento de deveres estatais já se configura como ofensivo à

Constituição, pois os direitos fundamentais vinculam de modo cogente e possuem primazia

nas relações administrativas. 

Portanto, independeria de culpa ou dolo a configuração do nexo causal, na leitura do

artigo 37, § 6ª da Constituição,  toda vez que ação ou inoperância do Estado prejudicar o

âmago dos direitos fundamentais sem que o Poder Público prove as excludentes do liame.

Não obstante o mencionado viés, é predominante no Superior Tribunal de Justiça a

corrente mista:

Vale  dizer,  se  é  certo  que  a  responsabilidade  civil  do  Estado,  por  omissão,  é,
ordinariamente,  subjetiva  ou  por  culpa,  esse  regime,  tirado  da  leitura  do  texto
constitucional,  enfrenta pelo menos duas exceções principais. Primeiro,  quando a
responsabilização  objetiva  para  a  omissão  do  ente  público  decorrer  de  expressa
determinação legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente
(Lei 6.938/81, art. 3º, IV, c.c. o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias
indicarem a presença de um dever de ação estatal – direto e mais rígido – que aquele
que  jorra,  segundo  a  interpretação  doutrinária  e  jurisprudencial,  do  texto
constitucional. (RECURSO ESPECIAL Nº  1.071.741 –  SP,  Relator:  Ministro
Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe: 16/12/2010).  

Em semelhante sentido, se manifesta a Corte em julgado de 2009: 

A jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado no sentido de que em se
tratando de conduta omissiva do Estado a responsabilidade é subjetiva e, neste caso,
deve  ser  discutida a culpa estatal.  Tal  entendimento  cinge-se no fato  de  que  na
hipótese  de  Responsabilidade  Subjetiva  do  Estado,  mais  especificamente,  por
omissão do Poder Público o que depende é a comprovação da inércia na prestação
do serviço público, sendo imprescindível a demonstração do mau funcionamento do
serviço, para que seja configurada a responsabilidade. Diversa é a circunstância em
que  se  configura  a  Responsabilidade  Objetiva  do  Estado,  em  que  o  dever  de
indenizar decorre do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao
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particular,  que  prescinde  da  apreciação  dos  elementos  subjetivos  (dolo  e  culpa
estatal),  posto  que  referidos  vícios  na  manifestação  da  vontade  dizem  respeito,
apenas, ao eventual direito de regresso. (...)
Deveras, em se tratando de responsabilidade subjetiva, além da perquirição da culpa
do agente há de se verificar, assim como na responsabilidade objetiva, o nexo de
causalidade entre a ação estatal comissiva ou omissiva e o dano. A doutrina, sob este
enfoque preconiza: "Se ninguém pode responder por um resultado a que não tenha
dado causa, ganham especial relevo as causas de exclusão do nexo causal, também
chamadas de exclusão de responsabilidade. É que, não raro, pessoas que estavam
jungidas a determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a
que apenas aparentemente deram causa, pois, quando examinada tecnicamente a
relação de causalidade,  constata-se que  o dano decorreu  efetivamente  de outra
causa, ou de circunstância que as impedia de cumprir a obrigação a que estavam
vinculadas.  E,  como  diziam  os  antigos,  'ad  impossibilita  nemo  tenetur'.  Se  o
comportamento devido, no caso concreto, não foi possível, não se pode dizer que o
dever  foi  violado.(...)"  (pág.  63).  E mais:  "(...)  é  preciso  distinguir  'omissão
genérica' do Estado e 'omissão específica'(...) Haverá omissão específica quando o
Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em
situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o
motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a
Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de
estar  esse  motorista  ao  volante  sem  condições.  Isso  seria  responsabilizar  a
Administração  por  omissão  genérica.  Mas  se  esse  motorista,  momentos  antes,
passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por
alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que
se erige em causa adequada do não impedimento do resultado. Nesse segundo caso
haverá responsabilidade objetiva do Estado.(...)" (pág. 231) (Sérgio Cavalieri Filho,
in  "Programa de Responsabilidade Civil", 7ª Edição, Editora Atlas). (RECURSO
ESPECIAL Nº  888.420  –  MG Relator:  Ministro  Luiz  Fux,  1ª  Turma, DJe:
27/05/2009). 

Observa Felipe Peixoto Netto (2012, pág. 163) que nem sempre é fácil distinguir a

omissão que causa a responsabilidade civil daquela que não o responsabiliza, pois a questão

envolve múltiplos fatores como natureza do dano, circunstâncias do fato, o nexo causal e a

própria  configuração  da  omissão.  Quanto  mais  genérica  for  a  forma,  mais  difícil  será

responsabilizar o Estado por ela. Quanto mais específica a omissão, diante do dever concreto

e palpável de agir que se impõe ao Estado, mais claro será o dever não cumprido.

Depois de explicitado o entendimento adotado pelo STJ, passamos à analise de casos

especiais que se sobressaem quantativamente nos acórdãos selecionados.

2.2 Casos especiais

2.2.1. Danos à pessoa ou ao patrimônio sob a guarda do Estado
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É de se apurar que a responsabilização do Estado quanto a pessoas sob sua guarda ou

custódia, como presos, é claramente mais significativa do que se comparada à relação com a

de um mero transeunte em via pública. Parece-nos que, nos casos de guarda, a omissão estatal

é de relevância bem mais palpável quando da consideração da existência do nexo causal.

Iniciemos  pelo  exemplo  de  danos  em  escolas  públicas.  Em  caso  de  professora

agredida  por  aluno  em  escola  pública,  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pela

configuração do nexo causal uma vez que o Estado tinha a possibilidade e o dever de impedir

o dano. O Tribunal a quo já havia decidido pela responsabilização do Município pela falta do

serviço: 

“O recurso aborda lamentável ocorrência,  em que professora de uma das escolas
públicas  do  Distrito  Federal  sofreu  agressão  física  partida  de  um dos  alunos  no
interior  do  estabelecimento  educacional,  quando  a  direção  da  escola,  apesar  de
ciente das ameaças de morte, não diligenciou o afastamento imediato do estudante
da sala de aula e providências para quanto à segurança da docente ameaçada. (...)
Com  efeito,  destacou-se,  à  vista  de  provas  colacionadas  aos  autos,  que  houve
negligência quando da prestação de serviço público, já que se mostrava razoável, ao
tempo dos fatos, um incremento na segurança do estabelecimento escolar, a fim de
impedir  a  entrada  do  aluno que,  no  dia  anterior  à  agressão  física,  publicamente
realizara ameaças de agressão física à professora e já se encontrava sob definição de
afastamento da escola (...)
Assim sendo, verifica-se que o Tribunal de Justiça do DF, diante do conjunto fático-
probatório  constante  dos  autos,  expediu  a  devida  fundamentação  dos  requisitos
ensejadores  da responsabilidade civil  por omissão do Estado.  Neste sentido, não
obstante o dano ter sido igualmente causado por ato de terceiro (aluno), atestou-se
nas instâncias  ordinárias  que existiam meios,  razoáveis  e  suficientes,  a  cargo do
Estado,  para  impedir  a  consumação  do  dano,  não  satisfatoriamente  manejados,
conforme ficou destacado no acórdão recorrido. (...)
Demonstrando-se,  pois,  o nexo causal  entre a inação do Poder Público e o dano
configurado, surge a obrigação do Estado em reparar o dano” (grifo nosso)
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.142.245 - DF, Relator Ministro Castro Meira, 2ª
Turma DJe: 19/10/2010)

Ainda que em se trate de pessoa sob a guarda do Estado, nota-se que o STJ vem

aplicando o entendimento de que é necessária a verificação da culpa.  Observa o Ministro

Herman Benjamin, em anuência, ao grifar trecho do acórdão recorrido: 

“A Corte de origem entendeu que, havendo omissão do Estado, a responsabilidade
subjetiva deveria ser aplicada no caso, estando caracterizada a culpa do ente (fls.
176-179), grifei:
Compulsando os  autos,  observo  que  os  danos  causados  ao  autor  ocorreram,  em
horário escolar, dentro das dependências do colégio pertencente à rede estadual de
ensino em que ele estudava. É cediço que as escolas possuem o dever de resguardar
a incolumidade dos seus alunos, durante todo o período em que eles lá estiverem,
inclusive,  tomando  medidas  no  sentido  de  evitar  as  desordens  que possam
ocasionar lesões nos mesmos. Todavia, não foi isso o que aconteceu no caso em
exame,  havendo informações nos autos de que, no momento em que o autor foi
alvejado pela lata de refrigerante, os estudantes estavam sozinhos na sala de aula
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(fl. 39). Dessa forma, resta evidenciada  a omissão por parte dos agentes públicos,
posto que, conforme também narram os autos, foram deixados mais de 20 (vinte)
menores sozinhos, sem a supervisão de um responsável.  Comisso, por se tratar de
ato omissivo do Estado, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva,
levando-se  em  consideração  a  culpa  do  agente  público,  mediante  negligência,
imprudência ou imperícia.
(...)
Assim, considerando que o Código Civil determina a reparação do dano por aquele
que lhe deu causa e restando comprovado que o dano causado ao autor ocorreu por
culpa do Estado, entendo que àquele assiste o direito de ser reparado por este
(RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.191.462  –  ES,  Relator:  Ministro  Herman
Benjamin, 2ª Turma, DJe: 14/09/2010)”

Ora, a investigação do elemento subjetivo no caso em apreço se mostra desnecessária.

Se ao Estado incumbe zelar  pela  incolumidade dos alunos e com a sua omissão há dano

injusto,  não  há  porque  se  mencionar  a  falta  do  serviço.  A  própria  omissão  contraria

diretamente o dever de zelo, configurando o nexo causal entre a mesma e o dano. 

Reforçando a aplicação da responsabilidade subjetiva por culpa do serviço em situação

de custódia, decidiu a primeira turma em 2012:

O  presente  recurso  não  merece  prosperar,  tendo  em  vista  que,  dos  argumentos
apresentados no agravo interno, não se vislumbram razões para reformar a decisão
agravada, a qual, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, quais
sejam (fls. 334-337):
Trata-se de  agravo interposto pelo Distrito  Federal  contra decisão  que  inadmitiu
recurso especial em razão de que a análise da questão invocada implicaria reexame
de matéria fático-probatória, o que inviabiliza a interposição do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. 
O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 200):
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  ACIDENTE  OCORRIDO  EM
ESCOLA  PÚBLICA.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  CRITÉRIO  PARA  FIXAÇÃO  DO
"QUANTUM". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
A posição predominante no Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade
do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo-se apurar, segundo preceitua a
teoria francesa do   faute du service   (falta do serviço), a culpa da Administração pelo  
evento  danoso.  Na  hipótese,  a  responsabilidade  do  Estado  restou  devidamente
caracterizada, pois a Administração, ao promover evento de recreação no parque da
escola,  não  garantiu  a  segurança  dos  menores  que  estavam sob  a  sua  custódia,
omissão que se erige como causa adequada do acidente sofrido pela vítima, no qual
houve a perda de dois dentes. (...)
No apelo especial, o agravante sustenta divergência jurisprudencial e violação aos
artigos. 186, 884, 927 e 944 do Código Civil, sob o argumento, em síntese, de que o
acórdão recorrido deixou de apontar o nexo de causalidade e a específica conduta
omissiva dos agentes públicos, cabendo ao autor a prova de dolo ou culpa do ente
estatal. É o relatório. Passo a decidir.
A  jurisprudência  do  STJ  é  assente  no  sentido  de  que,  quando  se  trata  de  ato
omissivo, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo necessária a comprovação
do ato, do dano, do nexo causal e da culpa do agente estatal, elementos considerados
presentes pelo Tribunal de origem. Reexaminar o entendimento transcrito, conforme
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busca  a  ora  recorrente,  demandaria  revolvimento  de  matéria  fático-probatória,
inadmissível no apelo especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) 
Ainda  que  fosse  superado  este  óbice,  a  pretensão  recursal,  nesse  ponto,  não
prosperaria,  posto  que  o  acórdão  recorrido  está  em perfeita  consonância  com o
entendimento do STJ de que o Estado se responsabiliza por ato omissivo sempre que
constatada sua culpa ou a falta do serviço,  (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  Nº  140.365  –  DF  RELATOR  MINISTRO  BENEDITO
GONÇALVES, 1ª Turma, DJe: 22/05/2012) (grifo nosso)

Situação  ainda  mais  característica  da  guarda  estatal  é  a  dos  particulares  em

estabelecimentos  prisionais.  O  texto  constitucional  assegura  aos  presos  o  respeito  à

integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX). Dado o dever específico de agir, a omissão

estatal  nessas  hipóteses  é  extremamente  delicada  e  atentatória  à  preservação  de  direitos

fundamentais. 

No seguinte Agravo Regimental, a Corte manifestou, acertadamente, o entendimento

de que o suicídio de preso dentro de cela responsabiliza objetivamente o Estado, com base em

lição de Celso Antônio Bandeira segundo o qual o Estado cria o risco: 

“É que em hipóteses  tais como a dos autos,  não é necessário  perquirir  eventual
culpa/omissão  da  Administração  Pública.  Na  verdade,  a  responsabilidade  civil
estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao
meio em que eles estão inseridos por uma conduta do próprio Estado. Nesse sentido,
defende Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed.
São Paulo: Ed. Malheiros, 2010. pp.1.017/1.018):
Há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por
agente do Estado,  contudo    é o Estado quem produz a situação da   qual o  dano
depende   . Vale dizer: são hipóteses nas quais   é o Poder Público quem   constitui, por
ato comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência de dano  .  
Tais casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do
Estado e  por  isso  ensejam,  tanto  quanto  estes,  a  aplicação  do  princípio  da
responsabilidade objetiva.  Com efeito,  nas  hipóteses  ora  cogitadas,  uma atuação
positiva do Estado, sem ser a geradora imediata do dano, entra decisivamente em
sua linha de causação.  O caso mais comum, embora não único (como ao diante se
verá), é o que deriva da guarda, pelo Estado, de pessoas ou coisas perigosas, em face
do quê o Poder Público expõe terceiros a risco. Servem de exemplos o assassinato
de  um  presidiário  por  outro  presidiário;  os  danos  nas  vizinhanças  oriundos  de
explosão em depósito militar em decorrência de um raio; lesões radioativas oriundas
de vazamento em central nuclear cujo equipamento protetor derrocou por avalancha
ou qualquer outro fenômeno da natureza etc. Com efeito, em todos estes casos o
dano liga-se, embora mediatamente, a um comportamento positivo do Estado. Sua
atuação é o termo inicial de um desdobramento que desemboca no evento lesivo,
incindivelmente ligado aos antecedentes criados pelo Estado. O risco a que terceiros
são  expostos  pelo  Estado  não  pode  deixar  de  ser  assumido por  quem os  criou.
Depósitos explosivos, centrais nucleares, recintos de guarda de animais, são fontes
potenciais de possíveis danos a terceiros,  pelo perigo das coisas ali conservadas.
Manicômios, presídios, igualmente, por manterem suscetíveis de atos agressivos ou
destruidores, representam para terceiros um risco de produção de danos”. (AgRg no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.305.259 – SC, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 2ª Turma, DJe: 09/04/2013) (grifo nosso)
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Extrai-se igualmente do seguinte acórdão a responsabilização objetiva por morte de

preso  por  outros  detentos,  sem  que  se  admitisse  a  exclusão  do  nexo  causal  por  ato  de

terceiros: 

“No que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, como
foi anotado no seguinte excerto do voto do Min. Teori Albino Zavascki, proferido
no AgRg no Ag 986208/MT, DJe12.05.08: "Em voto vista,  observei  que o nexo
causal se estabelece,  em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do
Estado  e,  nessa  condição,  ter  sido  vitimado,  pouco  importando  quem  o  tenha
vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si
mesmos. Ora,  tendo o dever legal  de proteger  os presos,  inclusive na prática de
atentado contra sua própria vida, com maior razão deve exercer referida proteção em
casos como o dos autos,  no qual o detento foi  vítima de homicídio em rebelião
ocorrida  no  estabelecimento  prisional  administrado  pelo  ente  público".”
(RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.054.443  –  MT,  RELATOR:  MINISTRO
CASTRO MEIRA, 2ª Turma, DJe: 31/08/2009)

Em julgado sobre morte de detento em virtude de rebelião no presídio, todavia, a Corte
aplica a teoria da culpa do serviço.  

“É que,  assentando  o  Tribunal  a quo,  verbis:  (...)  In casu,  diante  do  conjunto
probatório  coligido  nos autos,  restou  sobejamente  evidenciado  o  ato  ilícito  da
Administração  Pública  transpassado  na  negligência  com  que  agiu  diante  do
evento rebelião, já que, caso tivessem sido adotadas as mínimas cautelas exigidas
do dever de ofício, a rebelião e consequentemente a chacina não teria ocorrido.
(fls.156)  A  doutrina  do  tema  não  discrepa  da  solução  jurisprudencial,  senão
vejamos: "A mesma regra se aplica quando se trata de ato de terceiros, como é o
caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se
ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço
público. Nesta hipótese, como na anterior, é desnecessário apelar para a teoria do
risco  integral;  a  culpa  do  serviço  público  demonstrada  pelo  seu  mau
funcionamento,  não  funcionamento  ou  funcionamento  tardio  é  suficiente  para
justificar a responsabilidade do Estado." (Maria Sylvia Zanella di Pietro, in Direito
Administrativo, 18ª Edição, Editora Atlas, página 569).”.  RECURSO ESPECIAL
Nº 1.095.309 – AM, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01/06/2009). 

É de  se  estranhar  tal  posicionamento  do  STJ.  Em casos  de  suicídio  de  preso  e

homicídio em cela, o Estado foi responsabilizado objetivamente, sem que houvesse exclusão

do nexo causal sob os argumentos de fato exclusivo da vítima ou de terceiro. No entanto,

quando da análise de rebelião, aplicou-se a teoria da culpa do serviço. 
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2.2.2. Danos causados por omissão na fiscalização

2.2.2.1. Ambiental 

Além da responsabilização objetiva em casos de custódia, o Superior Tribunal de

Justiça  se  manifesta  pela  aplicação da  mesma modalidade  quanto  a  danos ambientais  em

recorrentes acórdãos. 

Dispõe o artigo 225,  caput, da Constituição Federal que  todos  possuem direito ao

“meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida,  impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Entende  a  corte  que  a  omissão  estatal  na  fiscalização  ambiental  enseja

responsabilidade  objetiva,  solidária,  mas  de  execução  subsidiária  em  relação  às

concessionárias e ao particular. Nesse teor, leia-se: 

“Alega o IBAMA que "não se coaduna com o ordenamento pátrio a exigência de
que  o  IBAMA  seja  corresponsável  por  degradação  ambiental  causada  única  e
exclusivamente por particular", pois "para a configuração da responsabilidade por
omissão, necessário que haja culpa grave do poder público" (fl. 2011). Todavia, a
jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção
ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento
adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o
agravamento  do  dano  causado  pelo  seu  causador  direto.  Trata-se,  todavia,  de
responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador
direto não cumprir a obrigação, "seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou
insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive
técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o
direito  de  regresso (art.  934,  do  Código  Civil),  com  a  desconsideração  da
personalidade  jurídica,  conforme  preceitua  o  art.  50  do  Código  Civil" ((Resp.
1.071.741/SP,  2ª  T.,  Min.  Herman  Benjamin,  DJe  de  16/12/2010).  No  seu
aprofundado e exaustivo voto, o relator invocou outros precedentes do Tribunal em
sentido  análogo  (AgRg  no  Ag  822.764/MG,  1ª  T.,  Min.  José  Delgado,  DJ  de
02/08/2007; Resp. 604.725/PR, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 22/08/2005. (...)
No caso, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, asseverou o seguinte:
No polo passivo pode-se dividir os réus em duas categorias quanto aos deveres para
com o  objeto  desta  ação:  os  proprietários  dos  imóveis  ao  entorno  do  lago  e  as
pessoas  jurídicas  responsáveis  pela  conservação,  manutenção  e  fiscalização  das
condições ambientais, pela política e projetos no mesmo sentido. O dever de todos é
a preservação,  recomposição,  manutenção e fiscalização  recíprocos.  Todavia,  aos
órgãos públicos e à empresa concessionária é dever ainda a fiscalização e atuação
preventiva na preservação ambiental, que foi, à evidência, negligenciada ao longo de
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anos.  Isto não significa,  deixe-se muito bem claro,  na transferência  ou assunção
destes  de  responsabilidade  inerente  aos  proprietários  dos  imóveis.  Em  outras
palavras, a responsabilidade pela deficiente atuação estatal e da concessionária em
nada interfere no dever dos proprietários de obedecer às normas ambientais. Há,
portanto, responsabilidade de todos os réus pela necessária preservação. Os agravos
regimentais não trazem qualquer subsídio apto a alterar esses fundamentos,
razão pela qual  deve ser mantido incólume o entendimento da decisão agravada.
Enfatize-se,  por  oportuno,  o  que  ficou  assentado  quanto  à  responsabilidade  dos
órgãos  de  fiscalização  ambiental:  "a  jurisprudência  predominante  no  STJ  é  no
sentido  de  que,  em matéria  de  proteção  ambiental,  há  responsabilidade  civil  do
Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for
determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu
causador direto". Examinar se, no caso, a omissão foi ou não "determinante" (vale
dizer, causa suficiente ou concorrente) para a "concretização ou o agravamento do
dano" é juízo que envolve exame das circunstâncias fáticas da causa, o que encontra
óbice na Súmula 07/STJ.(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.780 – PR,
Relator  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  1ª  Turma,  DJe:  04/10/2011)  (grifo
nosso). 

Em brilhante e exaustivo voto, o Ministro Herman Benjamin disseca a questão no

Recurso Especial 1.071.741, analisando a indisponibilidade do interesse público e o papel do

Estado como garantidor do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em prol da

sociedade. 

“A matéria em análise diz respeito à corresponsabilização do Estado quando, em
consequência de sua omissão no exercício do dever-poder de controle e fiscalização
ambiental, danos ao meio ambiente são causados por particular que invadiu Unidade
de Conservação de Proteção Integral (Parque Estadual), de propriedade pública, nela
levantando construção e procedendo à exploração agrícola. (...)
Uma questão inicial que se coloca no presente Recurso Especial é a de saber se, no
Direito brasileiro,  o controle e a fiscalização ambientais (e  urbanísticos também)
apresentam-se como faculdade da Administração, no âmbito de um frouxo sistema
de discricionariedade, ou, se ao revés, integram a esfera da mais vinculada
atividade administrativa.(...)
É  nesse  contexto  que  se  deve  fazer  a  releitura  e  atualização  do  princípio  da
indisponibilidade  do  interesse  público  .  Nele  e  por  ele,  retira-se  da  órbita  da
representação estatal, fruto do voto popular e exercida pelo Administrador em nome
e sob delegação da sociedade, a possibilidade de negociar com o interesse público a
indisponibilidade  tanto  é  dos  bens  jurídicos  material  e  individualmente
considerados,  como,  no  plano  formal,  das  amarras  e  garantias  de  natureza
procedimental que balizam atuação do Administrador, por meio de comportamentos
de  dar,  não-fazer  ou  fazer.  Nessa  linha  de  pensamento,  natural  que  se  vede  “à
autoridade  administrativa  deixar  de  tomar  providências  que  são  relevantes  ao
atendimento  do  interesse  público,  em  virtude  de  qualquer  outro  motivo. Por
exemplo:  desatende  ao  princípio  a  autoridade  que  deixar  de  apurar  a
responsabilidade por irregularidade de que tem ciência” (Odete Medauar,  Direito
Administrativo Moderno , 12ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 129).
O  dever-poder  de  controle  e  fiscalização  ambiental  (=  dever-poder  de
implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, jorra
diretamente do marco constitucional (em especial dos artigos. 23, VI e VII, 170, VI,
e 225) e da legislação infraconstitucional, sobretudo da Lei da Política Nacional do
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Meio Ambiente (Lei  6.938/81,  arts.  2º,  I  e  V, e  6º)  e  da Lei  9.605/98 (Lei  dos
Crimes  e  Ilícitos  Administrativos  contra  o  Meio  Ambiente).  Tal  dever-poder
imposto  à  Administração  envolve  dois  núcleos  principiológicos  da  organização
estatal  contemporânea.  A um, o fundamento  da probidade  administrativa  que  se
espera do agente público, tanto ao agir, como ao se omitir e ao reagir.  A dois, o
princípio  da  legalidade,  em  si  mesmo  um  limite  à  atuação do  Estado,  mas
igualmente  um  motor  a  combater  sua  passividade,  quando  dele  se esperam
comportamentos positivos. Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, em
Apresentação de livro sobre a matéria, adverte, com a propriedade de sempre, que
hoje a gestão pública “exige, de forma premente, um Estado não apenas probo, mas
também diligente e eficiente”; por isso, dele se espera   ação  , atitude que, sem dúvida,  
mostra-se “incompatível com a omissão” (cf. Luís Roberto Gomes, O Ministério
Público e o Controle da Omissão Administrativa: O Controle da Omissão Estatal
no
Direito Ambiental , Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2003, p. X) .
No  plano  constitucional,  o  fundamento  maior  do  dever-poder  de  controle  e
fiscalização ambiental encontra-se no art. 225, caput, Por imposição constitucional,
portanto, o Estado brasileiro, em todas suas facetas e níveis, figura como guardião-
garantidor  do direito  fundamental  ao meio ambiente ecologicamente  equilibrado.
(...)
Em síntese, no Direito brasileiro existe, a cargo dos órgãos que integram o Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, um inequívoco   dever-poder de   controle
e fiscalização ambiental   (= dever-poder de implementação), de natureza   vinculada,
indisponível, irrenunciável e imprescritível diante de ocupação ou utilização ilegal
de espaços ou bens públicos (...)”.

O Ministro fundamenta a responsabilização objetiva e solidária do ente público. No

entanto, nota-se que a desnecessidade de investigação da culpa não decorre de interpretação

direta da norma constitucional do artigo 37, §6º, mas pelo entendimento de que incide regime

especial. 

“No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,  a  responsabilidade  civil  pelo  dano  ambiental,  qualquer  que  seja  a
qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva,
solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação 
in
integrum , da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a 
legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui  a  inversão  do  ônus  da  prova  em  favor  da  vítima  ambiental.  Também  é
entendimento do STJ que o princípio da prioridade da reparação in natura convive
com  a  possibilidade  de  simultânea  exigibilidade  de  indenização  pecuniária,
sobretudo  quanto  aos  danos  extrapatrimoniais  ou  naqueles  casos  em  que  a
recuperação do meio ambiente degradado é incompleta ou faz-se de maneira lenta,
no decorrer dos anos (cf.,  neste ponto, a excelente Annelise Monteiro Steigleder,
Responsabilidade Civil  Ambiental: As Dimensões do Dano Ambiental no Direito
Brasileiro , Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2004, p. 237) Técnica que visa a
viabilizar  a  reparação  da  vítima,  a  solidariedade  passiva  funciona,  de  maneira
simultânea,  como garantia  de solvabilidade dos devedores  em favor  do credor  e
como ferramenta de facilitação de acesso à justiça. Excepciona a regra de que ao
devedor não incumbe pagar nada mais do que deve em razão de sua ação ou omissão
individual  (=  padrão  do  rateio  entre  os  corresponsáveis,  na  medida  de  sua
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contribuição  ao  dano),  abrindo caminho  para  a  comunicabilidade  plena  entre  os
débitos de todos os codevedores, que direta ou indiretamente tenham
contribuído para o dano. A rigor, na responsabilidade civil ambiental, mais do que
assento no Código Civil, a solidariedade deriva precipuamente do art. 3º, IV, da Lei
6938/81, dispositivo legal cuja redação impõe a conclusão de que “todos aqueles
que contribuam de qualquer forma para a ocorrência de um dano ambiental devem
responder pela integralidade do dano”, sem prejuízo do direito de regresso. (...)
A solidariedade e a indivisibilidade são, por assim dizer, a essência inafastável do
dano ambiental. (...)
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de
eventual  solidariedade  passiva,  equiparam-se  quem  faz,  quem  não  faz  quando
deveria  fazer,  quem  não  se  importa  que  façam,  quem  cala  quando  lhe  cabe
denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando
outros  fazem (cf.  Resp.  650.728/SC).  Cuida-se,  ninguém  disputa,  de
responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. São
inúmeros e unânimes, nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Logo, o ente público é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos
da  Lei  6.938/1981,  por  danos  ambientais  e  urbanísticos  que  venha,  “direta  ou
indiretamente”, a causar. Embora menos comum, não difere muito, no essencial, a
corresponsabilidade do Estado decorrente da omissão do seu dever de controlar e
fiscalizar a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme
demonstram vários precedentes abaixo citados, na medida em que contribua, direta
ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu
agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o
agente  público  relapso  ou  desidioso,  de  medidas  disciplinares,  penais,  civis,
inclusive no que se refere à improbidade administrativa. (...)
Não  custa  enfatizar  que  na  responsabilidade  civil  ambiental,  regime  totalmente
especial,  a  culpa  não  entra  pela  porta  da  frente,  tampouco  pela  dos  fundos,  ou
mesmo a  título de temperamento  dos deveres  do Estado.  Eventual  mitigação  da
responsabilidade estatal repudia o aproveitamento ou contrabando eufemístico, nem
por  isso  menos  indevido,  da  culpa.  Tratamento  diferenciado  receberá  o  Estado,
como  analisaremos  abaixo,  somente  pela  via  da  preservação  de  um  benefício
peculiar, na execução, na qual a ele se reserva uma posição de   posterius   em relação  
a do    prius  , que é o agente causador primário ou direto do dano ambiental. Numa  
palavra,  seja  a  contribuição do Estado ao dano ambiental  direta  ou indireta,  sua
responsabilização  sempre  observará,  na  linha  de  fator  de  atribuição,  o  critério
objetivo.  Não  se  pretende  trazer  aqui  o  regime  (geral  ou  comum)  de
responsabilidade  civil  objetiva  do  Estado,  nos  termos  do  art.  37,  §  6º,  da
Constituição Federal, pois o sentido jurídico desse dispositivo não veda a existência
de  regimes  especiais,  em que  a  objetividade  cobre  também  os  comportamentos
omissivos.
Nesse contexto,  forçoso reconhecer a responsabilidade solidária do Estado quando,
devendo agir para evitar o dano ambiental    ,  mantém-se inerte  ou age de forma  
deficiente ou tardia. Ocorre aí   inexecução de uma obrigação de agir   por quem tinha  
o  dever  de  atuar.  Agir  no  sentido  de  prevenir (e,  cada  vez  mais,  se  fala  em
precaução), mitigar o dano, cobrar sua restauração e punir exemplarmente os
infratores.  A  responsabilização  estatal  decorre  de  omissão  que  desrespeita
estipulação ex vi legis, expressa ou implícita, fazendo tábula rasa do dever legal de
controle e fiscalização da degradação ambiental, prerrogativa essa em que o Estado
detém quase um monopólio. Ao omitir-se contribui, mesmo que indiretamente, para
a ocorrência, consolidação ou agravamento do dano. Importa ressaltar,  mais uma
vez,  que não há porque investigar  culpa ou dolo do Estado (exceto para fins de
responsabilização pessoal  do  agente  público),  pois  não  se  sai  do  domínio  da
responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que afasta
o regime comum.”. 

O  voto  também  fundamenta  a  execução  subsidiária  do  Estado  com  base  na

impossibilidade de um Estado tido por garantidor universal:
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“Como vimos,  é  objetiva,  solidária  e  ilimitada  a  responsabilidade  ambiental  do
Estado, em caso de omissão do dever-poder de controle e fiscalização;  mas a sua
execução é de   natureza subsidiária   (com ordem ou benefício de preferência, o que
não é o mesmo que “benefício-divisão”, precisamente o resultado afastado pela
solidariedade  passiva).  A  responsabilidade  solidária  e  de  execução  subsidiária
significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como   devedor-  
reserva    ,  só  ser   chamado  quando  o  degradador  original,  direto  ou  material  (=
devedor  principal)  não quitar  a  dívida,  seja  por  total  ou  parcial  exaurimento
patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer
razão,  inclusive  técnica,  de cumprimento  da  prestação  judicialmente  imposta,
assegurado,  sempre,  o  direito  de regresso (art.  934,  do  Código  Civil),  com  a
desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código
Civil). Na subsidiariedade urbanístico-ambiental, por omissão do dever-poder
de  controle  e  fiscalização,  não  se  encontram  os  mesmos  fundamentos  que  a
legitimam em outros campos do ordenamento, como no Direito do Trabalho. A um,
porque não decorre de culpa in vigilando ou in eligendo do Estado, na medida em
que, à exceção do caso em que há conluio entre o agente público e o degradador
original, descabe atribuir relação de confiança entre este e o Poder Público; a dois,
porque tampouco deflui de uma relação especial de subordinação, dependência ou
de parentesco  entre os codevedores.  Diferentemente,  a  inspirá-la estão razões  de
ordem  social,  política  e  econômica,  mas  também  de  justiça,  já  que  seria
desaconselhável chamar o Estado – que, fruto de sua posição anômala, ao final das
contas,  como  representante  da sociedade-vítima  do  dano  urbanístico-ambiental,
também  é  prejudicado  –,  a  responder, na  linha  de  frente,  pela  degradação
materialmente causada por terceiro e que só a este beneficia ou aproveita. Se por um
lado é certo que, na sua origem, a responsabilidade estatal por omissão de dever-
poder  de  implementação  ambiental  deriva  da  elevação  do  Estado,  no âmbito
constitucional, à posição de guardião-maior do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, também inequívoco que aos cofres públicos não se impinge a função de
garante  ou  de  segurador  universal  dos  poluidores  –  seria  um  disparate.  O
compromisso do legislador é com as vítimas, não com os degradadores. Tão injusta
e inadmissível quanto a regra, do Direito inglês medieval, de que o Rei nunca erra
ou  comete  ilícito  civil  (“the  king  can  do  no  wrong”  ou  princípio  da
irresponsabilidade civil do Estado), será o seu oposto, no extremo antagônico, ou
seja, querer atribuir todos os erros do mundo à conta do Rei (= o Estado moderno e
os contribuintes). (...)
Como consequência  da solidariedade e por se tratar  de litisconsórcio facultativo,
cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.741 – SP, Ministro Herman Benjamin 2ª 
Turma, DJe: 16/12/2010) (grifos nossos) 

2.2.2.2 De instituições financeiras

O STJ decidiu que não há nexo causal entre prejuízo sofrido pelo investidor com a

quebra  de  instituição  financeira  e  eventual  falha  na  fiscalização  pelo  Banco  Central.  No

acórdão selecionado, mais uma vez se ressalta o entendimento de que a responsabilidade do

Estado por omissão depende da comprovação de culpa. 
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“Cuida-se,  originariamente,  de ação de indenização  por danos materiais  ajuizada
pelo ora recorrido contra o Bacen e a Bolsa de Valores do Extremo Sul decorrente
de  liquidação  extrajudicial  da  Corretora  Escotal,  empresa  que  intermediava
investimentos no mercado de capitais, o que gerou severos prejuízos ao autor. O
Tribunal a quo julgou procedente a demanda, condenando os ora recorrentes sob o
fundamento de que "o caso dos autos representa  falha no sistema de fiscalização ,
impondo  à  instituição  à  qual  a  lei  incumbe  o  respectivo  dever  que  restitua  os
prejuízos" (fl. 452, grifei). A Corte de origem alicerçou-se no entendimento de que
"não se perquire acerca da existência ou não de culpa da pessoa jurídica de direito
público  porque  a  responsabilidade,  neste  caso,  é  objetiva,  importando  apenas  o
prejuízo causado a dado bem tutelado pela ordem jurídica" (fl. 451). Insurgem-se os
ora  recorrentes  contra  o  decisum  objurgado,  alegando  que  só  há  como  atribuir
responsabilidade  sem a  comprovação  de  dolo  ou  culpa  na  conduta  dos  agentes
públicos, não havendo falar em responsabilização objetiva. Cinge-se a controvérsia a
definir  se a  responsabilidade  civil  do Estado nos casos  de  omissão  do dever  de
fiscalização do mercado de capitais é objetiva ou subjetiva.  A irresignação merece
prosperar.(...)  pacífica jurisprudência desta Corte e do STF, bem como a doutrina,
compreende  que  a  responsabilidade  civil  do  Estado  por  condutas  omissivas  é
subjetiva, sendo necessária, dessa forma, a comprovação da negligência na atuação
estatal, ou seja, a omissão do Estado não obstante o dever legalmente imposto de
agir,  além,  obviamente,  do  dano  e  do  nexo  causal  entre  ambos.  No  entanto,  o
Tribunal  a  quo  dissentiu  do  entendimento  supra,  consignando  que  a
responsabilidade atribuída à hipótese dos autos "independe da apuração de culpa ou
dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do
nexo de causalidade entre ambos" (fl. 451). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que não há nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido
por  investidores  em decorrência  de  quebra  de  instituição  financeira  e  a  suposta
ausência  ou  falha  na  fiscalização  realizada  pelo  Banco  Central  no  mercado  de
capitais.  Nessa  esteira:  (AgRg  no  Ag  1217398/PA,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 14/04/2010) e
(Resp.  1102897/DF,  Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 09/06/2009, DJe 05/08/2009)”. (grifo nosso) (RECURSO ESPECIAL
Nº  1.023.937  –  RS,  RELATOR  :  MINISTRO  HERMAN  BENJAMIN,  2ª
Turma, DJe: 30/06/2010)

 

2.2.3 Danos por omissão legislativa

O  dever  do  Estado  em  indenizar  danos  acarretados  por  omissão  legislativa  é

tormentosa.  A  Constituição  prevê  a  possibilidade  do  manejo  de  ação  direita  de

inconstitucionalidade e do mandado de injunção; Todavia, poderia ser proposta ação para que

se obtivesse do estado indenização pela ausência da lei? 

Infelizmente, nos acórdãos selecionados, o STJ não adentrou no exame da matéria,

declinado da competência para o Supremo, uma vez que se tratava de matéria constitucional

em análise (omissão do legislativo quanto à revisão geral anual de vencimentos). 
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“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
RESPONSABILIDADE CIVIL  DO ESTADO.  MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A questão tratada nos presentes autos, relativa ao direito dos Servidores Públicos
à indenização  por omissão legislativa em efetivar  a  revisão geral  anual dos seus
vencimentos, é de índole eminentemente constitucional, assim seu exame refoge à
competência designada ao Superior Tribunal de Justiça.”. 
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 46.114 – AP, RELATOR :
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma, DJe: 29/06/2012)

2.2.4 Danos por violação à razoável duração do processo

O Estado pode, através de seus representantes,  atuar omissivamente ao deixar réu

preso além do tempo da sentença ou por demora no feito), decorrendo danos para quem ficou

encarcerado. 

Prevê o artigo 5º, LXXV da Constituição que o Estado indenizará o condenado por

erro judiciário, bem como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

No Recurso Especial 427560, de 2002, já havia o STJ decidido pela procedência de

pedido de indenização por danos morais por prisão injusta. No lapso temporal da presente

pesquisa, depara-se com o seguinte acórdão em semelhante sentido, mas no qual o Tribunal

não analisou a ilegalidade da prisão devido ao óbice da impossibilidade de reexame de provas

em sede de recurso especial:

“De fato, a prisão por erro judiciário ou permanência do preso em tempo superior ao
determinado na sentença, de acordo com o art. 5°, LXXV, da CF, garante ao cidadão
o direito  a  indenização.  No  entanto,  não  há  como aferir,  no  âmbito  do  recurso
especial,  a  ocorrência  de  erro  judiciário,  ou  irregularidade  na  prisão.  Assim,  a
alteração  do entendimento adotado pelo Tribunal  de origem,  a fim de acolher  a
pretensão do agravante de afastar a condenação por danos morais, é tarefa inviável
de ser realizada na nesta Corte,  por força do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 57.418 – RS, RELATOR : MINISTRO
HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe: 25/11/2011) (grifo nosso)

2.2.5 Danos causados por preso foragido
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O STJ entende que,  em caso de preso foragido,  a decorrência  de lapso temporal

afasta o liame causal entre a fuga e posteriores danos causados pelo fugitivo. Interessante o

acórdão pela análise do nexo causal e da figura do Estado como segurador: 

“A  imputação  de  responsabilidade  civil,  portanto,  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,  segundo  o  qual  a
responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos
causados pela conduta do agente). (...)
Com base nesses pressupostos, examine-se o caso concreto. Os elementos de fato
são incontroversos. Um menor, que estava cumprindo medida socioeducativa em
regime de semiliberdade (podendo ausentar-se durante o dia, desde que autorizado,
devendo retornar no período noturno), evadiu-se do estabelecimento em que estava
custodiado (Casa de Semiliberdade de Taguatinga). Esse o primeiro fato. O outro
fato é o que produziu o dano: oito dias após a evasão, o mesmo menor envolveu-se
em tiroteio com um desafeto, sendo que um disparo por ele desferido atingiu uma
criança de quatro anos, filho dos recorrentes, causando-lhe a morte (e, portanto, os
danos  aqui  reclamados).  Pergunta-se:  o  primeiro  fato  pode ser  tido  como causa
direta e imediata do segundo? Ou, visto pelo outro ângulo: o segundo fato pode ser
tido como efeito necessário do primeiro ? A resposta, induvidosamente, é negativa.
É inequívoca a ausência de nexo causal. O evento danoso descrito na petição inicial
não decorreu direta e imediatamente da deficiência atribuída ao serviço público em
relação à vigilância do infrator sob sua custódia. O evadido estava em regime de
semiliberdade, o evento danoso ocorreu oito dias após a evasão, em horário que,
mesmo que não se evadisse, estaria fora da custódia do Estado (o recolhimento ao
estabelecimento estatal se dava apenas no horário noturno). Ademais, o tiroteio não
foi  provocado nem teve a participação de nenhum agente estatal.(...)  Estabelecer
nexo  causal  entre  tais  fatos  significaria,  na  prática,  atribuir  ao  Estado  a
responsabilidade civil objetiva por qualquer ato danoso praticado por quem deveria
estar sob custódia carcerária e não está, seja porque se evadiu, seja porque não foi
capturado pelos agentes estatais. Seria a consagração do seguro estatal universal em
relação  a  atos  danosos  praticados  por  foragidos.  (RECURSO  ESPECIAL  Nº
843.060  –  RJ  RELATOR  :  MINISTRO  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  1ª
Turma, DJe: 24/02/2011)

2.2.6 Violência urbana e a omissão estatal

Observa Aguiar Dias (1954, pág. 582) que é forçoso aceitar distinção de Pedro Lessa

segundo a qual “o Estado não responde, por exemplo, pelo furto comum praticado contra os

cidadãos, mas indeniza os prejuízos decorrentes de agressão às pessoas ou às coisas, quando

houve ameaça, anúncio ou aviso e a polícia permaneceu inerte”. 

Assim,  o Estado não seria segurador universal  uma vez que não responderia  por

todos os danos de todos os crimes. Todavia, ressalta Felipe Peixoto Netto (2012, pág. 167):



64

“Cremos- e há alguns anos defendemos esta posição- que, com o passar das décadas,
cada vez mais o Estado será chamado a responder por danos vinculados à segurança
pública. A falhas na segurança pública. Mortes e outros graves danos irreversíveis
não  podem  ficar  apenas  na  conta  da  vítima,  ou  da  família,  muitas  vezes
desemparada.  A  lição  que  Aguiar  Dias  repetia  com insistência,  em seus  livros,
mencionava que o fundamento da responsabilidade civil do Estado é repartir, por
todo o corpo social, um dano que alguém injustamente sofreu. Não podemos deixar
a vítima pagar a conta sozinha, por assim dizer”. 

A  título  exemplificativo,  embora  o  acórdão  não  esteja  compreendido  no  lapso

temporal da pesquisa, já se tem notícia de que o STJ se pronunciou pela existência do nexo de

causalidade entre dano e omissão estatal em caso de aluno de escola pública atingido por bala

perdida (STJ, Resp. 893.441, Relator Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 08/03/07). 

Em outro  acórdão,  alegou-se a  omissão  estatal  em caso  de  violência  urbana  e  o

Tribunal  a quo entendeu que se tratara de ato comissivo, em razão de disparos feitos por

policiais. O STJ manteve a responsabilização objetiva do Estado ante o óbice da Súmula 7, a

impedir o reexame de provas:

No  que  concerne  à  ofensa  ao  art.  264,  do  Código  de  Processo  Civil,  sob  o
fundamento de que o acórdão recorrido entendeu pela conduta comissiva do Estado
e a parte alega na inicial a existência de omissão, transmudando-se de ofício a causa
de pedir, após já contestada a lide, as razões não merecem prosperar. Isto porque, a
causa  petendi  não é integrada pela qualificação jurídica do fato, por isso que resta
indiferente se a parte alude à responsabilidade estatal em face da omissão do Estado
e  o  Tribunal  entende  pela  conduta  comissiva  do  Estado  e  a  consequente
responsabilidade  objetiva  estatal,  para  isso,  o  brocardo  jurídico:  "narra  mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos narrados: A perseguição
policial  e  a  troca  de tiros  relatada  pela  Autora,  em  sua  petição  inicial,  e
corroborada pelos documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu,
tratando-se,  pois,  de  fato  incontroverso  nos  autos. Entendo,  ademais,  que,  na
hipótese em berlinda, houve importante falha no planejamento da ação policial,
com severo comprometimento da integridade física de terceiro inocente. (fls.163) E
considerou  a  responsabilidade  objetiva,  em face  da  conduta  comissiva:  O ponto
central  de  controvérsia  nos  autos  se  concentra  na  existência  ou  não  de
responsabilidade  civil do  Estado  quando  agentes  públicos  (policiais
militares),empreendendo perseguição a bandidos,  com estes  trocam tiros em via
pública de alto tráfego de veículos e pedestres, resultando, desse tiroteio, lesões de
natureza grave em terceiro, vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do Estado,
pelos danos causados a terceiros,  decorrentes  da atuação dos agentes  públicos,
nessa qualidade,  é  objetiva.  (fls.  163).  Neste  sentido já  me posicionei:  Forçoso
repisar  quanto  à  causa  de  pedir,  que  norma  jurídica  aplicável  à  espécie  e  a
categorização jurídica dos fatos que compõem a razão do pedido não a integram.
Assim,  eventual  modificação  do  dispositivo  legal  aplicável  ou  a  mudança  de
categorização jurídica do fato base pedido não incidem sobre o veto do art. 264 do
CPC.(Luiz Fux in "Curso de Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento",
2008, Forense, Rio de Janeiro,  p. 399)  (RECURSO ESPECIAL Nº 1.056.605 –
RJ, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 25/03/2009)
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2.2.7 Danos em estradas e rodovias

Dos  acórdãos  selecionados  na  pesquisa,  notou-se  a  repetição  de  decisões  sobre  a

omissão  estatal  na  conservação  e  vigilância  de  estradas  e  rodovias.  Inúmeros  e

quantativamente significativos foram os casos de acidentes em decorrência  de animais  ou

buracos em pistas. 

No  primeiro  acórdão  selecionado,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  adota  a

responsabilização subjetiva, regra geral para a Corte em casos de omissão. Veja-se.

“Conforme demonstrado na decisão agravada, não houve violação do art. 535 do
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como
demonstra o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls.288/290, e-STJ):
"Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de origem serviu-se de outros
elementos  para  a  condenação  do  apelante  a  indenizar  os  autores  pelos  danos
morais  e  materiais  suportados.  Foi  considerado  o  Boletim  de  Ocorrência
confeccionado pela Policia Rodoviária Federal (fls. 23-25), assim como o fato de
que  o  DNIT  não  comprovou  que  a  vitima desenvolvia  velocidade  superior  á
permitida,  afastando  de  tal sorte,  eventual  negligência  ou  imprudência  do
condutor do veículo.  Ponderando,  ainda,  que o local  do acidente  já  tinha sido
palco de outros anteriores, devidamente comunicados ao DNIT, fato este que consta
do Boletim de Ocorrências da PRF.(...) No caso dos autos, a omissão na devida
manutenção do trecho da rodovia em que aconteceu o acidente, foi determinantes
para a ocorrência do sinistro (acidente automobilístico resultante no falecimento do
filho dos autores).
Aqui, para que não se alegue posterior falta de análise dos argumentos da defesa,
cumpre, salientar que boas condições climáticas, período diurno, boa visibilidade,
presença de sinalização vertical e horizontal não elidem a responsabilidade estatal
pela conservação das rodovias., Não é dado ao Estado argumentar que o de cujus
poderia desviar dos buracos, quando na realidade, tais buracos sequer deveriam
existir. Infere-se,  do  boletim  da  Policia  Rodoviária  Federal  (fís.  23-25),  que
conforme o levantamento feito no local, o V1 trafegava reto à frente, quando ao
passar no buraco sobre a pista, estourou 03 pneus, vindo a sair da pista e chocar-
se com a árvore (...)
   Por fim, apenas para esclarecimentos, reafirmo o entendimento do     STJ segundo o  
qual a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é     subjetiva, sendo  
necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação     estatal, o dano e o nexo  
causal entre ambos.
No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, ficou demonstrado a
existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, o que caracteriza o ato
ilícito, devendo o autor ser indenizado pelos danos suportados.” (grifo nosso) (AgRg
no  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  302.747  –  SE,  MINISTRO
HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, - DJe: 25/04/2013)
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Em caso de invasão de animal na pista, a Corte entende que foi caracteriza a culpa do

ente estatal, pois a ocorrência de tal evento era frequente, de modo a impedir a exclusão do

nexo causal por culpa de terceiros:

“No que diz respeito  à  legitimidade da União  e do DNER para  figurar  no polo
passivo da ação,  entendo que ambos devem responder  pelos danos causados aos
autores, pois restou evidenciado nos autos que sua omissão em fiscalizar e sinalizar
o  trecho  da  rodovia  federal  onde  frequentemente  eram  vistos  animais  na  pista
ocasionou o acidente automobilístico.(...)
No mérito, defende o recorrente que o fato de haver animais na pista não dá ensejo a
que se caracterize  a  responsabilidade  do Estado e a  obrigação do pagamento de
indenização  decorrente  de acidentes  ocorridos com veículos  que se chocam com
esses animais. Entende a União que deve ser reconhecido o caso fortuito ou a força
maior, apta a afastar a existência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e
o acidente. Contudo, não se pode esquecer que, conforme assentado pelo acórdão
recorrido,  o  contexto  fático  juntado  aos  autos  afasta  a  culpa  da  vítima  ou  de
terceiros, haja vista que: na BR 116, onde ocorreu o acidente, era comum o ingresso
de animais na pista; as fazendas que ladeavam a rodovia eram cercadas; não havia
como afirmar que o veículo trafegava em alta velocidade.(...)
Conforme assentado nas instâncias  ordinárias,  a Constituição Federal,  no art.  37,
estabelece que  os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada e em
observância do princípio da eficiência.  Se já existia um histórico de ingresso de
animais na pista, era dever do Estado promover vigilância ostensiva e adequada, a
fim de evitar acidentes, que são muito comuns nessas situações. Em não cumprindo
com seu mister de proporcionar a maior segurança possível às pessoas que trafegam
pela  rodovia,  há  conduta  omissiva  e  culposa  do  Estado,  caracterizada  pela
negligência,  apta a  responsabilizar  os recorrentes,  nos termos do que preceitua a
teoria  da  responsabilidade  subjetiva  por  omissão (grifo  nosso)  (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.198.534 – RS, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON,
2ª Turma, DJe: 20/08/2010) 

No caso dos autos, o STJ reconheceu a omissão específica do Estado em falha ao

dever de fiscalizar a rodovia: 

“Com efeito, o Estado tem o dever constitucional de agir e, no presente caso, de
fiscalizar as rodovias estaduais.  Assim, quando a inércia administrativa concorrer
para  a  ocorrência  do  evento  danoso,  a  sua  omissão  específica  gera  a
responsabilidade  civil  do  Estado.  Como  se  verifica  na  decisão  agravada,
independentemente  da  natureza  da  responsabilidade  estatal,  foi  comprovada  nos
autos a consumação do dano, a existência de omissão estatal em fiscalizar a rodovia
estadual  com trânsito  de  animais  e  o  vínculo  causal  entre  o  evento  danoso  e  o
comportamento  estatal  –  requisitos  cumulativos  geradores  da  responsabilidade
estatal. Destarte, rever tal entendimento, firmado no acórdão recorrido, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório,  o que atrai  o óbice da Súmula 7/STJ.”
(grifo  nosso)  (AgRg  no  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.247.453  –  MS,
RELATOR  :  MINISTRO  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  1ª  Turma,  DJe:
29/05/2012) 
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O mais  interessante é  notar  que o Estado,  de sólito,  recorre  sob o argumento  de

ilegitimidade passiva, ao sustentar que apenas a concessionária do serviço público deveria ser

acionada.  Acertadamente,  o  Tribunal  tem  inadmitido  tal  argumentação,  decidindo  pela

responsabilidade subsidiária do Estado.

“O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  no  que  interessa  à  presente  controvérsia,
solucionou a lide nos termos postos a seguir:
Nesta mesma sessão de julgamento são analisadas as apelações nº 70023051865 e
70023051931, relativas a feitos que, em primeiro grau, tramitaram em conjunto com
o  presente,  apreciados  em  sentença  única.  Analiso  conjuntamente  os  apelos
interpostos.  Legitimidade  do  Estado.    A  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do  
Estado do Rio Grande já fora objeto de decisão interlocutória, que a rejeitou (fl.583
dos autos da APC nº70023051931). Em face desta decisão, foi interposto agravo de
instrumento,  não  conhecido  por  este  relator,  porque  deficientemente  instruído
(fls.628/629  do  feito  já  mencionado).  Entretanto,  em  virtude  do  reexame
necessário,  passo  à  reapreciação  da  matéria,  mantendo  o  afastamento  da
prefacial.     Isso porque a responsabilidade do ente público pelo acidente ocorrido  
em     rodovia estadual não resta ilidida pelo fato de haver a descentralização do  
serviço     público, com atribuição ao DAER da manutenção e conservação das  
estradas.     A  criação  de  organismos  como  o  DAER  objetiva  melhorar  a  
qualidade do     serviço prestado pelo ente público, com fiscalização mais próxima  
e  especializada,     mas  não  afasta  a  responsabilidade  da  entidade  criadora,  o  
Estado do Rio Grande     do Sul.     Ademais, a autarquia, vinculada à Secretaria  
Estadual de Transportes,     embora com capacidade de autogovernar-se e com  
orçamento próprio, está sujeita     à tutela do ente público maior  .
Logo, a pretensão do recorrente em ver-se excluído da lide não encontra amparo.
(...)  Ainda que se pudesse, no juízo cível, analisar a concorrência de culpa da
condutora do Monza, fato é que a questão devolvida a esta Corte é justamente a
responsabilidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  na  contribuição  para  o
evento danoso. Doutrina e jurisprudência têm firmado entendimento no sentido
de que, se invocada omissão ou falha do serviço, a responsabilidade do ente
público ou das empresas prestadoras de serviços públicos é subjetiva, devendo
ser comprovada, portanto, a culpa na causação do sinistro.
No caso em tela, a parte demandante imputa ao ente público a responsabilidade pela
falta  de  sinalização  da  rodovia,  que  se  encontrava  em  más  condições  de
trafegabilidade, em virtude de reparos ('operação tapa-buracos') que haviam sido
realizados  horas  antes,  motivo pelo qual  a  pista  estava  coberta  de pó de brita  e
pedriscos.  Evidenciado, portanto, que as condições de trafegabilidade da pista
estavam sensivelmente reduzidas, impunha-se ao ente público providenciar na
devida sinalização, a fim de resguardar a segurança dos cidadãos. Não foi o que
ocorreu. Veja-se, nas fotografias mencionadas, que não há qualquer sinalização
aparente. O Estado argumenta que havia sinalização no início e no fim da obra,
o  que  não  restou  comprovado.  Mas  ainda  que  se  tenha  por  verdadeira  a
alegação, fato é que as condições da pista, como já mencionado, demandavam
intensa utilização de elementos sinalizadores, inclusive exigindo dos motoristas
a redução da velocidade.  As testemunhas já mencionadas Armindo Posser e
Luís  Alberto  W.  Vargas  confirmaram  que  no  local  não  havia  sinalização
suficiente.  Registro, ademais, que havia necessidade de instrumentos sinalizadores
que permitissem que os condutores de veículos identificassem os limites da pista, já
que, como  se  pode  observar  das  fotografias  já  mencionadas,  as  marcações  não
existiam no local. Logo, ainda que os condutores dos veículos já tivessem passado
pelo  local     anteriormente  e  estivessem  em  velocidade  acima  daquela  que  seria  
prudente para as     condições da pista de rolamento, f  ato é que a omissão estatal teve  
relevância direta na causação do acidente.  Ao manter a rodovia liberada para o
tráfego de veículos, sem impor a tomada de cautelas extraordinárias, o ente público
passou aos motoristas a falsa sensação de que poderiam trafegar tranquilamente pela
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estrada, de que estavam em segurança é impossível conhecer do apelo com relação
às alegações de ofensa aos artigos 43 e 186 do Código Civil de 2002 – ausência de
nexo  de  causalidade  na  atuação  estatal  –, porque  a  pretensão  esbarra  no
impedimento da Súmula 7/STJ. O Tribunal foi enfático ao asseverar     que "  a omissão  
estatal teve relevância direta na causação do acidente" (e-STJ fl. 599).
Por  outro  lado,  ante  o  prequestionamento  acerca  da  legitimidade  passiva  do
recorrente, conheço do apelo no ponto, passando a apreciá-lo. Merece ser mantido o
aresto. Malgrado a autarquia seja responsável pela conservação das rodovias e pelos
danos  causados  a  terceiros  em  decorrência  da  má  conservação,  mantém-se  a
responsabilidade subsidiária do Estado, não havendo que se falar em extinção do
processo  sem  resolução  de  mérito  em  face  da  alegada  ilegitimidade  passiva”.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.137.950 – RS, MINISTRO CASTRO MEIRA, 2ª
Turma, DJe: 30/03/2010)

“Alega o agravante que não se aplica a responsabilidade solidária ao caso dos autos
porque o DER-ES possui autonomia patrimonial e administrativa, e é responsável
direto pela conservação das rodovias estaduais,  devendo somente figurar  no polo
passivo da demanda. Aduz que o precedente colacionado à decisão agravada trata da
existência de convênio firmado entre o Estado e os demais entes públicos a autorizar
a referida responsabilização, o que não é a hipótese dos autos. Por fim, sustenta que
"  a  Jurisprudência  do  STJ  considera     como  parte  passiva  legítima  a  autarquia  
responsável pela conservação das     rodovias, e não o Estado Federativo ou a União  "  
(fl. 720). Pugna seja reconsiderada a decisão agravada ou o presente recurso levado

a julgamento pelo órgão colegiado.
Não merece prosperar o recurso.
Ainda  que  mereça  acolhida  o  inconformismo  do  agravante  quanto  à
inaplicabilidade ao caso do autos da responsabilidade solidária,  razão não lhe
assiste quanto ao argumento de que "a Jurisprudência do STJ considera como parte
passiva legítima a autarquia responsável pela conservação das rodovias, e não o
Estado Federativo ou a União. Com efeito, a Jurisprudência desta Corte considera a
autarquia  responsável  pela  conservação  das  rodovias  e  pelos  danos  causados  a
terceiros  em  decorrência  da  má  conservação,  contudo  remanesce  ao  Estado    a  
responsabilidade  subsidiária.  (...)     Não  é  outro  o  entendimento  quanto  às  
concessionárias de serviço público, segundo o qual tais concessionárias respondem
objetivamente  por  danos     que  causar  a  outrem;  situação  em  que  o  Estado,  na  
qualidade de poder     concedente,    responde de forma subsidiária,    na hipótese em  
que se  esgotem os     recursos  da prestadora  de serviços  .”  (grifo  nosso) (AgRg no
RECURSO  ESPECIAL  Nº  875.604  –  ES,  RELATOR  :  MINISTRO
HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe: 25/06/2009).

2.2.8 A omissão estatal na área da saúde

Em sede de recurso especial, restou responsabilizada subjetivamente a municipalidade

em virtude de morte por dengue hemorrágica. A respeito, o STJ decidiu majorar o valor da

indenização. Embora louvável a decisão, continuamos a sustentar que o nexo causal entre a

omissão estatal e o falecimento bastaria, sem necessidade de perquirir acerca da culpa:
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“In  casu,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  considerando  a
responsabilidade subjetiva e demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do
Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro no combate à epidemia
de dengue e a ocorrência do evento morte, em razão de estar a vítima acometida por
dengue hemorrágica e,  o dano moral  advindo da mencionada omissão do agente
estatal,  fixou  o  pagamento  de  indenização,  a  título  de  danos  morais,  no  valor
equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...) A análise das especificidades do
caso concreto e dos parâmetros  adotados por esta  Corte,  no exame de hipóteses
análogas, conduz à conclusão de que o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais,  R$ 30.000,00 (trinta mil  reais),  revela-se irrisório, ante a evidente
desproporcionalidade entre o quantum indenizatório e a lesão suportada pelo autor,
em razão  da  morte  de  sua  filha  e  considerada  a  omissão  do  Estado,  consoante
assentado pelo Tribunal local: "Com efeito, na época em que a filha do recorrente
veio a óbito a imprensa escrita e falada noticiou epidemia de dengue no Município
do Rio de Janeiro e outros adjacentes. Contra o fato, a municipalidade alega ter
procedido a eficiente programa de combate. Entretanto, todos os documentos por
ela acostados aos autos se referem a exercícios posteriores ao do evento sub judice.
Ademais, laudo realizado pela Coordenadoria de Controle de Vetores, dias após o
óbito, constatou não haver qualquer foco na residência do apelante. Ao contrário,
encontrou diversos focos no quarteirão,  inclusive em uma igreja.  Incontroversa,
portanto,  a omissão  dos  entes  públicos  na  tomada  de  providências  que  seriam
exigíveis, de forma razoável, para evitar a fatalidade . (fls. 361). Consectariamente,
a constatação de irrisoriedade do quantum indenizatório impõe a sua majoração de
maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, razão pela qual a
indenização  a  título  de  danos  morais  deve  ser  majorada  para  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais)”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.133.257 – RJ, RELATOR :
MINISTRO LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe: 02/02/2010)

Cabe ainda ressaltar a problemática da investigação da culpa na área da saúde, tão

intrinsecamente  vinculada  à  dignidade  da  pessoa  humana,  a  qual  deve  ser  o  foco  da

responsabilização do Estado por omissão. Ora, preleciona o artigo 196 da Carta Magna que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, salientando a obrigação deste em proteger tal

direito fundamental. 56

2.3 A questão do prazo prescricional

Quanto  ao  prazo  prescricional  da  ação  de  responsabilidade  em face  do  Estado,  a

jurisprudência do STJ aplicava analogicamente o prazo quinquenal previsto no Decreto nº

20.910. 57

56 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação
57 "Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 
contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
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Entretanto,  com  o  advento  do  Código  Civil  de  2002,  o  prazo prescricional  da

pretensão de reparação civil restou reduzido de vinte para três anos. 58

O artigo 10 do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “O disposto nos artigos anteriores

não altera as prescrições de menor prazo, constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam

subordinadas as mesmas regras”.

Assim, havia divergência no Tribunal acerca da aplicação do prazo de três ou de cinco

anos. Em sede de embargos de divergência, foi pacificado o entendimento pelo último. 

“Não obstante,  é de se preservar  o entendimento desta Corte Superior de Justiça
consolidado pela prescrição quinquenal ainda na vigência do Código Civil de 1916,
eis que o Código Civil disciplina o prazo prescricional para a pretensão de reparação
civil,  tratando-se,  contudo, de diploma legislativo destinado a regular  as relações
entre particulares,  não tendo invocação nas  relações do Estado com o particular.
Demais  disso,  é  de  se  ter  em  conta  que  historicamente  previu-se  o  prazo
prescricional quinquenal para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública. O
próprio Código Civil de 1916 estabelecia, em seu artigo 178, parágrafo 10, inciso
IV,  o prazo  prescricional  de  cinco  anos  para  as  dívidas  passivas  da União,  dos
Estados e dos Municípios, bem assim para toda e qualquer ação contra a Fazenda
Federal,  Estadual  ou  Municipal.  No  mesmo  sentido  foi  editado  o  Decreto  nº
20.910/32, que, em seu artigo 1º, estabeleceu a prescrição quinquenal de qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública,  seja qual  for a sua natureza.  A Lei nº
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal,  fixa,  em  seu  artigo  54,  o  prazo  de  cinco  anos  para  o  direito  da
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para  os  destinatários.  Por  fim,  a  Medida  Provisória  nº  2.180-35,  editada  em
24/08/2001, introduziu o artigo 1º-C à Lei nº 9.494/97, fixando o prazo quinquenal
para a prescrição da pretensão de obter indenização dos danos causados por agentes
de  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado
prestadoras  de  serviços  públicos.  E  assim  ensina  Hely  Lopes  Meirelles:  "A
prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de
cinco  anos,  conforme estabelece  o Dec.  Ditatorial  (com força  e  lei)  20.910,  de
6.1.32,  complementado  pelo  Decreto-Lei  4.597,  de  19.8.42. Essa  prescrição
quinquenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações
públicas  em  empresas  estatais."  (LOPES  MEIRELLES,  Hely. Direito
Administrativo  Brasileiro.  32ª  edição.  p.  730). Percebe-se,  assim,  que  o  prazo
prescricional quinquenal é uma tendência nas disposições legislativas estatuídas em
direito  público  e  que  encontra  guarida  na  doutrina  e  jurisprudência
pátrias.”(EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RESP  Nº  1.081.885  –  RR,
RELATOR  :  MINISTRO  HAMILTON  CARVALHIDO,  1ª  seção,  DJe:
01/02/2011)

3. DIAGNÓSTICO DA  JURISPRUDÊNCIA ELENCADA FACE À HIPÓTESE DA

PESQUISA

58 "Art. 206. Prescreve:(...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil;"
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Após sistematização do posicionamento  do Superior Tribunal  de Justiça quanto ao

tema, os resultados serão avaliados sob a ótica da teoria dos direitos fundamentais e como o

Estado deve ser responsabilizado na posição de garantidor dos mesmos. Dessa forma, visa-se

colocar em foco a tutela da dignidade da pessoa humana e tecer críticas e considerações ao

entendimento adotado pela Corte.

3.1 O Estado como garantidor da máxima eficácia dos direitos fundamentais

3.1.1. A  constitucionalização  do  direito  administrativo  e  a  relevância  dos  direitos  

fundamentais na estruturação do Estado Democrático de Direito

Segundo Gustavo Binenbojm 59 os direitos fundamentais e a democracia apresentam-

se como fundamentos de legitimidade e elementos estruturantes do Estado democrático de

direito. Toda a discussão sobre o que é, para que serve e qual a origem da autoridade estatal

converge para a teoria dos direitos fundamentais. 

Todavia, no direito administrativo, tal discussão não teria ganhado o papel de destaque

necessário:

“A temática  dos direitos  fundamentais,  tão cara  ao  direito  constitucional,  jamais
alcançou prestígio idêntico na seara do direito administrativo. Sintomático que tenha
sido historicamente assim. De fato, em seu contraditório percurso histórico, o direito
administrativo erigiu institutos mais voltados à lógica da autoridade do que à lógica
da  liberdade.  Daí  que  categorias  administrativas  básicas  como interesse  público,
poder  de  polícia,  serviço  público  tenham  sido  elaboradas  ao  largo  de  qualquer
consideração  dos  direitos  fundamentais.  Só  recentemente  alguns  publicistas
brasileiros atentaram para a imperiosa necessidade de redefinir tais categorias em
deferência à supremacia da Constituição e à centralidade dos direitos fundamentais
na ordem jurídica e na própria estrutura teleológica do Estado”.

O autor cita ainda Clèmerson Merlin Clève:60

59 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. Pág. 49-73
60 Clèmerson Merlin, Clève, O controle de constitucionalidade e a Efetividade dos Direitos Fundamentais, in
Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, 2003, pág. 388
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“(...) o Estado é uma realidade instrumental (...). Todos os poderes do Estado, ou
melhor, todos os órgãos constitucionais, têm por finalidade buscar a plena satisfação
dos direitos fundamentais. Quando o Estado se desvia disso ele está, do ponto de
vista  político,  se  deslegitimando,  e  do  ponto  de  vista  jurídico,  se
desconstitucionalizando”. 

Aduz que os direitos fundamentais podem se apresentar tanto como direitos de defesa,

protegendo  o  particular  das  intervenções  do  Poder  Público,  como  direitos  a  prestações

positivas  destinadas  a  preservá-los  (caso  no  qual  se  enquadra  a  importância  da

responsabilização do Estado por omissão). 

A  Constituição  assumiria  nesse  cenário  a  feição  de  “Constituição-garantia,  que

especifica um procedimento político justo e incorpora as restrições pelas quais os direitos e

liberdades fundamentais serão protegidos e terão assegurada a sua prioridade.”

A decorrência do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o

surgimento dos deveres de proteção do Estado.  Toda atividade interpretativo-aplicativa (do

juiz, legislador ou administrador) deve ser realizada com vistas à máxima eficácia dos direitos

fundamentais. 

Helena  Elias  (2010,  pág.  234)  cita  J.J.  Canotilho  e  Vital  Moreira,  também  nesse

sentido:

“Em  caso  de  dúvida,  deve  prevalecer  a  interpretação  que,  conforme  os  casos,

restrinja menos o direito fundamental,  lhe dê maior proteção,  amplie mais o seu

âmbito, o satisfaça em maior grau. (...) No caso dos direitos sociais, traduz-se em

eleger a interpretação que em maior medida e para mais pessoas lhe der satisfação”

Observa Felipe Braga Netto (2012, pág. 33-34) que em todos os domínios jurídicos há

uma  releitura  dos  velhos  conceitos  à  luz  dos  direitos  fundamentais  ante  a  chamada

“constitucionalização” do ordenamento. 

Luís Roberto Barroso 61 assevera:

“o  aspecto  decisivo  para  a  constitucionalização  do  direito  administrativo  foi  a
incidência,  no  seu  domínio,  dos  princípios  constitucionais-  não  apenas  os
específicos, mas sobretudo os de caráter geral, que se irradiam por todo o sistema

61 BARROSO,  Luís  Roberto.  A  Reconstrução  Democrática  do  Direito  Público  no  Brasil.  Rio  de  Janeiro:
Renovar, 2007. Pág. 28. 
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jurídico.  Também  aqui,  a  partir  da  centralidade  da  dignidade  humana  e  da
preservação  dos  direitos  fundamentais,  alterou-se  a  qualidade  das  relações  entre
administração  e  administrado,  com a  superação  ou  reformulação  de  paradigmas
tradicionais”.

O reconhecimento da amplitude da força normativa da Constituição apenas reforça a

opção  por  se  ter  o  Estado  como  garantidor  em  relação  aos  indivíduos.  Toda  legislação

infraconstitucional  deve ser interpretada  conforme a Constituição  e  consequentemente  aos

direitos fundamentais nela dispostos. 

Acrescenta Barroso 62:

“A ideia  de  constitucionalização  do  Direito  aqui  explorada  está  associada  a  um
efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se
irradia,  com  força  normativa,  por  todo  o  sistema  jurídico.  Os  valores,  os  fins
públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição
passam  a  condicionar  a  validade  e  o  sentido  de  todas  as  normas  do  direito
infraconstitucional.”

Ora, no campo da responsabilidade civil do Estado, é preciso partir da premissa de que

este é responsável pela eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, de modo que não

pode ser omisso quanto a tal eficácia, sob pena de fuga inaceitável de deveres objetivamente

estabelecidos no texto constitucional. Deve tanto cumprir suas tarefas defensivas e positivas

como também reparar danos injustos sofridos pelos particulares.

Gilmar Mendes63arremata, com maestria, em estudo sobre o posicionamento da Corte

Constitucional Alemã:

“A concepção  que  identifica  os  direitos  fundamentais  como princípios  objetivos
legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas  a observar  os direitos de
qualquer indivíduo em face das investidas do Poder Público (direito fundamental
enquanto direito de proteção ou de defesa – Abwehrrecht), mas também a garantir
os direitos fundamentais contra agressão propiciada por terceiros (Schutzpflicht des
Staats). A forma como esse dever será satisfeito constitui tarefa dos órgãos estatais,
que  dispõem  de  ampla  liberdade  de  conformação.  A  jurisprudência  da  Corte
Constitucional  alemã  acabou  por  consolidar  entendimento  no  sentido  de  que  do

62 BARROSO,  Luis  Roberto.  Neoconstitucionalismo  e  Constitucionalização  do  Direito,  Revista  de  Direito
Administrativo nº 240, 2005, p.12/13
63 MENDES, Gilmar. Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. Revista
Jurídica Virtual. Brasília, vol. 2, n. 13, junho/1999
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significado objetivo dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado não apenas
de  se  abster  de  intervir  no  âmbito  de  proteção  desses  direitos,  mas  também de
proteger  esses  direitos  contra  a  agressão  ensejada  por  atos  de  terceiros.  Essa
interpretação  do Bundesverfassungsgericht empresta,  sem  dúvida,  uma  nova
dimensão aos direitos fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da posição de
"adversário"  (Gegner)  para  uma  função  de  guardião  desses  direitos
(Grundrechtsfreund oder Grundrechtsgarant). É fácil ver que a ideia de um dever
genérico de proteção fundado nos direitos fundamentais relativiza sobremaneira a
separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça
uma irradiação dos efeitos desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a ordem
jurídica.  Assim,  ainda que se não reconheça,  em todos os  casos,  uma pretensão
subjetiva contra o Estado,  tem-se,  inequivocamente,  a identificação de um dever
deste de tomar todas as providências necessárias para a realização ou concretização
dos  direitos  fundamentais. Os  direitos  fundamentais  não  contêm  apenas  uma
proibição de intervenção (Eingriffsverbote),  expressando também um postulado de
proteção (Schutzgebote). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não
apenas uma proibição do excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de
omissão (Untermassverbot).” (grifo nosso)

Conforme José Afonso da Silva, os direitos fundamentais podem ser classificados em:

direitos  individuais  (artigo  5º  da  Constituição),  direitos  à  nacionalidade  (art.  12),  direitos

políticos (art. 14 ao 17), direitos sociais (art. 6º, 193 e seguintes) e direitos solidários (art. 3º e

225). 64

Tais direitos devem ser garantidos pelo Estado não apenas através de abstenção, mas

também por intermédio de posturas positivas,  de modo que a omissão se figura como tão

grave violação quanto uma ação a afrontar um direito individual, por exemplo. 

Outros  autores  vão além e  reconhecem direitos  fundamentais  dispostos  no  âmbito

internacional. Em artigo sobre a reserva do possível e o mínimo existencial, Ingo Wolfgang

Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo65 observam:

“firma-se aqui posição em torno da tese de que – pelo menos no âmbito do sistema
de  direito  constitucional  positivo  nacional-  todos  os  direitos  sociais  são
fundamentais, tenham sido eles expressa ou implicitamente positivados, estejam eles
sediados no Título II da CF (dos direitos e garantias fundamentais) ou dispersos pelo
restante  do  texto  constitucional,  ou  se  encontrem  ainda  (também  expressa  e/ou
implicitamente)  localizados  nos  tratados  internacionais  regularmente  firmados  e
incorporados pelo Brasil.” 

Diante do exposto, não se pode escusar o ente estatal do cumprimento de seus deveres

com o argumento de que é essencial a investigação acerca da culpa. Entendemos que o nexo

64 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. Pág. 184
65 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e
direito à saúde: algumas aproximações. 
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de  causalidade  entre  a  omissão  e  o  dano  injusto  é  suficiente,  uma  vez  que  o  Estado  é

presumida e efetivamente guarda dos direitos fundamentais em toda sua extensão. 

O foco deve ser a antijuridicidade do dano causado na situação imputável ao Estado,

não a conduta do agente e se a mesma foi imprudente, negligente ou imperita. Quem merece

papel de destaque é a vítima, não o agente.

Maior  detalhamento  da  constatação  supramencionada  será  tecido  no  item  3.3,

dedicado às  críticas  ao posicionamento  do Superior  Tribunal  de Justiça.  Por  ora,  basta  o

desenvolvimento da justificativa para a adoção de tal ponto de partida da análise.

Uma vez compreendida a extrema relevância dos direitos fundamentais, sua amplitude

e do papel do Estado em garanti-los, há que se delimitar a dimensão de tais direitos e sua

relação com a tutela da dignidade da pessoa humana para que fundamente a priorização do

dano.

3.1.2. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais  

No que  se  refere  à  máxima  eficácia  dos  direitos  fundamentais,  aqui  sustentada,  é

preciso vislumbrar a posição do Estado como peculiar em relação aos cidadãos.

Cabe observar que é inegável que o Estado deve garantir os direitos fundamentais em

suas relações com os particulares. Acentua-se, contudo, cada vez mais a discussão acerca da

eficácia horizontal de tais direitos, nas relações interindividuais.

Para  os  seus  defensores,  os  direitos  fundamentais  seriam oponíveis  também entre

particulares  e  a  promoção  e  proteção  de  valores  intrínsecos  a  determinados  direitos

viabilizaria a restrição de liberdades individuais até mesmo no campo das relações privadas.

Felipe Peixoto Netto 66manifesta ressalva.

“Hoje muito se fala em aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. É
preciso,  porém,  prudência,  pois  não  se  concebe  uma  aplicação  irrestrita  e  nos
mesmos moldes que aplicamos em relação ao Estado. A Constituição, por exemplo,
não impõe nem poderia, que os cidadãos tratem uns aos outros, em suas relações
recíprocas, com elegante igualdade. O dever de igualdade, que se impõe ao Estado,
não pode ser imposto implacavelmente aos particulares. Há uma esfera de atuação
essencialmente privada, de absoluta espontaneidade (pode-se convidar para a própria
casa quem se desejar, pode-se não chamar essa ou aquela pessoa para uma festa).

66 2012, pág. 37-38



76

(...)  Nem mesmo quem advoga a máxima eficácia dos direitos fundamentais nega
que  tais  espaços  existem.  Não  se  exige  dos  particulares,  nesse  ponto,  o  que  se
poderia exigir do Estado” (grifo nosso)

3.1.3. A tutela  da  dignidade  da  pessoa  humana  como foco  da  responsabilidade  civil  do  

Estado

Conforme o artigo 1º da Carta Magna,  “A República Federativa do Brasil, formada

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III- a dignidade da pessoa humana”. 

Aponta Sarlet 67que a dignidade da pessoa humana é: 

“(...) qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano  que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando,  neste  sentido,  um complexo de  direitos  e  deveres  fundamentais  que
assegurem  a  pessoa  tanto  contra  todo  e  qualquer  ato  de  cunho  degradante  e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.”
(grifo nosso)

A noção de direito fundamental às condições que proporcionem uma vida digna teve

raízes  na  Alemanha.  No Brasil,  a  posição  central  da  dignidade  da  pessoa  humana  como

fundamento do Estado Democrático de Direito deve ganhar destaque tanto na doutrina como

na jurisprudência.

O mencionado autor 68 pondera que a relação entre direitos fundamentais, dignidade da

pessoa humana e o mínimo existencial  não deve ser confundida  com mera sobrevivência

física. 

“firma-se posição no sentido de que o objeto e conteúdo do mínimo existencial,
compreendido  também  como  direito  e  garantia  fundamental,  haverá  de  guardar
sintonia com uma compreensão constitucionalmente adequada do direito à vida e da
dignidade  da  pessoa  humana  como  princípio  constitucional  fundamental.  Neste

67 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal
de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011 Pág. 73. 
68 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e
direito à saúde: algumas aproximações. Pág. 24-26



77

sentido, remete-se à noção de que a dignidade da pessoa humana somente estará
assegurada – em termos de condições básicas a serem garantidas pelo Estado e pela
sociedade- onde a todos e a qualquer um estiver garantida nem mais nem menos do
que uma vida saudável. Assim, a despeito de se endossar uma fundamentação do
mínimo existencial  no  direito  à  vida  e  na  dignidade  da  pessoa  humana,  há  que
encarar com certa reserva (pelo menos nos termos em que foi formulada) a distinção
acima referida entre um mínimo fisiológico, no sentido de uma garantia apenas das
condições  materiais  mínimas  que  impedem  seja  colocada  em  risco  a  própria
sobrevivência do indivíduo, poderá servir de pretexto para a redução do mínimo
existencial precisamente a um mínimo meramente “vital” (de mera sobrevivência
física).  (...)  Convém destacar,  ainda  nesta  quadra,  que  a  dignidade  implica  uma
dimensão  sociocultural,  que  também constitui  elemento  nuclear  a  ser  respeito  e
promovido, razão pela qual determinadas prestações em termos de direitos culturais
(notadamente- mas não exclusivamente- no caso da educação fundamental) haverão
de estar sempre incluídas no mínimo existencial como, de resto, já vinha também
sustentando importante doutrina nacional (...) Dito isso, o que importa, nesta quadra,
é  a  percepção  de  que  a  garantia  (e  direito  fundamental)  do  mínimo  existencial
independe de expressa previsão constitucional para poder ser reconhecida, visto que
dá decorrente da proteção da vida e da dignidade da pessoa humana”. 

Sarlet,  entretanto, acrescenta que não endossa a tese segundo a qual o conteúdo da

dignidade da pessoa humana equivaleria  necessariamente  ao núcleo essencial  dos  direitos

fundamentais, pois nem todos estes teriam fundamento direto na noção de dignidade. 

Sustenta  que  embora  tal  redução  não  seja  possível,  os  direitos  fundamentais  não

deixam de ter um núcleo essencial- que pode ou não até ser identificado com o conteúdo de

dignidade. Argumenta que nos casos dos direitos sociais, de cunho prestacional positivo, o

conteúdo  essencial,  em  especial,  pode  ser  justamente  compreendido  como  a  garantia  ao

mínimo existencial. 

Todavia,  tal  constatação,  segundo o jurista,  não afasta  a  circunstância  de que este

próprio  conteúdo  existencial  não  é  o  mesmo  em cada  direito  social  (educação,  moradia,

saúde).  Assim,  não  se  dispensa  a  contextualização,  bem  como  a  utilização  de  uma

interpretação tópico e sistemática quando estiver em causa a consequência jurídica em termos

de proteção positiva de direitos sociais  e de seu conteúdo essencial,  seja este diretamente

vinculado ou não a alguma exigência concreta da dignidade da pessoa humana. 

No campo da responsabilidade civil,  o ser humano deve ser visto como fim em si

mesmo, de modo que a omissão estatal deve ser analisada sob tal ótica, com decisões que

garantam a dignidade da vítima e que responsabilizem o ente público pelo não cumprimento

de prestações positivas a garantirem direitos fundamentais.
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3.2 A impossibilidade de vislumbrar o Estado como garantidor universal

Apesar de se advogar que o Estado deve garantir  os direitos fundamentais  em sua

máxima  eficácia  e  que  a  omissão  deve,  neste  aspecto,  ser  passível  de  responsabilização

independentemente  de  culpa,  não  se  trata  de  generalização  que  torne  o  ente  estatal  em

garantidor universal. 

Há que se considerar fatores inegáveis, como a limitação financeira do Poder Público e

a  impossibilidade  de  responsabilizar  o  Estado  por  todo  e  qualquer  dano  sofrido  pelo

particular. 

É preciso indagar até que medida o Judiciário pode se imiscuir em políticas públicas,

qual é o limite da responsabilidade civil do Estado e como sobrepesar a mesma com a reserva

do possível. 

Em dois acórdãos selecionados,  especificamente,  o Superior Tribunal  de Justiça se

manifestou a respeito de tais questionamentos, a partir de então analisados. 

3.2.1 A aplicação do princípio da reserva do possível e a judicialização das políticas públicas

Em  muitos  casos  de  omissão  do  Estado,  alega  este  a  impossibilidade,  ante  as

limitações  fático-orçamentárias,  de  prestar  positivamente  todos  os  direitos  fundamentais

dispostos no texto constitucional. 

Sobre o princípio da reserva do possível, dispõe Ingo Sarlet:

“De acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade dos direitos sociais a
prestações materiais  estaria  sob a reserva das capacidades  financeiras  do Estado,
uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes  de prestações financiadas
pelos cofres públicos. A partir disso, a reserva do possível passou a traduzir (...) a
ideia  de  que  os  direitos  sociais  a  prestações  materiais  dependem  da  real
disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que
estaria  localizada  no campo da discricionariedade das  decisões  governamentais  e
parlamentares,  sintetizadas no orçamento público. Tais noções foram acolhidas  e
desenvolvidas na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha,
que  (...)  firmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  a  prestação  reclamada  deve
corresponder àquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade. Com
efeito, dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de disposição, não se pode
falar  em  uma  obrigação  de  prestar  algo  que  não  se  mantenha  nos  limites  do
razoável”. 
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O  autor  observa  que  a  reserva  do  possível  assume  tríplice  dimensão:  abrange  a

disponibilidade  fática  dos  recursos  para  a  efetivação  dos  direitos  fundamentais;  a

disponibilidade  jurídica  dos  recursos,  a  partir  da  distribuição  das  receitas  e  competências

tributárias, orçamentárias, administrativas e legislativas; e na perspectiva do titular do direito,

há o problema da proporcionalidade da prestação quanto à exigibilidade e razoabilidade.

Assim, aponta que a reserva do possível constitui tanto uma espécie de limite jurídico

e fático dos direitos fundamentais, quanto, em determinadas circunstâncias, pode atuar como

garantia destes (quando se cuidar, por exemplo, da indisponibilidade de recursos com o intuito

de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental). 

Destaca que é obrigação de todos os órgãos estatais e agentes políticos a tarefa de

maximizar recursos e minimizar o impacto da reserva do possível. Nessa seara, alerta.

“O que tem sido, de fato, falaciosa é a forma pela qual muitas vezes a reserva do
possível  tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da intervenção
judicial  e  desculpa  genérica  para  a  omissão  estatal  no  campo da  efetivação  dos
direitos fundamentais, especialmente de cunho social. Assim, levar a sério a reserva
do  possível  (...)  significa  também  (...)  que  cabe  ao  poder  público  o  ônus  da
comprovação da falta efetiva dos recursos indispensáveis à satisfação dos direitos a
prestações, assim como da eficiente aplicação dos mesmos. (...) Outra possibilidade,
já referida, diz com o controle (que abrange o dever de aperfeiçoamento, resultante
dos deveres de proteção) judicial das opções orçamentárias e da legislação relativa
aos gastos públicos em geral (...), já que com isso se poderá, também, minimizar os
efeitos da reserva do possível. (...) Com efeito, o que se verifica, em muitos casos, é
uma inversão hierárquica tanto em termos jurídico-normativos quanto em termos
axiológicos,  quando  se  pretende  bloquear  qualquer  possibilidade  de  intervenção
neste plano, a ponto de se privilegiar a legislação orçamentária em detrimento de
imposições  e  prioridades  constitucionais  e,  o  que  é  mais  grave,  prioridades  em
matéria de efetividade de direitos fundamentais”.  

Também  em  favor  da  viabilidade  de  “judicialização”  das  políticas  públicas  para

garantia dos direitos fundamentais, Airton Silva e Fabrício Weiblen:

“Não  efetivados  os  direitos  fundamentais  consagrados  na  Carta  Política  pelos
poderes ditos legitimados, quais sejam, Poderes Executivo e Legislativo, cabe ao
Judiciário  intervir,  a  fim  de  concretizar  os  ditames  insculpidos  na  Constituição
Federal,  através  de  prestações  positivas.  Assim,  ao  dispor  sobre  as  prestações
estatais, o Judiciário apenas determina a realização prática da norma constitucional,
não permitindo que esta se torne mera diretriz abstrata e inaplicável, ato para o qual
é competente, uma vez que, no Estado de Direito, o estado soberano deve submeter-
se à própria justiça que institui. Noutras palavras, não é papel do Judiciário criar
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novas  medidas  referentes  a  direitos  sociais,  o  que  consistiria  em  violação  ao
princípio da Separação dos Poderes, mas sim trazer uma real efetividade às políticas
públicas  já  existentes,  de  modo  a  não  permitir  que  um  apego  excessivo  a
formalidades  acabe  por  obstar  a  concretização  das  metas  principais  do  Estado
Democrático de Direito.” 69 

Felipe Peixoto (2012, pág. 39- 41) ressalta que o Poder Judiciário tem deixado de agir

de forma meramente reparatória ou preventiva e buscado, com sua atuação, transformar a

realidade social, dando concretude a comandos constitucionais. 

Embora  admita  que  surjam vários  problemas  quando o  juiz  ingressa  nas  políticas

públicas (uma vez que o mesmo não é eleito e se alega a ofensa à separação dos poderes),

evidencia que o Estado constitucional  de Direito gravita  ao redor da dignidade da pessoa

humana  e  da  centralidade  dos  direitos  fundamentais.  Logo,  os  três  poderes-  Legislativo,

Executivo e Judiciário- tem o dever de realizar tais direitos, na maior extensão possível, tendo

por limite mínimo o núcleo essencial dos mesmos:

“A  jurisprudência  tem  (...)  em  alguns  casos  afastado  a  alegação  da  reserva  do
possível argumentando que somente depois de atingido o mínimo existencial- aquele
conjunto de bens e serviços minimamente necessários a uma existência digna- é que
se  poderá  discutir,  relativamente  aos  recursos  remanescentes,  em  quais  outros
projetos se deve investir. Decidiu, nesse contexto, o STJ que o cidadão não pode
exigir do Estado prestações supérfluas, o que escaparia do limite do razoável, não
sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Essa é a correta interpretação
do  princípio  da  reserva  do  possível,  de  formulação  germânica.  Por  outro  lado,
qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode
ser encarada como sem motivos, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um
dos  objetivos  principais  do  Estado  democrático  de  Direito.  Por  este  motivo,  o
princípio  da  reserva  do  possível  não  pode  ser  oposto  ao  princípio  do  mínimo
existencial”. 

Em  sede  de  agravo  regimental  em  agravo  em  recurso  especial,  o  STJ  adotou  a

supramencionada argumentação, ao responsabilizar o Distrito Federal por omissão ao garantir

o direito à educação em hipótese de centro educacional em situação precária. Determinou a

reconstrução da escola em um ano. Leia-se:

“Conheço  do  agravo  regimental,  porquanto  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade recursal. Não obstante, considerando que a parte ora agravante não

69 SILVA,  Airton  Ribeiro;  WEIBLEN,  Fabrício  Pinto.  A  reserva  do  possível  e  o  papel  do  judiciário  na
efetividade dos direitos sociais. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 2, n. 2, jul. 2007. Pág. 52
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logrou êxito em afastar  os  fundamentos  da decisão  agravada,  deve  a mesma ser
mantida em todos os seus termos a seguir transcritos (fls.  585/591): "Trata-se de
agravo  interposto  pelo  Distrito  Federal,  com  base  no  artigo  544  do  Código  de
Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal  e  Territórios  que  não  admitiu  recurso  especial  manejado contra  acórdão
nestes termos sintetizado (e-STJ fl. 342):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO.
CENTRO  EDUCACIONAL  EM  CONDIÇÕES  PRECÁRIAS.  PARECER  DA
DEFESA  CIVIL  E  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DE  BRASÍLIA.
DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  MÍNIMO  EXISTENCIAL.  DEVER
CONSTITUCIONAL  DO  ESTADO.  INOPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO
POSSÍVEL.
O  estado  possui  a  obrigação  e  o  dever  de  implementar  políticas  públicas  que
assegurem o  amplo  exercício  do  direito  à  educação  porquanto,  enquanto  direito
fundamental de segunda geração, é inerente à própria condição de ser humano. A
dignidade humana é um dos objetivos principais do estado democrático de direito,
não  podendo  opor  o  princípio  da  reserva  do  possível  ao  mínimo  existencial.
Havendo omissão do administrador no atendimento de políticas públicas previstas
constitucionalmente  a  eventual  interferência  do  poder  judiciário  não  viola  o
princípio da separação dos poderes. (...) 
Nas razões do recurso especial,  além da divergência jurisprudencial,  o recorrente
alega violação: a) do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender
que o Tribunal de origem deixou de se manifestar acerca do artigo 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como foi omisso em relação à viabilidade técnica da
reconstrução  da  escola  no  prazo  de  1  (um)  ano;  b)  do  artigo  16  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal,  por entender  que o atendimento ao pedido do recorrido
inviabilizará  o  orçamento  definido  pela  autoridade  competente,  o  que  constitui
intervenção indevida do Judiciário na elaboração do orçamento público; c) do artigo
333, inciso I, do CPC, por entender que houve indevida inversão do ônus da prova,
eis que o Tribunal  a quo afirmou que seria ônus do Distrito Federal demonstrar a
inviabilidade de realização da obra no prazo de 1 (um) ano. Ademais, o recorrente
sustenta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da
impossibilidade de cumprimento do julgado no tempo estabelecido. Contrarrazões às
e-STJ fls. 464/474.É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Quanto às alegações do recorrente acerca da violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, diante da impossibilidade de cumprimento
do julgado no tempo estabelecido, verifica-se que, a despeito de ter invocado
ofensa à legislação infraconstitucional, limitou-se o recorrente a tecer alegações
genéricas, sem, contudo, apontar especificamente quais artigos teriam sido
violados pelo acórdão recorrido. Logo, aplicável o óbice descrito na Súmula
284/STF. No tocante à suposta violação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, convém salientar que o Tribunal de origem apreciou a questão sob o
enfoque de preceito constitucional (artigos 167, 205 e 208, todos da CF/88),
entendendo que, diante da importância do bem jurídico tutelado, não caracteriza
violação do princípio da separação dos poderes a intervenção do Poder Judiciário
na adoção das políticas públicas necessárias ao acesso do cidadão à educação,
direito fundamental garantido pela Constituição Federal. A propósito, confira-se o
seguinte excerto do acórdão recorrido (e-STJ fl. 345/351):
O direito  à  educação,  enquanto prerrogativa  constitucional  deferida  a  todos pelo
artigo  205  da  Constituição  Federal,  é  um dos  direitos  sociais  mais  expressivos,
qualificando-se  dentre  os  direitos  de  segunda  geração  ou dimensão  e  cujo
adimplemento impõe ao Poder Público uma prestação positiva.  [...] Dentro dessa
perspectiva,  assim,  não  resta  dúvida  de  que  a  infância  e  a educação,  enquanto
direitos  sociais,  restam  consagradas  no  ordenamento jurídico  pátrio  e  merecem
especial  atenção  do  Poder  Público  por  ocasião  de implementação  de  políticas
públicas Ressalte-se que o artigo 208 da CF assegura a efetivação da garantia à
educação [...]. Assim, cabe ao ente público adotar as políticas públicas necessárias à
efetivação do preceito constitucional transcrito, com o fito de propiciar o acesso à
educação,  inclusive  assegurando,  para  o  perfeito  desenvolvimento  da  atividade
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educacional,  ambiente  salubre  e  seguro.[...]  Conforme salientado,  a  Constituição
Federal  estabelece  expressamente  que  "a  educação,  direito  de  todos  e  dever  do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205, CF).  Embora a regra do
referido dispositivo legal tenha conteúdo programático, o Estado não pode deixar de
adotar ações a fim de implementar um eficaz sistema público de educação. É direito
fundamental do cidadão o acesso à educação, direito que se enquadra na necessidade
de  se  assegurar  a  cada  ser  humano  um  mínimo  existencial.  [...] Depreende-se,
portanto,  que  havendo  omissão  do  Administrador  no  atendimento  de  políticas
públicas previstas constitucionalmente, a eventual interferência do Poder Judiciário,
de caráter excepcional, não viola o princípio da separação dos poderes. [...] Tenho
que os princípios fundamentais previstos na Carta Magna são diretrizes e impõem
limites  à  atuação  do  Poder  Público,  o  qual  possui  o dever  de,  efetivamente,
estabelecer e implementar as políticas devidas para que todos tenham acesso a um
sistema educacional condigno, independentemente da situação econômica.[...]
É sabido que o Poder Judiciário não pode ordenar ao Poder Executivo que efetue
despesas  não  previstas  ou  acima  do  que  consta  na  Lei  Orçamentária.  O  texto
constitucional, em seu artigo 167, veda expressamente a realização de despesas ou
assunção  de  obrigações  diretas  que  excedam  os  créditos  orçamentários  ou
adicionais. Contudo, tendo em vista a relevância do bem jurídico ameaçado, não há
como vingar o argumento de entraves financeiros como lastro à ineficiência Estatal,
o que significaria ignorar o imperativo de solidariedade social, fato esse intolerável”
(grifo nosso)  (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 297.506 – DF;
RELATOR  :  MINISTRO  MAURO  CAMPBELL  MARQUES;  2ª  turma,  DJe:
28/06/2013)

No caso em tela, a Corte se manifestou pela admissão da determinação de política

pública, sem que se configurasse aviltamento à separação dos poderes, em face da relevância

do direito  fundamental  tutelado  e  com fundamento  na dignidade  da pessoa humana e no

mínimo existencial. Louvável decisão, com a devida responsabilização do ente estatal.

A matéria, contudo, longe está de ser pacifica.

Em segundo acórdão (RESP 962.934), o STJ reformou entendimento do Tribunal de

Origem e indeferiu a indenização a moral a detento em presídio superlotado. Justificou tal

posicionamento com a reflexão acerca da finalidade da própria indenização e de outros meios

dos quais a Defensoria Pública disporia para combater o problema da superlotação carcerária.

“Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, contra acórdão assim ementado:
APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  (...)  –  MÉRITO  –  DANO
MORAL CARACTERIZADO – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL
CONJUGADA COM O MÍNIMO EXISTENCIAL (...)
Demonstrado que os problemas de superlotação e de falta de condições mínimas de
saúde  e  higiene  do  estabelecimento  penal  (presídio)  não  foram sanados,  após  o
decurso de um lapso quando da formalização do laudo de vigilância sanitária, está
devidamente  comprovada  a  conduta  omissiva  culposa  do  Estado  (culpa
administrativa). Não sendo assegurado o mínimo existencial, não há falar em
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aplicação da teoria da reserva do possível.  O recorrente alega violação dos artigos.
267, VI, do CPC e 186, 381 e 927 do CC. Argumenta que a condenação do Estado
para indenizar o autor, que é presidiário, a título de dano moral em decorrência da
precariedade  de  sua  situação,  não  irá  melhorar  as  condições  do  estabelecimento
prisional  ou  contribuir  para  resolver  o  problema  da  superlotação  carcerária,
carecendo assim o autor de ação Ressalta ser indevido responsabilizar o ente público
subjetivamente por omissão na prestação de serviço público, porque a hipótese cuida
do exercício de poder de polícia. Aduz que inexiste ilicitude ou negligência no fato
de não haver recursos públicos para ampliar as estruturas carcerárias. Menciona a
aplicabilidade ao caso do    princípio da reserva do possível    diante da escassez de  
recurso.  A  irresignação  merece  acolhida.  O  Tribunal  de  origem  consignou,  por
maioria e vencido o relator, que as condições insalubres a que o recorrido estava
submetido  no  estabelecimento  prisional  fazem jus  à  concessão  de  indenização  a
título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, mais juros de mora na taxa de 1%
ao  mês.  O  referido  valor  deverá  ser  pago  pelo  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul
enquanto o condenado estiver cumprindo pena. Apesar de as razões principiológicas
– em especial a dignidade da pessoa humana e a violação do mínimo existencial –
terem servido de norte à tese vencedora, não vislumbro qualquer razoabilidade ou
mesmo proporcionalidade em onerar o ente estatal com mais uma rubrica despida de
finalidade pública, em sua essência. Com razão o voto vencido, ao mencionar que há
"necessidade de se ter uma melhoria urgente no sistema prisional, o qual deverá ser
feito  por  meio  de  construções  e  reformas,  e  não  de  pagamento  pecuniário  aos
apenados" (fl. 349). Não se trata de aplicação da  cláusula da reserva do possível
(Vorbehalt des Möglichen), consagrada pelo  Bundesverfassunsgericht  tedesco, que
pode ser  traduzida  como a  "possibilidade  do  indivíduo em exigir  racionalmente
certas  medidas  da  sociedade  (...)  para  concretização  de  direito  fundamental  tido
como violado" (...) A tese que prevaleceu parte de dois pressupostos equivocados, a
saber a) deve haver indenização com função pedagógica, para fins de melhoria do
sistema carcerário, e b) há necessidade de apaziguar o sofrimento do recorrido de
modo pecuniário. Observo contradição entre ambas as premissas, porquanto, a rigor,
quanto mais verbas públicas forem colocadas à disposição do patrimônio particular
de um detento, é evidente que, em dado momento, os recursos estarão muito mais
parcos do que já estão,  comprometendo ainda mais a  manutenção das condições
carcerárias. Não faz muito sentido tirar verbas do caixa do Estado para indenizar,
individualmente,  por  dano  moral,  um  ou  só  alguns  presidiários,  quando  o
desconforto  do  ambiente  prisional  afeta  a  todos.  A  compensação  financeira  da
ofensa moral individual, em tais circunstâncias, só servirá para mascarar, nunca para
reduzir, acabar ou solucionar, a dor coletiva, a vergonha que é o sistema prisional
em todos os Estados do País. A permitir tal entendimento, estar-se-ia admitindo um
papel  absurdo  do  Estado  como segurador  universal:  ou  seja,  sempre  que  algum
serviço público essencial do Estado for falho – e isso é uma realidade nacional, não
apenas "privilégio" do Estado recorrente –, em vez de uma solução global e racional,
com medidas planejadas estrategicamente a médio e longo prazo, buscar-se-á uma
saída "meia-sola" (de preferência financeira), sem a menor repercussão na melhoria
do  sistema  como  um todo. Argumentando-se  com  a  técnica  da  reductio  ad
absurdum , a tese vencedora no acórdão de origem possibilita concluir que é muito
mais intolerável a situação de mero desconforto individual de um condenado do que
casos  em que detentos  sofrem violação  na  sua  integridade  física  (e  não  apenas
moral).”

Primeiramente, destaque-se que o Estado não é tido por segurador universal na medida

em que não responde caso não haja nexo de causalidade entre sua omissão e o dano injusto

sofrido pelo particular. No caso analisado, a omissão estatal em providenciar as condições

adequadas é causa direta do dano, ainda mais em situação de custódia. 
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Pode até se concordar que a indenização moral individual não seja a solução adequada,

mas eximir o Estado da responsabilização por omissão que claramente causa dano antijurídico

tampouco parece acertado. Continuemos. 

“Em  resumo,  há  evidente  choque  de  entendimentos  polêmicos:  por  um  lado,
assevera-se que o Estado deve pagar ao delinquente uma quantia mensal pelo fato de
suas condições de carceragem não serem as melhores; por outro, o Estado não deve
pagar  nada  a  um cidadão  que,  sem ter  praticado  qualquer  delito,  é  privado  do
convívio de um ente querido, pelo fato de este ter sido executado por um fugitivo,
ou de ter tido sua integridade física e moral violada por um ex-detento.
Note-se que em todas as situações acima há também uma falha do serviço estatal,
assim como constatado no presente caso. Nunca é demais lembrar que o sofrimento
pelas condições dos detentos igualmente se divide com seus familiares, em especial
quando  o  condenado  sustentava  o  núcleo  familiar.  Nesses  casos,  o  papel  da
Defensoria poderia ser mais bem aproveitado, no sentido de buscar a concessão de
auxílio-reclusão aos dependentes dos detentos (art. 80 e seguintes da Lei 8.213/91).
No âmbito coletivo  , a Defensoria dispõe de inúmeras possibilidades de contribuir
para a melhoria no sistema prisional (...) Infelizmente, a Defensoria Pública mato-
grossense-do-sul parece, com ações pulverizadas desta natureza, estar canalizando
sua energia para áreas menos efetivas que o devido acompanhamento da progressão
de  regime  (art.  112  da  Lei  7.210/84),  no  âmbito  individual,  e  o  controle  da
malversação de investimentos no setor carcerário, no âmbito coletivo – neste caso,
deixando  de  lado  importantes  instrumentos  que  recentemente  passaram  a  seu
domínio (e.g., art. 5º, II, da Lei 7.347/85), i.e., o ajuizamento de Ação Civil Pública,
para  resolver,  de  forma  global  e  definitiva,  o  grave  problema  da  superlotação
carcerária.  Tudo  isso  sem  prejuízo  de  providências  pelo  Ministério  Público,  no
âmbito da Lei da Improbidade Administrativa,  com o objetivo, se for o caso, de
imputar  ao  servidor  ou  administrador  desidioso  a  responsabilidade  pessoal  por
ofensa ao   princípio da dignidade da pessoa humana   “

Causa perplexidade a menção à responsabilidade pessoal do servidor por ofensa ao

princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, até pela teoria do órgão, é o Estado quem deve

responder, não se vislumbra motivo para aplicação da culpa pessoal, já superada. 

Ademais, entende-se que no caso do fugitivo, o Estado deve indenizar o particular, a

menos que o lapso temporal afaste o nexo causal. Todavia, não há como comparar a omissão

genérica do Estado na segurança pública e a omissão específica em custódia, na qual o ente

público lida diretamente com as condições existenciais do particular. 

“Numa palavra, em nada contribui para a melhoria do sistema prisional do Brasil a
concessão, individualmente, de indenização por dano moral a detento submetido à
superlotação  e  a  outras  agruras  que  permeiam  (e  envergonham)  nossos
estabelecimentos carcerários. A medida, quando muito, servirá tão-só para drenar e
canalizar  escassos  recursos  públicos,  aplicando-os  na  simples  mitigação  do
problema de um ou só de alguns, em vez de resolvê-lo, de uma vez por todas, em
favor da coletividade dos prisioneiros.
A condenação do Estado à indenização por danos morais individuais, como remédio
isolado,  arrisca  a  instituir  uma espécie  de  "pedágio-masmorra",  ou  seja,  deixa  a
impressão  de  que  ao  Poder  Público,  em  vez  de  garantir  direitos  inalienáveis  e
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imprescritíveis de que são titulares,  por igual, todos os presos, bastará pagar,  aos
prisioneiros que disponham de advogado para postular em seu favor, uma "bolsa-
indignidade" pela ofensa diária, continuada e indesculpável aos mais fundamentais
dos  direitos,  assegurados  constitucionalmente.  A situação  do  sistema  prisional  é
grave e merece  solução global, não apenas pontual. Nesse sentido a orientação do
Conselho  Nacional  de  Justiça:  PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE
ADMINISTRATIVO.  INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS.
NATUREZA  JURÍDICA.  COMPETÊNCIA.  ENFOQUE  MACRO  DO
PROBLEMA PRISIONAL. IMPROVIMENTO. (...) III.  O enfoque a ser dado ao
problema  da  superpopulação     prisional  transcende  os  limites  pontuais  em  cada  
caso, porquanto é macro,     sistêmico, mundial e complexo. Não pode ser abordado  
isoladamente,  mas sim     receber tratamento conjunto de todos os órgãos setoriais  
envolvidos dos     Poderes Judiciário e Executivo, por meio dos canais competentes    ,  
sob  pena  de  usurpação  da  competência  originária  para  formulação  das  políticas
públicas  de  administração  penitenciária,  ocasionando  violação  ao  princípio  da
separação dos Poderes (art. 2.º da CF/88) e à cláusula da reserva do possível (APDF
45) Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial para restabelecer o
entendimento esposado no voto do relator de origem. É como voto. (grifo nosso)
(RECURSO ESPECIAL Nº 962.934 – MS; RELATOR : MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, 2ª Turma, DJe: 04/05/2011)

Apesar  de  se  concordar  quanto  à  inadequação  da  indenização  moral  individual

(pensamos  que  seria  mais  apropriado  que  o  Judiciário  determinasse  a  melhoria  do

estabelecimento  prisional  até  determinado  prazo),  é  irônico  que  a  Corte  utilize-se  do

fundamento  de  que  apenas  os  prisioneiros  com  condições  de  pagar  advogados  seriam

beneficiados. 

Ora, não é precisamente o que ocorre quando a Corte adota o entendimento de que a

omissão estatal deve ser comprovada mediante culpa? Tal discussão, no âmbito do processo,

envolve a trabalhosa, custosa e extremamente difícil produção de provas (principalmente por

se tratar de omissão), de modo que apenas os cidadãos que possuem condições econômicas

suficientes iniciam o litígio. 

Posicionamo-nos  de  modo  que  o  Estado  deve  garantir  os  direitos  fundamentais

mediante prestações positivas e que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado

como  escusa  a  omissões  que  claramente  causam  danos  injustos,  sob  pena  de  afronta  à

dignidade humana. Desse modo, a judicialização das políticas públicas não seria afronta à

separação dos poderes, mas meio para garantir o próprio fundamento do Estado Democrático

de Direito. 

3.2.2 A vedação da proteção insuficiente e os princípios da proporcionalidade e eficiência

como indicadores do limite da responsabilização estatal por omissão 



86

Para que se delimite até onde o Estado deve ser responsabilizado por suas omissões,

essencial que se trabalhe com os princípios aplicáveis à Administração Pública, em especial

com o da eficiência e o da proporcionalidade como vedação da proteção insuficiente.

Quanto  à  proporcionalidade,  preleciona  Juarez  Freitas  em  já  anteriormente  citado

artigo sobre o tema70:

“A doutrina da responsabilidade extracontratual do Estado precisa ser reequacionada
para,  a  um só tempo, incentivar  o cumprimento das tarefas  estatais defensivas  e
positivas e reparar os danos juridicamente injustos. Trata-se de duplo movimento,
que  consiste  em  assimilar  a  proporcionalidade  como  proibição  de  excessos  e
vedação  de  inoperância  ou  injustificável  fuga  dos  deveres  objetivamente
estabelecidos  (...)  O princípio da  proporcionalidade  determina  que  o  Estado  não
deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente, na consecução dos seus
objetivos.  Desproporções-  para  mais  ou  para  menos-  caracterizam  violações  ao
princípio  e  ,  portanto,  antijuridicidade.  (...)  Assim,  as  condutas  comissivas  ou
omissivas,  presente  o  nexo  causal  com  o  evento  danoso  e  certo,  serão  sempre
antijurídicas, no mínimo por violarem o princípio da proporcionalidade”. 

Desdobra  o  autor  a  proporcionalidade  em  três  subprincípios  para  aferir  a

responsabilidade extracontratual do Estado: o subprincípio da adequação entre meios e fins:

exige-se pertinência entre os meios escolhidos pelo administrador e os fins colimados pelo ato

administrativo, de modo que a medida implementada pelo Poder Público precisa ser apta a

realizar os fins desejados, sob pena de insuficiência e omissão antijurídica; o subprincípio da

necessidade: diante de muitas alternativas, o Estado deve escolher a que afetar menos possível

os interesses em jogo, seja por ação ou omissão; e o subprincípio da proporcionalidade em

sentido estrito: os meios idôneos para atingir determinado fim, se desproporcionais em relação

ao custo-benefício, configuram atuação desproporcional do Estado. 

Salienta Ingo Sarlet que a proporcionalidade haverá de incidir em sua dupla dimensão

como  proibição  de  excesso  e  de  insuficiência,  além  de  atuar  sempre  como  parâmetro

necessário de controle de atos do poder público, inclusive de órgãos jurisdicionais, igualmente

vinculados pelo dever de proteção e efetivação dos direitos fundamentais.  

Também deve a atuação estatal pautar-se no princípio da eficiência:

70 Responsabilidade civil do Estado e o princípio da proporcionalidade
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“O princípio da eficiência está diretamente relacionado com a efetividade do papel
da  responsabilidade  civil.  Quanto  menor  o  índice  de  eficiência  dos  serviços
públicos, maior o número de danos que serão causados. Sendo numerosas as lesões
causadas,  mais  remota  será  a  possibilidade  de o orçamento  público comportar  a
ampla indenização dos danos.” 71. 

Desse modo,  o  Estado deve agir  de modo proporcional  e  eficiente,  limitando-se a

omissão passível de responsabilização aos cenários em que o ente público não observou tais

princípios e se mostrou insuficiente, causando dano injusto ao cidadão.

3.3 Críticas ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

A partir do exposto e da análise da jurisprudência da Corte quanto ao tema, mister se

faz apontar as devidas críticas aos dados encontrados. 

Firmou-se  no  STJ  o  entendimento  de  que  o  Estado  deve  ser  responsabilizado

subjetivamente em casos de omissão, devendo o autor comprovar a negligência, imprudência,

ou imperícia do Poder Público, de acordo com a teoria da culpa do serviço ou anônima. Ainda

que no Tribunal de origem se adotasse, porventura, a modalidade objetiva, a Corte mantinha a

decisão meramente pelo óbice da revisão de provas consoante a Súmula 7, mas não deixava

de frisar a pacificidade das Turmas na aplicação da modalidade subjetiva. 

 Além disso, constatou-se que a Corte faz da necessidade de comprovação da culpa

verdadeira regra, comportando exceções apenas no que tange a situações em que, por previsão

legal,  há  um  standart mais  elevado  de  atuação  pelo  poder  público.  Nesses  casos,  a

responsabilização  independeria  do  fator  subjetivo  da  culpabilidade.  Nos  acórdãos

selecionados,  tal  entendimento foi utilizado apenas em danos oriundos de custódia,  danos

ambientais e danos por cartório ainda não oficializado.

Logo,  a  modalidade  adotada  pelo STJ se coaduna com a  chamada corrente  mista,

principalmente através da argumentação de Celso Antônio Bandeira de Mello. 

No presente  trabalho  se  sustenta  que,  pelo  fato  de  o  Estado  ser  responsável  pela

eficácia  direita  e  imediata  dos  direitos  fundamentais,  o  mais  adequado seria  a  adoção da

modalidade objetiva, admitida inversão do ônus da prova da inexistência do nexo causal a

71 Helena Elias (2010, pág. 245). 



88

favor  da  suposta  vítima  e  bastando  que  o  mesmo  seja  verificado  em relação  à  omissão

causadora de dano injusto. 

Fundamenta-se  tal  compreensão  no  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  e

vedação de proteção insuficiente por parte do Poder Público.  Advoga-se também que não

pode ser oposto o princípio da reserva do possível  como subterfúgio para aviltamento ao

núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Segundo  Juarez  Tavares72,  não  há  anda  substancial  que  justifique  o  tratamento

radicalmente distinto entre ações e omissões no modelo constitucional brasileiro. Tampouco

haveria motivo para perquirir sobre culpa ou dolo do agente, pois basta o exame tão somente

da  presença  da  antijuridicidade  e  a  sua  extensão  no  tocante  à  violação  ao  princípio  da

proporcionalidade. Se ocorrida tal violação, com ocorrência do dano injusto e indenizável,

pouco importa se a conduta do agente foi ou não lícita. 

Os atos lícitos desproporcionais devem ser indenizáveis.  A relevância da discussão

reside, logo, no nexo de causalidade, não na culpa.

Essa abordagem, porém, não importa em adoção da teoria do risco integral, uma vez

que  ainda  são  plenamente  aceitáveis  as  causas  excludentes  do  nexo  causal,  inclusive  a

impossibilidade justificada de cumprimento do dever. Logo, não subsiste motivo para que se

identifique erroneamente a responsabilização objetiva do Estado em omissão com a criação de

um ente público como segurador universal. 

O princípio da responsabilidade extracontratual objetiva do Estado é reforçado pela

consagração da aplicabilidade  direta  e  imediata  dos  direitos  fundamentais  e  se origina da

superação da ideia de Estado como encarnação da vontade geral infalível. 

O autor ressalta que o Estado e prestadores de serviços públicos devem arcar com os

riscos inerentes à conduta comissiva ou omissiva. A vítima, em razão da presunção de sua

vulnerabilidade, não tem ônus de provar culpa ou dolo do agente. Além disso, deve haver

presunção relativa de configuração do nexo causal, podendo ser elidida pela comprovação-

por parte do Poder Público- de eventuais excludentes.

Nesse sentido, aduz:

“Mister aduzir que, sem lançar mão do problemático conceito de “culpa anônima”
(não  individualizável)  em sede  de  responsabilidade  pelas  condutas  omissivas  do
Poder Público lato sensu, a falta do cumprimento dos deveres estatais gera o dever
de indenizar, salvo se presentes as excludentes do nexo causal direto, de modo que
se faz presumida a existência do liame causal, salvo prova excludente em contrário.
Em outras palavras, a omissão também pode ser causa da dano anômalo e injusto,

72 Responsabilidade civil do Estado e o princípio da proporcionalidade
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sem enquadrá-la, com a devida vênia de eminentes pares, como simples condição
para o evento danoso, nem vê-la como mera situação propiciatória. A omissão, em
termos mediatos, sempre traz, por assim dizer, o frustrado “princípio ativo” do dever
estatal não cumprido. Assim, se se cuidar de omissão determinada ou determinável,
produtora de nexo causal direto- em razão do descumprimento de dever positivo- o
ônus da prova das excludentes incumbe às pessoas jurídicas de direito público e de
direito privado prestadoras de serviço público, inexistindo diferença apreciável no
cotejo com os atos comissivos, ainda que evidentes as peculiaridades. Dito de modo
frontal, deve-se admitir a inversão do ônus da prova, em benefício da suposta vítima,
tanto por ações como por omissões. Ao Estado incumbe prova da exclusão do nexo
de causalidade, independentemente da indagação de culpa ou dolo, individual ou
“anonimamente”,  sem que se  converta  em “segurador  universal”,  porque  não  se
acolhe,  nem  de  longe,  a  teoria  do  risco  integral.  Bem  por  isso,  admite-se  o
afastamento  do  nexo  causal  direto  e  “imediato”,  a  título  de  preservação  da
proporcionalidade,  nos  casos  de  impossibilidade  do  cumprimento  de  dever.  (...)
Enfatize-se, pois, que não há necessidade de subjetivação da culpa e que o relevante
é constatar o nexo causal direto (causalidade proporcional)” 73

O jurista fundamenta o seu posicionamento a partir das premissas de que: não há

rigidez dicotômica no artigo 37, §6º da Constituição Federal no que se refere a ações ou

omissões; não se defende culpa presumida, mas a inversão do ônus da prova do nexo causal,

dada  a  constitucionalmente  consagrada  vulnerabilidade  da  vítima;  deve-se  escolher  a

interpretação  mais  apropriada  ao  combate  à  maciça  e  insofismável  omissão  do  Estado

brasileiro no atendimento às necessidades existenciais mínimas dos cidadãos; a omissão se

apresenta em si violadora do dever de agir proporcional, não há que se investigar o aspecto

psíquico-subjetivo; e não precisa ser utilizada a distinção entre omissão e falha na vigilância

em contexto de guarda de pessoas ou de coisas perigosos como se apenas a essas houvesse

responsabilidade  objetiva  pois não se vislumbra  distinção de fundo entre  tais  espécies  de

omissão (o melhor seria aplicar a responsabilidade objetivamente mitigada pelo princípio da

proporcionalidade  para  toda  e  qualquer  omissão  efetivamente  causadora  do  dano  injusto,

exceto por riscos exclusivamente privados);  e a constatação de que a discussão acerca da

culpa pode representar a persistência de um dano injusto sem a devida e tempestiva reparação,

à vista das crônicas omissões do Estado brasileiro que ainda não respeita a aplicabilidade

direta e imediata dos direitos fundamentais no núcleo essencial. 

Endossamos a argumentação de Juarez Tavares e ressaltamos que a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça reflete a insuficiência do tradicionalismo doutrinário. A ausência

73 Observa Juarez Tavares que não acolhe a tese de objetivação da culpa de Marçal  Justen Filho, apesar  de
entender acertada que a antijuridicidade é indispensável à responsabilização do Estado. Enquanto Justen Filho
defende que a responsabilização  civil  dependerá  de infração  a dever jurídico de diligência,  que importa na
objetivação do elemento culpa, Tavares defende a presunção de existência do nexo causal, com inversão do ônus
probatório.  Afirma que a despeito de adotar  posição diversa de Celso Antônio de Mello (se manifesta  pela
responsabilidade subjetiva), aproxima-se mais deste quando o mesmo admite, para todos os casos de “falta do
serviço”, a presunção de culpa com inversão do ônus da prova
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de unificação no tratamento da matéria se prova extremamente prejudicial a uma prestação

jurisdicional  adequada e efetiva,  uma vez que se permanece em território de incertezas  e

conflitos entre o entendimento da Corte e de tribunais locais.

Nesse diapasão, José Acir Lessa Giordani, citado por Helena Elias (2010, pág. 228)

destaca:

“Verifica-se  (...)  a  necessidade  premente  de  simplificar  o  direito  em matéria  de
responsabilidade  civil,  mediante  uma  exegese  em  favor  da  responsabilidade
objetiva,  visando  seu  convívio  com  a  responsabilidade  civil  subjetiva  que,  sem
dúvida, não deve ser excluída do sistema legal, porém, por outro lado, não pode
mais, diante da realidade contemporânea e dos anseios de uma melhor justiça social,
partindo da ampliação do acesso à justiça, continuar tendo a representatividade de
um sistema prevalente à responsabilidade objetiva, bem mais adequada à solução
dos conflitos de interesses dos novos tempos. Tal postura, que estaria em atraso de
amis  de  um  século  desde  a  concepção  das  ideias  pertinentes  à  instituição  da
responsabilidade objetiva em prol de um melhor acesso à justiça, representaria uma
grande contribuição para a efetividade da prestação jurisdicional, o que tornaria a
justiça  mais  acessível,  principalmente  aos  desfavorecidos,  contribuindo  para  o
estado democrático de direito”. 

Assevera a autora (2010, pág. 229) que, por intermédio da responsabilidade objetiva

tanto  para  ações  quanto  para  omissões,  pode  ser  obtida  a  solução  pela  unificação  de

tratamento,  sendo  papel  da  doutrina  e  da  jurisprudência  definir  os  limites  dessa

responsabilidade.

Portanto, parece-nos razoável inferir que o posicionamento do Superior Tribunal de

Justiça  ainda  é  deveras  conservador,  especialmente  ante  a  evolução  histórica  da

responsabilidade civil  e  da tendência  doutrinária  em defender a  unificação da matéria  me

virtude da priorização da vítima e da relevância dos direitos fundamentais no ordenamento

jurídico. 

O mencionado conservadorismo da Corte, por sinal, é ainda mais evidente quando

comparado à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. 

Em  estudo  sobre  o  posicionamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  quanto  à

responsabilidade civil do Estado por omissão, conclui Helena Elias (2010, pág. 231-233):

“Ao menos quatro fatores são indicativos de que a responsabilidade objetiva deverá
prevalecer na Jurisprudência da Suprema Corte nos próximos anos. (...) Salta aos
olhos a força com que a corrente objetivista desponta a partir da Constituição de
1988, projetando uma expectativa de crescimento de sua presença na jurisprudência
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nas  próximas  décadas.  O  segundo  fator  decorre  da  própria  releitura  do  tema
propiciada  pela  revogação  da  norma  em  que  se  fundamentava  a  doutrina
subjetivista-  o  artigo  15  do  Código  Civil  de  1916.  (...)  O  terceiro  fator  é  a
decorrência  da  renovação  da  composição  do  Supremo  Tribunal  Federal.  A
aposentadoria do Ministro Carlos Velloso, por si só, já é aspecto relevante. Merece
atenção, também, o fato de que sua sucessora,  a Ministra Carmen Lúcia Antunes
Rocha, é autora de um importante texto doutrinário sobre a responsabilidade civil do
Estado. Em livro cuja publicação precede sua nomeação para o STF (...) manifestou
seu  alinhamento  à  doutrina  que  coloca  o  dano  injusto  como aspecto  central  da
responsabilidade  civil  estatal.  (...)  Acrescente-se  que  três  outros  integrantes  da
composição atual da Suprema Corte, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e
Joaquim Barbosa,  têm se  destacado  em uma posição  de  contraponto  à  linha  de
interpretação  que  vinha  sendo  adotada  pelos  subjetivistas,  capitaneados  pelo
Ministro Carlos Velloso. Por fim, um quarto fator pode ser identificado no próprio
contexto  da  produção  doutrinária  em  que  se  insere  o  direito  administrativo  na
contemporaneidade, em diálogo com o direito constitucional e o direito civil.”

Constata-se, portanto, que doutrina e jurisprudência da Suprema Corte apontam para

a responsabilidade civil do Estado objetiva mesmo em casos de omissão, uma vez que o foco

da questão deve se centralizar na reparação do dano injusto, além da mais do que conveniente

unificação no tratamento da matéria.

 Em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça tem por pacífica a aplicação da

problemática  modalidade  subjetiva  de  responsabilização  como regra,  comportando  poucas

exceções. 

Pensamos que a matéria deve ser raciocinada a partir do conceito de antijuricidade

objetiva: esta se configurará sempre que o lesado não tenha o dever jurídico de suportar o

dano sofrido pela omissão estatal. Dessa forma, qualquer noção de culpa ou ilicitude ligada à

conduta  do  agente  (seja  comissiva  ou omissiva)  deixa  de  ocupar  o  lugar  de  destaque  na

solução dos casos. 

Não  mais  se  indaga  a  reprovabilidade  da  conduta  estatal,  mas  se  concentra  da

desconformidade  com  o  ordenamento  jurídico  de  fato  imputável  ao  Estado  por  haver

descumprimento do dever jurídico de evitar o dano. 

Tal solução evita que o Estado seja colocado em posição de garantidor universal,

proporciona uniformidade jurisprudencial, se alinha com o papel do ente estatal em garantir o

núcleo essencial dos direitos fundamentais, centraliza o dano injusto e consequentemente a

posição da vítima e elimina os inconvenientes da responsabilização subjetiva (a dificuldade da

produção de provas pelo lesado, a aplicação da teoria da culpa do serviço, a indecisão entre

qual modalidade adotar na argumentação em uma petição inicial, etc.). 
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CONCLUSÃO

A pesquisa partiu da hipótese de que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados

recentes, teria reforçado o papel do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais. Para

tanto, supôs-se que a Corte responsabilizaria a omissão estatal em sua modalidade objetiva ou
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pelo menos inverteria o ônus probatório se houvesse discussão quanto ao elemento subjetivo

da culpa.

Em porte dos fundamentos teóricos e doutrinários necessários para a compreensão

mais  aprofundada  do  tema-  dispostos  no  primeiro  capítulo,  analisou-se  a  jurisprudência

filtrada a partir  da matéria,  do intervalo temporal  adequado para uma visão atualizada do

assunto  e  da  relevância  na  manifestação  do  Tribunal  (uma  vez  que  muitos  acórdãos

meramente citavam a Súmula 7 da Corte, impossibilitando o reexame de provas na instância

recursal).

No segundo capítulo  verificou-se  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem por

pacífica  e  adota  a  modalidade  subjetiva  de  responsabilização,  aplicando  massivamente  a

teoria da culpa do serviço,  como regra geral.  Assim, deve o particular  que sofreu o dano

injusto comprovar que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou tardiamente. 

Em casos nos quais a Corte entende que há um dever mais rigoroso do Estado em

assegurar  determinado  bem jurídico,  a  responsabilização  é  objetiva,  Consoante  o  que  se

apreende  da  análise,  tal  entendimento  é  aplicável  principalmente  nos  cenários  em que  o

Estado tem a coisa ou pessoa sob custódia e em casos de dano ambiental- com a execução

subsidiária do ente estatal.

 Portanto,  a  Corte  se  alinha  ao  posicionamento  de  Celso Antônio de Mello  e

prevalece a modalidade mista de responsabilização estatal por omissão. 

No terceiro capítulo, criticou-se tal posição da Corte através do debate sobre a

neoconstitucionalização do direito administrativo, a teoria dos direitos fundamentais e o papel

do Judiciário na intervenção em políticas públicas de modo a garantir que a omissão estatal

não deixe o cidadão a mercê de danos injustos sem que obtenha a devida reparação.

Defendeu-se a relevância da centralidade da antijuridicidade objetiva do dano ao

invés do foco na conduta do agente. Assim, o mais adequado seria a unificação da matéria a

partir da adoção da responsabilização objetiva tanto nas ações quanto em omissões, ao invés

de tratamento distinto. 

Deve o Estado ser responsabilizado sempre que o particular sofrer dano injusto,

indenizável  e  antijurídico  em decorrência  de  descumprimento  do Poder  Público  de  dever

jurídico de atuar, sem que a ilicitude da conduta ou a culpa sejam requisitos para a obtenção

das  reparação.  Advoga-se,  ainda,  que o ente  público  deva  provar  a  ausência  do nexo de

causalidade, comprovando a existência de excludentes do liame causal. 

Tal argumentação se baseia na dificuldade que a discussão do elemento da culpa

traz ao processo (em especial ao particular sem condições de contratar um advogado e arcar
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com as custas da produção de provas),  na noção do Estado como garantidor  dos direitos

fundamentais, sendo sua atuação pautada nos princípios da eficiência e da proporcionalidade

(esta compreendida tanto quanto proibição de excessos quanto como vedação da proteção

insuficiente, na inviabilidade de se vislumbrar o Estado como garantidor universal, já que se

admitem as excludentes, e na posição especial que a vítima deve ocupar na solução dos casos

concretos  uma  vez  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  é  tida  como  centro  de  todo  o

ordenamento jurídico.

Em comparação com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi verificado

que a tendência é justamente a adoção da responsabilização objetiva por omissão, de forma

que o STJ ainda ocupa lugar de conservadorismo em seus julgados, insistindo que a matéria é

pacífica no âmbito da Corte. 

Todavia, a realidade demonstra verdadeira miscelânea de teorias e modalidades

aplicadas pelos tribunais regionais. Enquanto vários destes adotam a responsabilidade objetiva

como regra, o STJ por vezes modifica a decisão e aplica o seu entendimento e em outras

ocasiões apenas manifesta a discordância ante a impossibilidade de reexame das provas. 

Nesse sentido, aponta Felipe Peixoto Braga Netto (2012, pág. 42):

“As potencialidade, portanto, são imensas, e a jurisprudência reflete isso. Essa flexibilidade, se
tem um lado  francamente  positivo  (possibilita  uma  natural  evolução,  inclusive  tutelando  interesses  recém-
descobertos de forma inovadora), tem, por outra perspectiva, uma dificuldade: a fragmentação e a instabilidade
próprias da atividade jurisdicional nem sempre permitem que se veja o todo com clareza. Há também- e isso
precisa ser frisado como um aspecto negativo e profundamente anti-isonômico- casos iguais ou parecidos, que
recebem decisões distintas. Ou decisões que, mesmo parecidas no conteúdo, divergem enormemente nos valores
fixados para a indenização de casos semelhantes”. 

Percebe-se que,  embora a  Corte  deva uniformizar  a  questão,  prevalece  grande

insegurança jurídica. O cenário desenhado expõe a gravidade da questão: como os operadores

do direito saberão qual modalidade adotar na argumentação quando a própria subida para a

instância recursal parece trazer apenas mais incertezas? 

Embora  a  Corte  insista  em  afirmar  o  contrário,  a  matéria  está  longe  de  ser

pacificada.  A hipótese  da pesquisa  mostrou-se prejudicada  pela  retórica  tradicionalista  do

Tribunal. 

Por óbvio que a solução proposta não exaure a complexidade da matéria abordada,

tampouco se apresenta com ares de permanência, mas o que se pretendeu foi a construção de

uma proposta que se adaptasse ao papel do Estado como guardião dos direitos fundamentais.  



95

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  DF:  Senado  Federal,
1988. 

BRASIL. Código Civil de 2002.  

BRASIL. Código Penal



96

BRASIL. Código Brasileiro de Trânsito.  Lei nº 9.503/97.

BRASIL. Lei Federal n.º 8.935/94

BRASIL. Projeto de lei nº 718/2011 do Senado Federal http://www.senado.gov.br/atividade/
materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103540

BARROSO, Luís Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2007.

BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, Revista
de Direito Administrativo nº 240, 2005.

BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

BRAGA NETTO,  Felipe  Peixoto.  Manual  da Responsabilidade  Civil  do Estado à  luz  da
jurisprudência do STF e STJ e da teoria dos direitos fundamentais. 1ª ed. Salvador, Bahia:
Juspodium. 2012.

BRUNO, Aníbal - Direito Penal Parte Geral: Tomo 1, 5ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense,
2003

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.  24ª ed.  Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas
S.A, 2012.  

CLÈVE, Clèmerson Merlin, O controle de constitucionalidade e a Efetividade dos Direitos
Fundamentais, in Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, 2003.

CRETELLA  JUNIOR,  José.  Tratado  de  direito  administrativo,  Rio  de  Janeiro,  Editora
Forense, Vol. 8, pág. 210

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 26ª edição. Atlas, 2013.  

ELIAS PINTO, Helena. Responsabilidade Civil do Estado por omissão. Na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FREITAS,  Juarez.  A  responsabilidade  extracontratual  do  Estado  e  p  princípio  da
proporcionalidade: vedação de excesso e de omissão. Revista de direito administrativo, Rio de
Janeiro, 2005.

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2006.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. 7ªed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103540
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103540


97

]USTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. Saraiva. São Paulo. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

LORENZETT, Ricardo Luis. Fundamentos do direito Privado. São Paulo: RT, 2002. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em evolução. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2003. Pág.
381-382. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. Pág. 653.

MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira.  Curso  de  Direito  Administrativo.  21ª  ed.  São  Paulo:
Malheiros, 2006. 

MENDES,  Gilmar. Os  Direitos  Fundamentais  e  seus  múltiplos  significados  na  ordem
constitucional. Revista Jurídica Virtual. Brasília, vol. 2, n. 13, junho/1999

PRADO, Luiz Regis – Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral Volume 1, 3ª edição –
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais ,2002

SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo
existencial e direito à saúde: algumas aproximações.

SARLET,  Ingo  Wolfgang. Dignidade  da  pessoa  humana  e  direitos  fundamentais  na
Constituição Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

SILVA,  Airton  Ribeiro;  WEIBLEN,  Fabrício  Pinto.  A  reserva  do  possível  e  o  papel
do  judiciário  na  efetividade  dos  direitos  sociais.  Revista  Eletrônica  do  Curso  de  Direito
da  UFSM, v. 2, n. 2, jul. 2007. 

SILVA,  José  Afonso  da. Curso  de  direito  constitucional  positivo. 33.  ed.  São  Paulo:
Malheiros, 2010. 

TEPEDINO,  Gustavo;  BARBOZA,  Heloísa  Helena,  MORAES,  Maria  Celina  Bodin  de.
Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar,
2004. 2v.

WILLEMAN, Flávio  de  Araújo.  Responsabilidade  civil  das  agências  reguladoras.  Rio  de
Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

ZIMMER, Aloísio Júnior. Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. Editora Método, 2009.



98



ANEXOS

Tabela 1- Parâmetro: “Responsabilidade Civil do Estado por omissão” no STJ de 01/01/2009 a 31/07/2013 Total: 8 acórdãos

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

1)AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL Nº

167.557 -DF

(2012/0079263-

0)

OMISSÃO MINISTRO

NAPOLEÃ

O NUNES

MAIA

FILHO

DISTRITO

FEDERAL

SALVIANA

MOREIRA DAS

NEVES

SIM 26/06/2012

N. C

1ª TURMA

UNÂNIME

QUEDA NA CÂMARA LEGISLATIVA.
OBRA SEM SINALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO.

MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

2)AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº 1.345.804 -

PR

(2010/0154745-

1)

OMISSÃO MINISTRO

BENEDIT

O

GONÇALV

ES

MARIA FÁTIMA

DA SILVA

SURMANI

ESTADO DO

PARANÁ

NÃO 01/03/2012

N. C

1ª TURMA

UNÂNIME

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO

COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE

OU CULPA DO ENTE ESTATAL.

Acórdãos Ação ou Relator Recorrente Recorrido

Houve

condenação do

Data do

julgamento/

Turma/

Unânime Assunto



2

omissão Estado? Data do fato

3)AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.001.780 - PR

(2007/0247653-

4)

OMISSÃO MINISTRO

TEORI

ALBINO

ZAVASCK

I

UNIÃO,

MUNICÍPIO DE

CAMPO

MOURÃO E

OUTROS

INSTITUTO

BRASILEIRO DO

MEIO

AMBIENTE E

DOS RECURSOS

NATURAIS

RENOVÁVEIS -

IBAMA

SIM 27/09/2011

N. C

1ª TURMA

UNÂNIME

ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI

4.771/65. DANO AO MEIO AMBIENTE.

ARTS. 3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81.

DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

4)RECURSO

ESPECIAL Nº

1.071.741 -SP

(2008/0146043-

5)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

MINISTÉRIO

PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO

PAULO

FAZENDA DO

ESTADO DE SÃO

PAULO E

APARECIDO

SILVIERO

GARCIA

SIM 24/03/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE

PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00).

OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR

PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE

JACUPIRANGA. DEVER-PODER DE

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

DO ESTADO. OMISSÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA,

ILIMITADA E DE EXECUÇÃO

SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO

FACULTATIVO

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto



3

5)RECURSO

ESPECIAL Nº

1.236.863 -ES

(2011/0028375-

0)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

FUNDAÇÃO

NACIONAL DE

SAÚDE FUNASA

ESTADO DO

ESPÍRITO

SANTO E

OUTROS

SIM 12/04/2011

1996

2ª TURMA

UNÂNIME

DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS -"CASO

MALATHION".  RESPONSABILIDADE

OBJETIVA POR OMISSÃO DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

6)AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.060.856 -RJ

(2008/0113157-

0)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

ROSELI

APOSTÓLICO

EMPRESA

MUNICIPAL DE

VIGILÂNCIA S/A

E MUNICÍPIO

DO RIO DE

JANEIRO

SIM 23/06/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

ESTUPRO NAS DEPENDÊNCIAS DE

ESCOLA MUNICIPAL A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA TEM O DEVER OBJETIVO DE

PROTEÇÃO E GUARDA DAS PESSOAS

QUANDO DO INTERIOR DE PRÉDIOS

PÚBLICOS.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto



4

7)RECURSO

ESPECIAL Nº

1.069.996 -RS

(2008/0142203-

9)

OMISSÃO MINISTRA

ELIANA

CALMON

ESTADO DO

PARANÁ

CARLOS

ALBERTO

ANDRADE

PEIXOTO

SIM 18/06/2009

N.C 

2ª TURMA

UNÂNIME

DESÍDIA DO ESTADO DO PARANÁ.

PRISÃO INDEVIDA DO AUTOR, EM RAZÃO

DE ORDEM DE CAPTURA EXPEDIDA PELO

ESTADO RÉU, COM O NOME DO AUTOR.

ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO

PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA

8)AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº 1.036.754 -

RJ(2008/007605

3-0)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO
JOSÉ ELIAS DE

MORAES

SIM 19/02/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE
PÚBLICO. QUEDA DE

VEÍCULO EM AVENIDA PÚBLICA. FALTA

DE SINALIZAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: FORAM ENCONTRADOS QUATRO ACÓRDÃOS INTERESSANTES NÃO RELACIONADOS, MAS QUE PODERÃO SERVIR PARA A

MONOGRAFIA: TRÊS NÃO COMPREENDIDOS NO INTERVALO RECORTADO E UM QUE TRATA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL POR AÇÃO ,

MAS FAZ ANÁLISE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE FORMA ABRANGENTE. 

Tabela 2- Parâmetro: “Responsabilidade Civil do Estado” e “omissiva” no STJ de 01/01/2009 a 31/07/2013 Total: 14 acórdãos

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Data do

julgamento/

Turma/

Unânime

Assunto
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Estado? Data do fato

9)AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL Nº

302.747 -SE

(2013/0070835-

8)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

DEPARTAMENT

O NACIONAL DE

INFRA-

ESTRUTURA DE

TRANSPORTES -

DNIT

JOSÉ FIRMINO

DOS SANTOS E

OUTRO

SIM 16/04/2013

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

BURACO EM ESTRADA. MÁ

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

OMISSÃO. SUBJETIVA.

10)AgRg no

AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.292.983 -

AL(2011/026696

0-0)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

ESTADO DE

ALAGOAS

J R DE B L F -

ESPÓLIO

SIM 01/03/2012

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO

ESTATAL DE FORNECER OS

MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO

TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA

VÍTIMA. FALECIMENTO. FÁRMACOS

IMPRESCINDÍVEIS PARA A

RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO

CONCESSÃO. CONDUTA OMISSIVA

ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

11)AgRg no OMISSÃO MINISTRO UNIÃO E MANUEL JOSÉ SIM 07/06/2011 1ª TURMA ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE.
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AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº1.244.353 -

RS

(2009/0205623-

9)

ARNALDO

ESTEVES

LIMA

DEPARTAMENT

O NACIONAL DE

INFRA-

ESTRUTURA DE

TRANSPORTES -

DNIT

BARBIERI E

OUTRO

N.C UNÂNIME BURACOS NA PISTA DE ROLAMENTO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM

PRIMEIRA INSTÂNCIA. DANO MORAL E

MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

12) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.297.938 -BA

(2011/0187335-

2)

OMISSÃO MINISTRO

MAURO

CAMPBEL

L

MARQUES

ESTADO DA

BAHIA

ANTÔNIO

CARDOSO

MOREIRA E

OUTRO

SIM 11/04/2013

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

DANOS MORAIS E MATERIAIS

DECORRENTES DE ASSASSINATO DE

MENOR DENTRO DE TRANSPORTE

COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À

SEGURANÇA PÚBLICA. VIA RECURSAL

INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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13)RECURSO

ESPECIAL Nº

1.210.064 -SP

(2010/0148767-

0) 

OMISSÃO MINISTRO

LUIS

FELIPE

SALOMÃO

MARIA

ANTÔNIA DA

CONCEIÇÃO

COMPANHIA

BRASILEIRA DE

TRENS

URBANOS CBTU

NÃO 08/08/2012

22/2/1994

2ª SEÇÃO

UNÂNIME

ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL.

COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA

VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.

SÚMULA 7 DO STJ.

14)RECURSO

ESPECIAL Nº

1.172.421 -SP

(2009/0249646-

0)

OMISSÃO MINISTRO

LUIS

FELIPE

SALOMÃO

FLORIVALDO

DE SOUZA E

OUTRO

COMPANHIA

PAULISTA DE

TRENS

METROPOLITAN

OS-CPTM

SIM 08/08/2012

N.C

2ª SEÇÃO

UNÂNIME

ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL.

CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA

IMPRUDENTE DA VÍTIMA E

DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE

SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA

FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS PELA METADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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15)AgRg no

AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº1.420.804 -

PR

(2011/0119098-

9)

OMISSÃO MINISTRO

BENEDIT

O

GONÇALV

ES

DEPARTAMENT

O NACIONAL DE

INFRA-

ESTRUTURA DE

TRANSPORTES -

DNIT

SANDRA MARIA

BACK

SIM 05/06/2012

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

POR OMISSÃO. SUBJETIVA. ACIDENTE EM

RODOVIA FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART.

535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. QUANTUM  NECESSIDADE

DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

16) AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº 1.343.870 –

RN

(2010/0157439-

5)

OMISSÃO/

AÇÃO

MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

JOCIVAN DOS

SANTOS SOUZA

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

NORTE

NÃO 23/11/2010

ABRIL DE

1999

1ª TURMA

UNÂNIME

. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

PENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO.

PRESCRIÇÃO. QUINQUÊNIO COMPUTADO

A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

17) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.142.245 - DF

(2009/0100510-

OMISSÃO MINISTRO

CASTRO

MEIRA

DISTRITO

FEDERAL

GUSTAVO ASSIS

DE OLIVEIRA E

OUTRO(S)

SIM 05/10/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

OMISSÃO. PROFESSOR. SALA DE AULA.

ALUNOS. ADVERTÊNCIA. AMEAÇAS

VERBAIS. AGRESSÃO MORAL E FÍSICA.
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2) OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES

PÚBLICOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO

PEDIDO. NEXO. INAÇÃO DO PODER

PÚBLICO. DANO. CULPA. CABIMENTO.

18) RECURSO

ESPECIAL Nº

967.446 -PE

(2007/0155689-

4)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

JUNTA

COMERCIAL DO

ESTADO DE

PERNAMBUCO

JUCEPE

CARLOS

GILBERTO

ACCIOLY DA

SILVA

SIM 20/08/2009

20.11.1986

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO.

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E

MORAI. SUBJETIVA.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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19) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.198.534 -RS

(2010/0114221-

6)

OMISSÃO MINISTRA

ELIANA

CALMON

UNIÃO VERA ROSANE

ARAÚJO ALVES

NOSCHANG E

OUTROS

SIM 10/08/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO-

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA

FEDERAL - ANIMAL NA PISTA -

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC -

INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE DA

UNIÃO E DO DNER - RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA -OMISSÃO- OCORRÊNCIA DE

CULPA

20) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.023.937 -RS

(2008/0015011-

7)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

BANCO

CENTRAL DO

BRASIL E

BOLSA DE

VALORES DO

EXTREMO SUL

EVANIR

CARDOSO

NÃO 08/06/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

OMISSÃO. SUBJETIVA. BACEN. DEVER DE

FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS.

QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES.

NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

21)RECURSO

ESPECIAL Nº

896.568 - CE

OMISSÃO MINISTRO

FERNAND

O

COMPANHIA

ENERGÉTICA

DO CEARÁ -

ANTÔNIO

SILVÉRIO DE

PAIVA

SIM 19/05/2009

N.C

4ª TURMA

NÃO

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE.
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(2006/0219619-

3)

GONÇALV

ES

COELCE TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA

DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO

DO ÔNUS DA PROVA. CULPA DA

EMPRESA RECONHECIDA PELA

INSTÂNCIA DE ORIGEM.

22) RECURSO

ESPECIAL Nº

888.420 -MG

(2006/0200995-

6)

OMISSÃO MINISTRO

LUIZ FUX

MUNICÍPIO DE

BELO

HORIZONTE

JUNIO

FERNANDES DE

ASSIS DOS

ANJOS E OUTRO

NÃO 07/05/2009

24/11/2001

1ª TURMA

UNÂNIME

INCÊNDIO NO INTERIOR DE

ESTABELECIMENTO DE CASA

DESTINADA A "SHOWS". DESAFIO AO

ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A

OMISSÃO ESTATAL E O DANO -INCÊNDIO

-. CULPA DE TERCEIROS.

OBSERVAÇÃO: FORAM ENCONTRADOS QUATRO ACÓRDÃOS INTERESSANTES NÃO RELACIONADOS, MAS QUE PODERÃO SERVIR PARA A

MONOGRAFIA, TODOS NÃO COMPREENDIDOS NO INTERVALO RECORTADO. 

Tabela 3- Parâmetro: “Responsabilidade Civil do Estado” e “omissão” no STJ de 01/01/2009 a 31/07/2013 Total: 41 acórdãos

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

23) AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

OMISSÃO MINISTRO

MAURO

CAMPBEL

DISTRITO

FEDERAL

MINISTÉRIO

PÚBLICO DO

DISTRITO

SIM 20/06/2013

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

CENTRO EDUCACIONAL EM CONDIÇÕES

PRECÁRIAS. DIREITO À EDUCAÇÃO.

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
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ESPECIAL Nº

297.506 - DF

(2013/0028954-

2)

L

MARQUES

FEDERAL E

TERRITÓRIOS

PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO

RECORRIDO COM ENFOQUE

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE

ANÁLISE PELO STJ.

24) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.272.900 -AL

(2011/0196691-

4) 

OMISSÃO MINISTRO

BENEDIT

O

GONÇALV

ES

ESTADO DE

ALAGOAS

LENI FERREIRA

DOS SANTOS

SIM 06/03/2012

01/05/2002

1ª TURMA

UNÂNIME

MORTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO

PRISIONAL.MANUTENÇÃO DA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA

DO RISCO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO

AO DEVER DE PROTEÇÃO À

INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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25) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.137.950 -RS

(2009/0082996-

3)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

CASTRO

MEIRA

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

SUL

MARIA IVONE

THIEL

SIM 18/03/2010

27/11/1996

2ª TURMA

UNÂNIME

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E

SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. AUTARQUIA.

LEGITIMIDADE PASSIVA. RODOVIA EM

REPARO.

26) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.325.336 -PR

(2012/0108418-

4)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

LEONARDO

ALVES DA

SILVA E

OUTROS, UNIÃO

E PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A

PETROBRAS

OS MESMOS SIM 04/04/2013 2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE

SUBSTÂNCIA TÓXICA. MERGULHADOR

CONTRATADO PARA INSPEÇÃO.

FALECIMENTO. CULPA CONCORRENTE.

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

27) AgRg no OMISSÃO MINISTRO ESTADO DE CRISTIANE SIM 02/04/2013 2ª TURMA MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE
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RECURSO

ESPECIAL Nº

1.305.259 -SC

(2012/0034508-

6)

MAURO

CAMPBEL

L

MARQUES

SANTA

CATARINA

BUENO E

OUTRO

N.C UNÂNIME ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO

CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO

JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RESPOSABILIDADE OBJETIVA.

28) RECURSO

ESPECIAL Nº

962.934 -MS

(2007/0145328-

6)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

ESTADO DE

MATO GROSSO

DO SUL

GONÇALVES

GRISOSTE

PACÍFICO

NÃO 13/04/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DO

SISTEMA CARCERÁRIO ESTADUAL.

SUPERLOTAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM

FAVOR DE DETENTO, POR DANO MORAL

INDIVIDUAL. RESERVA DO POSSÍVEL.

MÍNIMO EXISTENCIAL. PROCESSUAL

CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA

DEFENSORIA PÚBLICA. IDENTIDADE

ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONFUSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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29) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.054.443 -MT

(2008/0099141-

8)

OMISSÃO MINISTRO

CASTRO

MEIRA

ESTADO DE

MATO GROSSO

ANA JUREMA

DE ALMEIDA

MOREIRA

SIM 04/08/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

MORTE DE PRESO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. REEDUCANDO ASSASSINADO

EM PRESÍDIO. SUPERLOTAÇÃO. CULPA

PRESUMIDA.

30) AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL Nº

173.291 - PR

(2012/0089335-

5)

OMISSÃO MINISTRO

CASTRO

MEIRA

RENATA

MATICO DAS

NEVES HONDA

ESTADO DO

PARANÁ

NÃO 07/08/2012

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A

NEGLIGÊNCIA DO ESTADO E O ATO

ILÍCITO PRATICADO POR FORAGIDO DE

INSTITUIÇÃO PRISIONAL. AUSÊNCIA.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto



16

31) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.163.652 -PE

(2009/0207706-

5)

OMISSÃO/

AÇÃO

MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

JOÃO DIAS DE

ANDRADE

JOSÉ

GRIMBERG E

OUTRO

SIM

(SUBSIDIÁRIA)

01/06/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO.

ATIVIDADE DELEGADA. ART. 22 DA LEI

8.935/1994. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DO TABELIÃO E SUBSIDIÁRIA

DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE

DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL.

SÚMULA 7/STJ.

32) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.149.194 -AM

(2009/0134655-

1)

OMISSÃO/

AÇÃO

MINISTRO

LUIZ FUX

ESTADO DO

AMAZONAS

CINTIA

CRISTINA

ALBUQUERQUE

FIGUEIREDO

SIM 02/09/2010

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À

LIDE DO AGENTE CAUSADOR DO

SUPOSTO DANO. FACULTATIVO. AÇÃO

DE REGRESSO RESGUARDADA.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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33) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.247.453 -MS

(2011/0070753-

0)

OMISSÃO MINISTRO

ARNALDO

ESTEVES

LIMA

ESTADO DE

MATO GROSSO

DO SUL

TERESINHA

LORENZ

SIM 22/05/2012

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM

RODOVIA ESTADUAL. TRÂNSITO DE

ANIMAIS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO.

INÉRCIA ADMINISTRATIVA. MORTE DE

MENOR. DANOS MORAIS. QUANTUM

INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

34) AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL Nº

150.401 - SP

(2012/0039191-

5)

OMISSÃO MINISTRO

TEORI

ALBINO

ZAVASCK

I

MUNICÍPIO DE

SANTOS

FERNANDO

ANTUNES

LOPES

SIM 15/05/2012

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

ÁRVORE. QUEDA. VEÍCULO

AUTOMOTOR. PARTICULAR. DANOS

MATERIAIS. NEXO CAUSAL. OMISSÃO.

CULPA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA

INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 07/STJ.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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35) AgRg no

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL Nº

140.365 - DF

(2012/0030518-

8)

OMISSÃO MINISTRO

BENEDIT

O

GONÇALV

ES

DISTRITO

FEDERAL

V C M DOS S

(MENOR)

SIM 15/05/2012

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

OMISSÃO. SUBJETIVA.DANO MORAL.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

36) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.191.462 -ES

(2010/0079946-

3)

OMISSÃO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

ESTADO DO

ESPÍRITO

SANTO

DIEGO DOS

SANTOS

PEREIRA E

OUTRO

SIM 05/08/2010

26/02/1997

2ª TURMA

UNÂNIME

ATO OMISSIVO DA

ADMINISTRAÇÃO.SUBJETIVA.PRESCRIÇÃ

O QÜINQÜENAL. ART. 1º DO DECRETO

20.910/32. MENOR IMPÚBERE.

INAPLICABILIDADE.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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37) AgRg no

AgRg no

RECURSO EM

MANDADO DE

SEGURANÇA

Nº 34.792 -SP

(2011/0146748-

9)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

LETÍCIA MARA

BATALINI

MENOSSE

FAZENDA DO

ESTADO DE SÃO

PAULO

NÃO 17/11/2011

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

SERVIDOR ESTADUAL. CONCURSO

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTAS. COMPROVAÇÃO. DIREITO

LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO. PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. NOVO

ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.

PRECEDENTES DO STF.

38) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.184.932 - PR

(2010/0043325-

8)

OMISSÃO/

AÇÃO

MINISTRO

CASTRO

MEIRA

LISANDRA DA

ROSA GOLBA

UNIÃO NÃO 13/12/2011

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO

DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. ERRO

MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.

REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ.

MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

COMPETÊNCIA DO STF.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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39) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.247.550 - PR

(2011/0077161-

0)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

CELINA

FELICIANA

COELHO

MIGUEL

ADOLFO

KALABAIDE E

OUTRO(S)

NÃO 28/06/2011

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.

SUBJETIVA. CONDUTA MÉDICA.

HOSPITAL. AUSÊNCIA DE

ILICITUDE.SÚMULA 7/STJ.

40)

EMBARGOS

DE

DIVERGÊNCIA

EM RESP Nº

1.081.885 -RR

(2009/0244778-

9)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

HAMILTO

N

CARVALH

IDO

ESTADO DE

RORAIMA

MARIA JOSÉ

FERNANDES DE

MELO

SIM  13/12/2010

N.C

1ª SEÇÃO

UNÂNIME

MORTE DE PRESIDIÁRIO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. REPARAÇÃO. PRAZO

PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA

PÚBLICA. DIVERGÊNCIA. CINCO ANOS. 

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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41) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.171.826 -RS

(2009/0230259-

2)

OMISSÃO MINISTRA

NANCY

ANDRIGHI

AES SUL

DISTRIBUIDORA

GAUCHA DE

ENERGIA S/A

ANDRÉ LUIZ

ARAÚJO

THOZESKI E

OUTRO

IRB - BRASIL

RESSEGUROS S/

A

DA

CONCESSIONÁ

RIA APENAS

17/05/2011

N.C

3ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE

MÃE E FILHA POR CHOQUE. QUEDA DE

FIO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA. FORÇA

MAIOR OU CASO FORTUITO. DANO

MORAL. VALOR INSUFICIENTE PARA

COIBIR NOVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.

42) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.001.780 - PR

(2007/0247653-

4)

OMISSÃO MINISTRO

TEORI

ALBINO

ZAVASCK

I

UNIÃO

MUNICÍPIO DE

CAMPO

MOURÃO E

OUTROS

IBAMA

OS MESMOS,

MARGARET

MARIETA GIANI

CAMPO E

CÔNJUGE,

ESTADO DO

PARANÁ E

OUTROS

SIM 27/09/2011

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

DANO AO MEIO AMBIENTE.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

POR OMISSÃO. SUBSIDIÁRIA. ARTS. 3º, IV,

C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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43) AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº 1.407.452 -

RJ

(2011/0051229-

2)

OMISSÃO MINISTRO

ARNALDO

ESTEVES

LIMA

MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO

JEFERSON DE

AZEVEDO

SIM 13/09/2011

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

QUEDA DE AUTOMÓVEL EM BURACO

ABERTO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO

ESPECÍFICA.

44) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.138.554 - PR

(2009/0085907-

9)

OMISSÃO MINISTRO

MAURO

CAMPBEL

L

MARQUES

BANCO

CENTRAL DO

BRASIL

RICARDO

RIBEIRO DA

SILVA

NÃO 05/04/2011

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PREJUÍZO DE INVESTIDORES. DEVER DE

FISCALIZAÇÃO DO BACEN. NEXO

CAUSAL. INEXISTÊNCIA.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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45) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.023.937 -RS

(2008/0015011-

7)

OMISSAO MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

BANCO

CENTRAL DO

BRASIL

BOLSA DE

VALORES DO

EXTREMO SUL

EVANIR

CARDOSO

NÃO 08/06/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

OMISSÃO. BACEN. DEVER DE

FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS.

QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES.

NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

46) AgRg no

AGRAVO DE

INSTRUMENT

O Nº 1.217.398 -

PA

(2009/0135433-

7)

OMISSÃO MINISTRO

HAMILTO

N

CARVALH

IDO

NAZARE

COMERCIAL DE

ALIMENTOS E

MAGAZINE

LTDA E OUTRO

BANCO

CENTRAL DO

BRASIL

BANCO

BRASILEIRO

COMERCIAL S/A

BBC - EM

LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIA

L

NÃO 23/03/2010

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL. BACEN.

FISCALIZAÇÃO. PREJUÍZO DE

INVESTIDORES. AUSÊNCIA DE NEXO

CAUSAL.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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47) RECURSO

ESPECIAL Nº

843.060 -RJ

(2006/0086895-

1)

OMISSÃO MINISTRO

TEORI

ALBINO

ZAVASCK

I

ESTADO DO RIO

DE JANEIRO

OSVALDO

MARENDAZ

MURY

NÃO 15/02/2011

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

ASSALTO PRATICADO CONTRA

MOTORISTA PARADO EM SINAL

DETRÂNSITO. OMISSÃO DO ESTADO EM

PROVER SEGURANÇA PÚBLICA NO

LOCAL NEXO DE CAUSALIDADE.

REQUISITO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA.

48) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.208.096 -SP

(2010/0146202-

0)

OMISSÃO MINISTRO

HAMILTO

N

CARVALH

IDO

MUNICÍPIO DE

SANTO ANDRÉ

EDNEY SOUZA

NOGUEIRA

NÃO 16/12/2010

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.

DANOS  CAUSADOS  POR  ENTUPIMENTO

NA REDE PLUVIAL. AUSÊNCIA DE CULPA

E DE NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 7/STJ.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto

49) RECURSO AÇÃO/ MINISTRO EDUARDO DEPARTAMENT NÃO 16/12/2010 2ª TURMA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
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ESPECIAL Nº

1.184.040 -MS

(2010/0038535-

5)

OMISSÃO MAURO

CAMPBEL

L

MARQUES

COELHO LEAL

JARDIM

O ESTADUAL

DE TRÂNSITO

DO ESTADO DE

MATO GROSSO

DO SUL -

DETRAN/MS

N.C UNÂNIME VISTORIA. LICENCIAMENTO. APREENSÃO

POSTERIOR DO VEÍCULO. ADULTERAÇÃO

DE CHASSI. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO

CONFIGURADO.

50) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.133.648 -RS

(2009/0154646-

5)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

HERMAN

BENJAMI

N

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

SUL

LEONIR SANTA

CATARINA E

OUTRO

SIM 05/10/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

IMÓVEL ADQUIRIDO DO ESTADO. TERRA

INDÍGENA. DESOCUPAÇÃO PELOS

AGRICULTORES. RESPONSABILIDADE.

OBRIGAÇÃO DE REASSENTAMENTO.

NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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51) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.195.352 -AM

(2010/0094755-

2)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRA

ELIANA

CALMON

ESTADO DO

AMAZONAS

RAIJEANE DA

ENCARNAÇÃO

MEDEIROS E

OUTRO

SIM 02/09/2010

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -

TESTE HIV POSITIVO - ERRO VERIFICADO -

DANO MORAL -RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DO ESTADO -

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

REQUERIDA -JULGAMENTO EXTRA PETITA

52) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.005.878 -GO

(2007/0265865-

3)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

ESTADO DE

GOIÁS

ISAÍAS BRAGA SIM 28/04/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –

DANO CAUSADO POR TITULAR DE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO-

OFICIALIZADA – LEGITIMIDADE PASSIVA

DO ESTADO DE GOIÁS.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/ Data

do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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53) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

875.604 -ES

(2006/0158972-

3)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

ESTADO DO

ESPÍRITO

SANTO

K A C (MENOR) SIM

(SUBSIDIÁRIA)

09/06/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO

MATERIAL – RESPONSABILIDADE DA

AUTARQUIA – RESPONSABILIDADE

SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.

54) EDcl no

RECURSO

ESPECIAL Nº

922.951 -RS

(2007/0023974-

0)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

LUIZ FUX

UNIÃO FRANKLIN

MOREIRA

ALVES

SIM 18/05/2010

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO

MATERIAL. PENSÃO DANOS

MATERIAIS.RECURSO DOS

AUTORES.DANOS MATERIAIS

CUMULAÇÃO COM PENSÃO

PREVIDENCIÁRIA.RESPONSABILIDADE DO

ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE

CAUSALIDADE.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/ Data

do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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55) RECURSO

ESPECIAL Nº

859.183 -RS

(2006/0118537-

0)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRA

ELIANA

CALMON

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

SUL

LUÍS

FERNANDO

MARCONDES

FARINATTI E

OUTRO(S)

NÃO 24/11/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

VISTORIA QUE CONSIDERA REGULAR A

SITUAÇÃO DO VEÍCULO. POSTERIOR

APREENSÃO POR SE TRATAR DE VEÍCULO

FURTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSIS.

FALHA NA VISTORIA. NÃO

CONFIGURAÇÃO

56) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.133.257 -RJ

(2009/0064907-

9)

OMISSÃO MINISTRO

LUIZ FUX

OZINALDO

FÉLIZ DE

ARAUJO

ESTADO DO RIO

DE JANEIRO

MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO

SIM 27/10/2009

N.C

1ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

MORTE. DENGUE HEMORRÁGICA.

CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA DO ESTADO PELO TRIBUNAL A

QUO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO.  

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/ Data

do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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57) RECURSO

ESPECIAL Nº

955.352 -RN

(2007/0120643-

4)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRA

ELIANA

CALMON

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

NORTE

ANNE

FRANCIMARY

LEITE RÉGIS

SIM 18/06/2009

N.C

2ª TURMA

UNÂNIME

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE

REGRESSO. CPC, ART. 70,

III.OBRIGATORIEDADE AFASTADA

58) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.095.309 -AM

(2008/0228066-

0)

OMISSÃO MINISTRO

LUIZ FUX

ESTADO DO

AMAZONAS

ZULEIDE DOS

SANTOS JESUS

E OUTROS

SIM 12/05/2009

22/06/2003

1ª TURMA

UNÂNIME

INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PRESO EM

CADEIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA

DO ESTADO (ART. 5º, XLIX, CF/88).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL

SUBJETIVA. CULPA E NEXO DE

CAUSALIDADE COMPROVADOS.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/ Data

do fato

Turma/

Unânime

Assunto

59) RECURSO AÇÃO MINISTRO UNIÃO RITA MARIA DE SIM 28/04/2009 2ª TURMA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
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ESPECIAL Nº

1.040.262 -CE

(2008/0059183-

0)

MAURO

CAMPBEL

L

MARQUES

OLIVEIRA LIMA N.C UNÂNIME CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SUPRESSÃO DE CONSIGNAÇÃO

FACULTATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO

DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

APOSENTADO. TEORIA DO RISCO

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE

NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS

DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

60) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.044.216 -MS

(2008/0067843-

5)

OMISSÃO MINISTRO

LUIZ FUX

MARIA JOSE

NOZELA

KASSAB

ESTADO DE

MATO GROSSO

DO SUL

NÃO 23/04/2009

16/11/2000

1ª TURMA

NÃO

UNÂNIME

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA EM

ATRASO. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA 07/

STJ.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/ Data

do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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61) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.065.239 -RS

(2008/0124041-

4)

OMISSÃO MINISTRA

DENISE

ARRUDA

ESTADO DO RIO

GRANDE DO

SUL

DANIELA

VALIN BOHRER

NÃO 16/04/2009

N.C

1ª TURMA

 UNÂNIM

E

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. O

TRIBUNAL DECIDIU A CAUSA COM BASE

EM FATOS NÃO INVOCADOS NA INICIAL.

JULGAMENTO EXTRA PETITA FORAGIDO.

NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA

CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

62) AgRg no

RECURSO

ESPECIAL Nº

1.090.353 -RJ

(2008/0205215-

5)

OMISSÃO MINISTRO

HUMBERT

O

MARTINS

MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO

E OUTRO

VILSON MAUS NÃO 03/03/2009

N.C

2ª TURMA

 UNÂNIM

E

QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE

VEÍCULO. FUNDAÇÃO DE PARQUES E

JARDINS. DECRETO MUNICIPAL N. 9.016/89.

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.

MUNICÍPIO EXCLUIDO DO POLO PASSIVO.

Acórdãos Ação ou

omissão

Relator Recorrente Recorrido Houve

condenação do

Estado?

Data do

julgamento/

Data do fato

Turma/

Unânime

Assunto
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63) RECURSO

ESPECIAL Nº

1.056.605 -RJ

(2008/0102876-

4)

AÇÃO/

OMISSÃO

MINISTRO

LUIZ FUX

ESTADO DO RIO

DE JANEIRO

ADRIANA

BRAGANÇA

DIAS DA SILVA

E OUTRO(S)

SIM 10/3/2009

N.C

1ª TURMA

 UNÂNIME

AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO EM VIA

PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR

PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. "BALA

PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS. CAUSA PETENDI.

PRINCÍPIO NARRA MIHI FACTUM, DABO

TIBI JUS.

FORAM ENCONTRADOS 31 ACÓRDÃOS NÃO COMPREENDIDOS NO INTERVALO RECORTADO, 8 ACÓRDÃOS NOS QUAIS O STJ SE MANIFESTOU

PELA COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO E 71 ACÓRDÃOS NOS QUAIS O TRIBUNAL SE EXIMIU DE ANALISAR A RESPONSABILIDADE

ESTATAL POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 
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