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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar os aspectos que envolvem a responsabilidade civil do 

Estado em torno da questão dos desastres que ocorrem em áreas de risco, notadamente os 

decorrentes de deslizamentos de encostas e cheias em áreas de várzea dos rios, locais que, 

apesar de não terem as mínimas condições para um habitar saudável, são amplamente 

ocupados.  Esta monografia desenvolve-se a partir da análise dos pontos mais elementares da 

responsabilidade civil, transbordando para os âmbitos da responsabilidade estatal. Trata-se 

também do direito fundamental à moradia, cuja não concretização revela-se como sendo um 

dos maiores fatores que conduzem os mais necessitados a irem habitar locais inapropriados 

para uma vida digna. Discute-se ainda acerca da omissão do Estado no que tange ao seu dever 

fiscalizatório das diversas construções e ocupações urbanas, com o fim de verificar a 

observância das normas urbanísticas. Examina-se como o Judiciário está encarando o 

problema das perdas humanas e materiais em áreas de risco, discutindo-se os diversos 

posicionamentos existentes.    

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Áreas de risco. Direito à moradia. Omissão estatal 

específica.   
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ABSTRACT 

 

This paper aims at analyzing the aspects that involves the civil liability of the 

State about disasters that happens in risky areas, highly the ones occurred from sliding in 

hillsides and in floods of local river lea areas that in spite of the fact they do not have the least 

condition for a healthy habitation they are widely occupied. This paper has developed itself 

since the analysis of the elementary points concerning to civil liability overflowing to the field 

of State liability. It is also concerned to the fundamental right of dwelling that due to its lack 

of applicability shows itself as one of the biggest factors that conducts the needy people to 

inhabit inappropriate places to a respectful life. Yet, it is discussed about the State omission 

referring to its fiscal must to the several constructions and urban occupations in order to verify 

the urban law observation. It is examined how Judiciary is facing the problem of human and 

material losses in risky areas, discussing the several existent opinions. 

 

Key-words: Civil Liability. Risky areas. Right of dwelling. Specific State omission.    
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1  INTRODUÇÃO 

A casa, asilo inviolável do indivíduo, não é privilégio de todos no Brasil. Milhares 

de famílias vivem nas ruas, praças e debaixo de viadutos nas mais diversas cidades de todas as 

regiões de nosso imenso país, apesar de nossa Constituição Federal assegurar o direito à 

moradia como direito social fundamental a ser protegido e promovido pelo Estado. 

Ao lado daqueles que nada possuem, estão os que conseguiram construir, com 

muito esforço, uma casinha num local não muito bom: muitas vezes, sem ter água encanada, 

perto de esgotos a céu aberto, localizados em áreas de encostas de morros ou em áreas de 

várzea de rios e sem um fácil acesso a transporte público, a postos de saúde, a escolas, enfim, 

fazendo parte de um contexto social urbano precário, levando à situação degradante de vida e 

moradia. Porém, por não terem condições financeiras de sair dela, permanecem por ser a única 

alternativa. Ou continuam ali ou vão morar na rua. 

Não bastasse isso tudo, muitas dessas famílias têm que enfrentar anualmente o 

fantasma das chuvas, que, apesar de “esfriar o tempo”, traz, por outro lado, o medo de 

desastres para esses grupos familiares. Com o período chuvoso, o risco de desmoronamento 

de moradias precárias – que não possuem a mínima estrutura de segurança, tanto em função 

da localização, como do não atendimento a regras essenciais de construção –, aumenta 

drasticamente. O solo encharca, cede e leva consigo o teto, os bens e, não raras as vezes, a 

vida de muitas pessoas. 

E, pensar que esses acontecimentos poderiam ter sido evitados ou, pelo menos, 

minimizados, se o Poder Público cumprisse com seus deveres, causa revolta. Com efeito, o 

Estado, muitas vezes, se comporta de forma omissiva frente a essa situação, e não é por falta 

de experiência, na medida em que o problema não é novo, como noticiam os veículos de 

informação brasileiros e, até estrangeiros, em relação à questão das perdas humanas e 

materiais em decorrência das chuvas ano após ano. 

O Poder Público, além de não garantir àqueles que necessitam o acesso ao direito 

mínimo de se ter uma moradia, onde a pessoa possa comer, descansar, gozar do seu direito à 

intimidade, enfim, desenvolver os seus mais essenciais direitos de personalidade, permite que 

milhares de famílias arrisquem suas vidas e os poucos bens que possuem por meio da 

construção de suas casas de forma manifestamente irregular, com graves desrespeitos às 

normas urbanísticas. 



11 
 

 

O fato é que, diante dessa situação, o Judiciário transformou-se no palco, onde 

muitos dos que foram lesados em decorrência do que foi narrado, buscam ressarcir-se frente 

às omissões estatais. 

Destarte, neste breve trabalho que se inicia, longe de qualquer intuito em exaurir o 

tema, buscar-se-á traçar alguns aspectos dos principais pontos que envolvem a questão outrora 

mencionada. Num primeiro momento, far-se-á uma análise geral acerca da responsabilidade 

civil do Estado. Logo após, algumas considerações sobre o direito fundamental à moradia 

serão desenvolvidas. 

Por último, no capítulo final, será apresentado, com uma maior profundidade, o 

problema dos desastres em áreas de risco, discutindo acerca das omissões estatais que 

contribuem para essa problemática. Além disso, será também analisado como o Judiciário está 

se posicionando em face disso. 
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2  A RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL 

2.1 Responsabilidade civil: breve histórico, conceito, função e pressupostos. 

A responsabilidade civil dirige-se fundamentalmente à restauração de um 

equilíbrio econômico-patrimonial e/ou moral desfeito em face de uma conduta danosa 

perpetrada por alguém. “O interesse em restabelecer o equilíbrio violado pelo dano é a fonte 

geradora da responsabilidade civil.”
1
 

Apesar disso, a forma como se buscava a restauração desse equilíbrio não se deu 

de forma homogênea na história, mostrando-se, muitas vezes, longe do sentido de se 

restabelecer o status quo ante. 

Nos primórdios das comunidades humanas, a responsabilidade civil externava um 

sentido e direito de vingança, ficando o modo de reparação a um dano sofrido sujeito à justiça 

privada. Fazer justiça com as próprias mãos era o que imperava na época.  

A vingança coletiva era que dominava, marcada pela reação conjunta dos 

membros da comunidade contra aquele que ofendeu um de seus componentes, posteriormente 

evoluindo, se é que assim se pode falar, para uma reação individual do ofendido em face de 

seu agressor, uma vingança privada orientada pela Lei de Talião, a qual pregava a reparação 

do mal pelo mal, sintetizada na célebre frase “olho por olho, dente por dente”, estando 

prevista, inclusive, na Lei das XII Tábuas. Ressalte-se que a evolução retratada por alguns 

doutrinadores, seria a de que com a Lei de Talião, passou a haver uma correspondência entre 

o dano sofrido e a pena a ser aplicada, que anteriormente não haveria.
2
 

Depois desse período, o caminho do ressarcimento pelos danos sofridos passou a 

ser, de fato, buscado. O sistema de vingança foi substituído pelo da composição dos danos, 

pois, como bem observa Maria Helena Diniz3, 

seria mais conveniente entrar em composição com o autor da ofensa - para que ele 

reparasse o dano mediante a prestação da poena (pagamento de certa quantia em 

dinheiro), a critério da autoridade pública, se o delito fosse público (perpetrado 

contra direitos relativos à res publica), e do lesado, se se tratasse de delito privado 

(efetivado contra interesses de particulares) -  do que cobrar a retaliação, porque esta 

não reparava dano algum, ocasionando na verdade duplo dano: o da vítima e o de 

seu ofensor, depois de punido. 

                                                           
1
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 22a Ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 05. 
2
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 3a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 33. 

3
DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 11. 
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E, é com a edição da lex aquilia de damno, nascedouro da responsabilidade 

extracontratual, que se passa a consolidar a ideia de reparação pecuniária de danos, na exata 

medida destes, devendo o patrimônio do devedor suportar sua obrigação reparatória, ainda 

aparecendo a culpa, pela primeira vez, como fundamento da responsabilidade ressarcitória.  A 

partir desse momento, se o causador do dano não tivesse lesionado de forma culposa, ele 

estaria isento de responder pelos prejuízos existentes. 

Por fim, como outro importante marco histórico na evolução da responsabilidade 

civil, tem-se o Código Civil napoleônico, que, além de separar a responsabilidade contratual 

da extracontratual e a civil da penal, cristalizou de vez a ideia de culpa como seu maior 

fundamento, influenciando o conteúdo do Direito Civil de diversas nações ocidentais. 

Com isso, firma-se uma responsabilidade do tipo subjetiva, fundamentada no 

elemento culpa (conduta culposa) e que, somada aos elementos dano e nexo de causalidade 

entre a conduta culposa e resultado danoso, forma o conjunto de pressupostos necessários para 

que a obrigação reparatória possa ser exigida de alguém. 

A conduta causadora do dano vem a ser o ato humano voluntário, comissivo ou 

omissivo, ilícito (baseado na ideia de culpa) e objetivamente imputável ao próprio agente que 

causou a lesão.
4
   

Já o dano, na atualidade, consiste mais que algo em nível de perda patrimonial, 

mas também se pode configurar como dano moral, traduzido, por exemplo, no sofrimento 

psíquico da pessoa: as dores sentimentais, a tristeza, a frustração, tudo isso que abala a 

tranquilidade da pessoa, provocando a diminuição no gozo do respectivo direito por ela.
5
  

Enquanto isso, o nexo de causalidade consiste no vínculo existente entre a ação e 

o dano experimentado pelo lesado, sem o que não há falar em responsabilidade. É necessário 

que o fato lesivo seja oriundo da ação que se tem em vista, ou seja, haja uma relação de causa 

e efeito.
6
 

Ocorre que com a evolução da sociedade, notadamente ao longo do século XX, 

surgiram inúmeras situações com ampla possibilidade de ocorrência de danos, que, uma vez 

                                                           
4
Idem Ibidem, p. 37. 

5
RIZZARDO, Arnaldo. op. cit., p. 18/19. 

6
DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 108. 
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concretizados, não era possível sua reparação em face da teoria subjetiva, a qual se mostrava 

ineficaz. 

Com a revolução industrial e o progresso científico, diversas máquinas foram 

inseridas no cotidiano da sociedade, trazendo, por um lado, diversas vantagens, mas, por 

outro, um grande aumento no número de lesões ocorridas. Com as máquinas nas indústrias, 

por exemplo, houve um benéfico incremento na economia, entretanto os acidentes de trabalho 

agravaram-se. 

E, foi justamente nessa área, no campo dos acidentes de trabalho, que a teoria da 

responsabilidade subjetiva inicialmente se apresentou insuficiente. A situação do trabalhador 

era de completo desamparo, na medida em que era grande a dificuldade dele, quando não 

impossível, de provar qualquer espécie de culpa do seu patrão em face do dano que havia 

sofrido.  

Situação semelhante também aconteceu no caso de lesões ocorridas em sede de 

transportes ferroviários. Com o incremento desse meio de transporte, aumentou o número de 

acidentes, ficando as vítimas em situação complicada, pois a prova da culpa do transportador 

em face de um acidente sofrido a centenas de quilômetros dos familiares da vítima, no caso de 

morte, por exemplo, tornava praticamente impossível a sua demonstração.
7
 

Com efeito, foram essas e diversas outras situações de amplo desamparo àqueles 

que sofreram danos ocasionados por outrem, que levaram à necessidade de revisar a ideia da 

culpa como único fundamento da responsabilidade civil. A teoria da responsabilidade 

subjetiva mostrava-se ineficiente para cobrir as novas situações que o progresso social fez 

surgir, fazendo com que diversas pessoas que sofreram lesão ficassem sem ter seus danos 

reparados ante a ampla dificuldade de demonstrar a culpa daquele que causou o resultado 

lesivo. 

Diante desse contexto, desenvolveu-se a teoria da responsabilidade objetiva, a 

qual prega que independe da apreciação do elemento culpa, que pode estar presente ou não, 

para que haja responsabilização em face de danos ocorridos em determinadas circunstâncias. 

Deixando de lado a questão da culpa, a responsabilidade objetiva adota como 

fundamento a teoria do risco, de origem francesa, a qual preconiza, em suma, que aquele que 

                                                           
7
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas  S.A, 2010, p. 141. 
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exercer atividade perigosa (alta probabilidade de causar um dano), deve assumir os riscos e os 

danos deles eventualmente decorrentes, independentemente de tê-los causado culposamente 

ou não.  

E, que fique claro, a periculosidade deve resultar da atividade exercida, e não do 

comportamento do agente, sendo atividade perigosa aquela que contém expressa 

potencialidade lesiva em relação à média das demais, revelada, por exemplo, por critérios 

técnicos e estatísticos: produção de energia elétrica, exploração de minas e transportes aéreos, 

marítimos e terrestres.
8
 

José Cretella Júnior9 ilustra muito bem a diferença entre os fundamentos da 

responsabilidade objetiva e o da subjetiva: 

enquanto a culpa é vinculada ao homem, o risco é ligado ao serviço, à empresa, à 

coisa, ao aparelhamento. A culpa é pessoal, subjetiva; pressupõe o complexo de 

operações do espírito humano, de ações e reações, de iniciativas e inibições, de 

providências e inércias. O risco ultrapassa o círculo das possibilidades humanas para 

filiar-se ao engenho, à maquina, à coisa, pelo caráter impessoal e o objetivo que o 

caracteriza 

Tendo isso em vista, tem-se que os pressupostos da responsabilidade objetiva 

apresentam-se idênticos aos da subjetiva, salvo a necessidade de comprovação da conduta 

culposa do agente causador do dano. Destarte, para aquele que sofreu o dano, basta 

demonstrar que determinada conduta do lesante deu causa a um dano que se alega, 

independentemente de apurar se aquele agiu de forma culposa ou não.  

Destaque-se que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe ambas as teorias, como 

se pode apreender da análise do art. 927 do Código Civil atual: 

927.  Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)
10

, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

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

E, o art. 932, por exemplo, traz um rol de situações onde a responsabilidade 

objetiva se aplica, como no caso dos pais pelos danos causados pelos filhos menores que 

                                                           
8
DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 51 

9
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 2 Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991, p. 1019. 
10

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.   - Art.187. Também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.   



16 
 

 

estiverem sob sua autoridade e em sua companhia e no dos empregadores, por seus 

empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 

dele.  

Destaque-se que o que é objetiva é a responsabilidade dos pais, e não a dos filhos 

menores pelos quais respondem. Para que aqueles possam ser responsabilizados, é necessária 

a prova de que a conduta do filho foi culposa. Esse entendimento também se aplica às demais 

situações previstas no artigo supramencionado.
11

 

Por último, diante do que foi apresentado, pode-se conceituar a responsabilidade 

civil como sendo o dever jurídico de reparar prejuízo causado a terceiros, como decorrência 

de conduta voluntária culposa própria, ou independentemente de culpa, ainda que causado por 

terceiros, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade  desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tudo isso com fim de restabelecer 

o equilíbrio patrimonial e/ou moral abalado entre o agente causador do dano e o lesado. 

2.2 Responsabilidade civil extracontratual do estado: origens e contemporaneidade 

O Estado, como pessoa jurídica que é, também pode causar danos a outrem por 

meio dos inúmeros atos praticados por seus agentes. E, com a consolidação do Estado de 

Direito, o Poder Público também passou a estar sob a égide da ordem jurídica, devendo, dessa 

forma, responder pelas consequências de suas condutas conforme as regras estabelecidas no 

Direito. 

Destarte, a responsabilidade civil extracontratual do Estado consiste justamente na 

obrigação que lhe atribui o dever de reparar economicamente os atos danosos que praticou por 

meio de seus servidores, lesando a esfera juridicamente garantida de outrem, via algum 

comportamento unilateral comissivo ou omissivo.
12

 

O fato é que o Poder Público nem sempre foi responsabilizado civilmente pelos 

danos que seus prepostos acarretam. Houve uma longa evolução do tema, saindo de uma 

situação de total irresponsabilidade para outra em que sua responsabilização independe do 

elemento culpa, ou seja, uma responsabilidade do tipo objetiva. 

                                                           
11

CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit., p.193 
12

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26a Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

983 
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Durante muito tempo, o princípio da irresponsabilidade estatal predominou, 

notadamente no período dos Estados Absolutistas. Confundindo-se com o próprio Estado, o 

Rei governava soberanamente, estando acima de seus súditos, além de apresentar-se 

intangível e como ente todo poderoso acima do Direito. As frases “The king can do no 

wrong” (o rei não erra) e “L’État c’est moi” (o Estado sou eu) demonstram bem o 

pensamento do período. A única responsabilização que poderia haver seria a do funcionário 

causador do dano, que não se confundia com a pessoa do Estado, devendo, ainda, ser provada 

a conduta culposa daquele, como de qualquer outro particular, para uma possível 

responsabilização. 

Diante dessa clara situação de injustiça, a teoria da irresponsabilidade estatal 

passou a ser combatida. E, isso ocorreu de forma mais incisiva com o estabelecimento do 

Estado de Direito. Nessa circunstância, todas as pessoas devem submeter-se ao ordenamento 

jurídico posto, inclusive o próprio Poder Público. Assim, a responsabilização estatal nada 

mais seria que mera consequência dessa submissão. 

A primeira teoria que marcou o início desse novo período foi a teoria civilista da 

culpa, pois a responsabilidade civil atribuída ao Poder Público apoiava-se nos princípios do 

Direito Civil (privado), com base na culpa.  

Entretanto, como bem ressalta José dos Santos Carvalho Filho13,  

(...) procurava distinguir-se, para esse fim, dois tipos de atitude estatal: os atos de 

império e os atos de gestão. Aqueles seriam coercitivos porque decorrem do poder 

soberano do Estado, ao passo que estes mais se aproximariam com os atos de direito 

privado. Se o Estado produzisse um ato de gestão, poderia ser civilmente 

responsabilizado, mas se fosse a hipótese de ato de império não haveria 

responsabilização, pois que o fato seria regido pelas normas tradicionais de direito 

público, sempre protetivas da figura estatal. 

Criticada, por exemplo, por não se aceitar a divisão da personalidade do Estado, 

essa concepção de duplicidade dos atos estatais foi abandonada, mas não a ideia de uma 

responsabilidade baseada na culpa, que, frise-se, deveria marcar a conduta de um agente 

público determinado. Para que pudesse haver a responsabilização do Poder Público, era 

necessário que aquele que sofreu o dano provasse que a conduta causadora da lesão por parte 

do agente público se deu de forma culposa. Destarte, era uma responsabilidade do tipo 
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CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21a Ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 522. 
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subjetiva. E, destaque-se, a identificação do causador da lesão era imprescindível para a 

caracterização do dever de reparação estatal. 

Posteriormente, o pensamento evoluiu, e passou a entender-se que a 

responsabilidade civil estatal não deveria ser regida pelos princípios orientadores do Código 

Civil. Seja do ponto de vista de que ao Estado se possibilita o uso normal da força ou seja em 

razão de seu constante, amplo e variadíssimo modo de contato com os administrados, do qual 

decorre uma incontestável alta probabilidade de causar prejuízos em larga escala, “certo é que 

a responsabilidade estatal por danos há de possuir fisionomia própria, que reflita a 

singularidade de sua posição jurídica”, na medida em que, sem isto, a proteção dos interesses 

e bens dos particulares em face das condutas danosas do Poder Público mostrar-se-ia 

insuficiente.
14

 

Assim, surgem as teorias publicistas de responsabilidade do Estado, tendo como 

pioneira a teoria de origem francesa da faute de service, que significa culpa do serviço.
15

 

Essa teoria, que também é conhecida como culpa do serviço, conforme se extrai 

dessa própria nomenclatura, constitui-se também numa concepção de responsabilidade estatal 

fundada na culpa, porém não mais vinculada ao agente causador do dano, mas no serviço 

como um todo. 

A faute de service prega uma ideia de culpa anônima do serviço público, 

independentemente da identificação do agente que agiu mal, causando um dano. Para ela, 

quem funcionou mal foi o serviço, logo, havendo algum dano ocasionado em decorrência de 

seu mau funcionamento, o Poder Público deve responder, não se cogitando qualquer 

apreciação de culpa do agente público causador da lesão. 

E, essa culpa do serviço pode caracterizar-se quando o serviço não funciona 

(omissão), funciona mal ou funciona de forma retardada. Cabe, destarte, àquela pessoa que 

sofreu uma lesão em razão de um desses fatores, apenas comprovar a não prestação, a má 

prestação ou a prestação de forma retardada de algum serviço público que o Estado estava 

obrigado a prestar, sem necessidade de identificação nominal de agente algum responsável, 
                                                           
14

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. op. cit., p. 987. 
15

Embora muitos autores e inclusive parte da jurisprudência traduza faute de service como “falta de serviço”, 

esta não é a melhor tradução, podendo levar à má compreensão da teoria. Faute em língua francesa quer dizer 

culpa: la faute a quelqu’um, ou seja, a culpa de alguém. Assim, a melhor tradução, por nós optada, é culpa do 

serviço, ou culpa pelo serviço. A falta pode não ser a ausência de um serviço por parte do Estado, mas da sua má 

ou insatisfatória execução. Quisesse significar apenas falta no sentido lexical português, o nome do instituto, na 

língua de Molière, seria antes le manque de service. 
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para que o ente estatal responda pelo dano ocasionado. Em suma, o dever de indenizar decorre 

da falta do serviço, e não do servidor.
16

 

A última grande evolução do pensamento relacionado à questão da 

responsabilidade civil do Estado se deu com o desenvolvimento da teoria da responsabilidade 

objetiva. 

Com fundamento na teoria do risco, que nesse caso especifica-se na do risco 

administrativo, a qual prega a ideia de que naturalmente a atuação estatal gera risco de dano 

para os administrados, a doutrina dessa espécie de responsabilidade estatal parte da premissa 

de que como as benesses geradas pela atuação do Poder Público devem ser repartidas entre 

todos os membros da coletividade, os danos eventualmente ocasionados a algum administrado 

em razão dessa mesma atuação também devem ser repartidos.
17

  

Com efeito, esse pensamento consagra o princípio da igualdade de todos os 

membros da sociedade perante os encargos sociais. “Quando uma pessoa sofre um ônus maior 

que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os 

encargos sociais (...)”. Assim, o Estado, utilizando-se de recursos do erário, deve indenizar 

essa pessoa para que o equilíbrio rompido restabeleça-se.
18

 

Sujeito econômico, jurídico e politicamente mais poderoso que os administrados, 

que se encontram em posição de subordinação, o Estado gozava de grande vantagem em face 

daqueles, os quais encontravam grandes dificuldades em provar a culpa do ente 

governamental que lhe causou um dano, ainda que anônima, tornando extremamente difícil a 

obtenção do direito à reparação do dano por aquele que o sofreu. 

Diante dessa circunstância, passou-se a entender que, como o ente estatal goza de 

uma série de poderes para o exercício de suas inúmeras atividades, ele deveria suportar um 

maior risco em razão deles. Esse é o fundamento da teoria do risco, que, como já foi dito, 

resume-se no pensamento de que aquele que aproveita os bônus de sua atividade deve 

suportar os riscos que o exercício dela traz. 

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, basta 

àquele que sofreu um dano decorrente de um comportamento estatal demonstrar o nexo causal 
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CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit., p. 241. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 610. 
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Idem Ibidem, p. 610. 
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existente entre esse e a lesão que sofreu, independente daquele ato ser culposo ou não, ou, por 

outro viés, lícito ou ilícito. “Nesta teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de 

causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado”. 

Que funcione bem ou mal, regular ou irregular, se em razão de um comportamento do Poder 

Público decorrer um dano, este deverá ser reparado por aquele.
19

 

Porém, abra-se um parêntese, quando se trata dos atos lícitos acima citados, 

observe-se que não são prejuízos acarretados por qualquer ato dessa espécie, como aqueles 

autorizados pelo ordenamento, citando-se, por exemplo, os casos de desapropriação de 

imóveis por utilidade pública, que desencadeiam a obrigação do Poder Público de repará-los. 

O valor pago pelo Estado ao desapropriado, tendo em vista o exemplo citado, não é a título de 

responsabilização civil por violação a direito desse, mas sim como obrigação em razão de um 

legítimo exercício do poder estatal no sentido de trazer um maior bem estar social.  

Pelo contrário, os atos lícitos envolvidos no âmbito do tema aqui tratado referem-

se àqueles cuja finalidade não se volta diretamente a suprimir direito de outrem via conduta 

amparada pela lei, mas que, a despeito de ser praticado tendo em vista a satisfação do 

interesse público, princípio orientador de toda a atividade da Administração, acarreta 

indiretamente, como simples consequência, prejuízo a um administrado específico, e que não 

se mostra legítimo suportar.  

Exemplo disso é o caso de interdição de rua por diversos meses para sua 

duplicação, prejudicando consideravelmente a rentabilidade de comércio ali localizado. 

Atenta contra o mais singelo sentimento de justiça aceitar que esse específico empresário 

suporte prejuízo em razão de atividade exercida pelo Poder Público em proveito de toda a 

sociedade, que seria a melhoria do trânsito no local.
20

 

Ademais, não é qualquer dano ocasionado pelo ato lícito acima especificado que 

gerará o dever indenizatório por parte do Estado, mas somente aquele que seja anormal, 

consistente no que “supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da 

atuação estatal”.
21

 Exemplifique-se: a poeira que excede um pouco a normalidade, sujando 

determinado estabelecimento comercial em razão da troca do pavimento da rua onde ele se 

localiza não é, por si só, causa o bastante para se exigir do Estado um valor indenizatório. 
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21 
 

 

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a responsabilidade objetiva em face 

das condutas lesivas do Estado, conforme consagra o parágrafo 6° do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988: 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

Ressalte-se, contudo, que a responsabilidade objetiva estatal, fundada na teoria do 

risco administrativo, que impõe ao Estado, como já dito, o dever de responder pelos riscos 

criados em razão de suas atividades, admite que essa obrigação seja afastada, quando o Poder 

Público comprove a exclusão do nexo causal por meio de uma das hipóteses admitidas: fato 

exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Destarte, não há 

falar em confusão com a teoria do risco integral, a qual se mostra como espécie radical da 

teoria do risco, justificando o dever de indenizar mesmo nos casos em que o nexo causal 

esteja quebrado.
22

 

Por fim, como se sabe, o Estado também pode causar danos por meio de condutas 

omissivas. Permanecendo inerte no dever de cumprir algumas de suas obrigações, o Poder 

Público pode contribuir para a ocorrência de diversos danos aos administrados. Um dos 

deveres do Estado brasileiro é assegurar que os direitos fundamentais, de fato, concretizem-se 

no seio da sociedade brasileira, como garantia mínima de uma vida digna. E, dentre os 

diversos direitos fundamentais que o nosso ordenamento jurídico assegura, encontra-se o 

direito à moradia, acerca do qual se fará alguns apontamentos no capítulo que segue. 
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3  O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA 

3.1 Os direitos fundamentais: breves considerações 

O reconhecimento e consolidação dos direitos fundamentais do homem como 

normas imprescindíveis e obrigatórias para todo e qualquer ordenamento jurídico se deu 

através de uma longa evolução e por meio de uma permanente luta histórica pela conquista 

desses direitos básicos.  

O cristianismo teve influência marcante na gênese dos direitos fundamentais, 

sendo uma de suas principais fontes de inspiração. Com sua doutrina pregando que o homem 

foi feito à imagem e semelhança de Deus e que este já teria, inclusive, assumido a condição 

humana para salvá-la, houve a atribuição de um alto valor intrínseco à natureza humana, 

contribuindo ainda mais para o acolhimento da ideia de que há uma dignidade única no 

homem, o que exige uma proteção especial.
23

 

Juntamente com o cristianismo, o jusnaturalismo também se mostrou como 

corrente de concepção filosófica importantíssima no processo de reconhecimento de direitos 

essenciais à condição humana, por meio de sua visão abstrata do Homem com direitos 

inerentes àquela sua condição.  Entretanto, atribuir o surgimento dessa nova e revolucionária 

perspectiva de direitos simplesmente a essas e mais alguma outra corrente filosófica não se 

apresenta como algo muito satisfatório. 

De fato, embora essas correntes de pensamento tenham bastante relevância no 

caminho para a formação e reconhecimento dos diversos direitos fundamentais, as condições 

históricas objetivas em que se deu o desenvolvimento dessa concepção de direito é que 

constituem a fonte primária de fundamentação e inspiração deles, servindo aquelas filosofias 

como instrumento indispensável no processo de ordenação dessas condições, para que haja 

uma compreensão ideológica coerente da realidade que se mostra.
24

  

Destarte, concepções filosóficas somadas a determinadas condições históricas ou 

reais, fundamentam a evolução social, que, no caso em enfoque, constitui a gênese de direitos 

inerentes à condição humana. Com efeito, tendo em vista a origem histórica dos direitos 

fundamentais, as condições reais ou objetivas que propiciaram aquela evolução no sentido do 
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surgimento desses direitos manifestaram-se em meados do século XVIII com a forte e 

insustentável contradição entre “o regime da monarquia absoluta, estagnadora, petrificada e 

degenerada, e entre uma sociedade nova tendente à expansão comercial e cultural”, 

aparecendo, de outro lado, a filosofia do Iluminismo como importante fonte impulsionadora: 

exaltação às liberdades e valores individuais do homem.
25

 

Contudo, é de se ressaltar que, não sendo todos os direitos fundamentais fruto de 

um momento único, mas, pelo contrário, de momentos históricos distintos ao longo da 

História, mostra-se sem razoabilidade buscar extrair um substrato único e absoluto para todas 

as espécies de direito que integram aquele conjunto, sendo mais plausível perquirir como 

justificá-los em todos os períodos que se apresenta. 

E o que seriam os direitos fundamentais? Como conceituá-los? 

Uadi Lammêgo Bulos26 os conceitua da seguinte forma: 

Os direitos fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, 

deveres e institutos inerentes à soberania popular, que garantem a convivência 

pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, 

condição econômica ou status social. 

Destacando a relação com o Estado, a definição de Perez Luño permite ter uma 

ideia satisfatória do que são os direitos fundamentais: 

Os direitos fundamentais constituem a principal garantia com que contam os 

cidadãos de um Estado de Direito de que o sistema jurídico e político em seu 

conjunto se orientará para o respeito e a promoção da pessoa humana; em sua estrita 

dimensão individual (Estado liberal de Direito), ou conjugando esta com a exigência 

de solidariedade corolário do componente social e coletivo da vida humana (Estado 

social de direito).
27 

Apesar disso, muitos defendem que estabelecer um conceito único e preciso não 

se mostra tarefa fácil, na medida em que os direitos fundamentais são conhecidos por meio de 

diversas expressões: direitos públicos subjetivos, direitos naturais, direitos humanos, direitos 

individuais, liberdades fundamentais, enfim, dentre outras. 

O fato é que, “direitos fundamentais do homem” talvez seja a expressão que mais 

se adeque à realidade deles: “fundamentais”, indicando situações jurídicas sem as quais o ser 

humano não se completa, e “do homem”, no sentido de que se volta ao homem no sentido de 

condição humana. Independente da perspectiva que se veja, são prerrogativas “sem as quais a 
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pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”, essenciais 

para a concretização de uma vida livre, digna e igual para todos.
28

 

Caracterizar de forma geral esses direitos também não é algo tão simples, pois eles 

não se apresentam de maneira uniforme em todos os Estados. Konrad Hesse deixa isso claro 

ao afirmar que “o conteúdo concreto e a significação dos direitos fundamentais para um 

Estado dependem de inúmeros fatores extrajurídicos, especialmente das peculiaridades, da 

cultura e da história dos povos”.
29

 

Não obstante isso, há determinadas características que lhes atribuem com uma 

maior frequência: historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. 

A historicidade consiste em informar que eles são fruto de uma evolução histórica, 

surgindo, modificando-se e, até mesmo, desaparecendo. Essa característica afasta de vez a 

concepção de que toda a fonte que fundamenta a existência deles adviria do direito natural ou 

da essência humana, constituindo-se, pelo contrário, notadamente, em fruto das necessidades 

humanas.  

E, é com base nessa perspectiva da evolução histórica que muitos dividem os 

direitos fundamentais em gerações: primeira, segunda, terceira e até uma quarta geração de 

direitos fundamentais, mostrando que eles nem sempre foram os mesmos em todas as épocas. 

A primeira geração de direitos fundamentais, com gênese no final do século XVII, 

seria composta pelos direitos civis e políticos, direitos individuais que configuram as 

liberdades negativas, ou seja, que prestigiam uma conduta negativa (não fazer) por parte do 

Estado. Da segunda, com período de surgimento logo após a Primeira Guerra Mundial, fariam 

parte os direitos sociais, econômicos e culturais, consubstanciando as liberdades positivas, as 

quais exigem do Estado não mais uma abstenções, mas sim uma conduta positiva, 

prestacional, no sentido de assegurar-se bem estar e igualdade substancial dentro da 

sociedade.
30

 

Já os direitos fundamentais de terceira geração seriam compostos pelos direitos 

difusos e coletivos, que consubstanciam a solidariedade ou fraternidade que deve existir no 
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meio social. O direito a um meio ambiente equilibrado faz parte dessa geração. Além desses, 

há ainda os que defendem existir uma quarta geração de direitos fundamentais, a qual 

englobaria os relacionados à informática, eutanásia, clonagens e outros acontecimentos 

ligados à engenharia genética, por exemplo.
31

 

Apesar dessa divisão que se costuma atribuir aos direitos fundamentais, deve ser 

esclarecido que o surgimento de uma geração de direitos não suplanta a anterior. Elas passam 

a coexistir de forma harmônica e a influenciar-se mutuamente, fazendo com que haja uma 

evolução na perspectiva que se tem do conjunto dos direitos que integram cada uma delas. E, 

é justamente por isso que muitos doutrinadores criticam essa classificação em “gerações” de 

direitos, preferindo a terminologia “dimensões” de direitos, com o fim de evitar a ideia de que 

houve uma gradativa substituição de uma geração por outra. 

Voltando para as características das quais tratávamos, da inalienabilidade deriva 

sua condição de direitos com um caráter não patrimonial, indisponíveis e intransferíveis. 

Enquanto isso, o caráter de imprescritibilidade denota que eles nunca deixam de ser exigíveis 

em razão do passar do tempo, sempre podendo ser exercidos. Por último, a irrenunciabilidade 

marca que eles não podem ser renunciados. Alguns podem até ser não exercidos, mas nunca 

renunciados. 

Impende ainda destacar que já se atribuiu o caráter de serem absolutos os direitos 

fundamentais, no sentido de que estariam no patamar máximo da hierarquia jurídica, não 

podendo sofrer restrições. Não obstante isso, atualmente se encontra pacificado o 

entendimento de que essa espécie de direitos pode sofrer restrições e limitações, quando em 

determinadas situações entrem em choque com outros valores de ordem constitucional e, até 

mesmo, outros direitos fundamentais. O mais basilar dos direitos, que é o direito à vida, pode 

sofrer restrição, como previsto, inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro: a pena de morte 

é admitida em caso de guerra formalmente declarada.
32

 

Ademais, também se atribui a característica de os direitos fundamentais estarem 

consubstanciados em preceitos de uma ordem jurídica determinada, sendo esse caráter o fator 

que justamente diferenciaria as expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos”. 
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A expressão “direitos fundamentais” estaria voltada para aqueles direitos 

reconhecidos e positivados na ordem jurídica de um Estado determinado, por meio de seu 

texto constitucional, enquanto a expressão “direitos humanos” referir-se-ia àquelas situações 

jurídicas de respeito à pessoa humana, independentemente de sua vinculação à uma ordem 

constitucional determinada, previstas, notadamente, em documentos de direito internacional, 

com vocação à uma validade universal e com caráter supranacional. 

Assim, os direitos fundamentais constituir-se-iam “nos direitos que vigem numa 

ordem jurídica concreta, sendo, por isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois 

são assegurados na medida em que cada Estado os consagra”.
33 

Dessa forma, além de aspectos 

éticos (base axiológica), ligados à limitação do poder e à proteção da dignidade da pessoa 

humana, os direitos fundamentais têm aspectos normativos (formais), segundo os quais 

aqueles estão previstos na norma ápice do ordenamento jurídico: a Constituição.
34

 

Não obstante essa diferenciação, não há falar em incompatibilidade entre ambos. 

Tanto a expressão “direitos fundamentais” quanto “direitos humanos” referem-se a posições 

jurídicas essenciais à condição humana. Visto por esse aspecto substancial, os direitos 

humanos gozam da característica da fundamentalidade, ou seja, “da importância e 

essencialidade das posições jurídicas para a pessoa humana, fundamento de sua especial 

proteção pela ordem jurídica internacional e/ou interna.”
35

 

Além disso, também não há falar que ambos se encontram em esferas estanques, 

sem comunicabilidade alguma. Há uma constante interação entre eles, servindo os direitos 

humanos, muitas vezes, como matriz para a consagração de muitos direitos fundamentais 

consubstanciados numa ordem jurídica específica. Ressalte-se a importância, por exemplo, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) para a elaboração das  constituições de 

diversos Estados. E, por outro lado, não raro os direitos fundamentais positivados em 

determinado Estado servirem de espelho para a consagração de direitos humanos 

internacionais.
36
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Após esses breves comentários acerca dos direitos fundamentais, passe-se, então, 

a traçar alguns aspectos do direito à moradia, o qual, mais que um direito fundamental 

reconhecido pelo Estado brasileiro, encontra-se no rol dos direitos humanos reconhecidos pela 

comunidade internacional. 

3.2 O reconhecimento do direito fundamental à moradia no Brasil e no mundo 

Por meio da emenda constitucional n. 26, promulgada no ano de 2000, o 

ordenamento jurídico brasileiro passou a reconhecer expressamente o direito à moradia como 

um direito fundamental. O artigo 6°
37

 da Constituição Federal brasileira, onde estão 

delineados os direitos sociais fundamentais, foi alterado, passando a constar o referido direito. 

Apesar disso, muitos defendem que, ainda que o direito à moradia não estivesse 

previsto de forma expressa em nossa Lei Maior, esse direito já faria parte do rol de direitos 

fundamentais integrantes do ordenamento do Brasil de forma implícita. 

Como primeira justificativa, alega-se que esse reconhecimento decorreria 

simplesmente do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos de nosso 

Estado. 

Esse princípio teria uma dimensão negativa e outra positiva. Da dimensão 

negativa do princípio da dignidade da pessoa humana decorreria o dever do Estado de garantir 

a integridade física e psíquica do indivíduo. Enquanto isso, a positiva reclamaria a “satisfação 

das necessidades existenciais básicas para uma vida com dignidade, podendo servir até 

mesmo como fundamento direto e autônomo para o reconhecimento de direitos fundamentais 

não expressamente positivados (...)”.
38

 

Destarte, como, indubitavelmente, o direito à moradia visa à concretização e 

realização do princípio da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento desse direito 

fundamental como integrante do ordenamento do País, mesmo antes de ser inserido via 

emenda reformadora, resultaria numa clara decorrência lógica. 
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Além desse argumento justificador, alega-se também que o direito fundamental à 

moradia já estaria reconhecido apenas com base no que estabelece o parágrafo 2° do art. 5° de 

nossa Carta Maior. 

“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 

a República Federativa do Brasil seja parte.” Com estas palavras, esse dispositivo supracitado 

prevê, em suma, que o rol dos direitos fundamentais brasileiros é aberto, não taxativo. Ele não 

se resume, portanto, àqueles expressamente previstos no texto constitucional. E, essa 

expansão dos direitos fundamentais para além do texto da Carta tem sido denominada de 

“bloco de constitucionalidade”. 

Diante desse fato, não haveria como negar que aquele direito já não fizesse parte 

de nosso ordenamento sob dois fortes fundamentos: o primeiro é que o Brasil é signatário dos 

grandes tratados internacionais de direitos humanos, os quais preveem o direito à moradia 

como direito humano básico; o segundo é que não há como questionar o caráter materialmente 

fundamental do direito à moradia. 

Para explicarmos esse segundo ponto referido no parágrafo anterior, insta salientar 

a diferença entre aquilo que é material e formalmente constitucional. Materialmente 

constitucional seria tudo aquilo que imprescindivelmente deve ser tratado no seio de uma 

Constituição. Paulo Bonavides39 nos premia com seu elucidativo conceito:  

Do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à 

organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à 

forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais. 

Tudo quanto for, enfim, conteúdo básico referente à composição e ao funcionamento 

da ordem política exprime o aspecto material da Constituição. (Grifo Nosso) 

Já em seu aspecto formal, a Constituição seria tudo aquilo que está consagrado ou 

positivado em seu texto, ainda que não faça referência a nenhum daqueles assuntos que o 

mestre Bonavides referiu-se. 

Da análise do parágrafo 2° do art. 5° em questão, vê-se que o constituinte admite 

que não apenas os direitos fundamentais formalmente constitucionais fazem parte de nosso 

ordenamento, mas também aqueles que o são apenas materialmente, logo, com efeito, tendo 

em vista que o direito à moradia é um direito humano básico e que decorre direta e 
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inquestionavelmente, pelo menos, do princípio da dignidade da pessoa humana, esse direito 

integraria nosso ordenamento mesmo antes da alteração do artigo 6° da Constituição de 1988. 

Já com relação ao primeiro ponto, referente à decorrência do direito à moradia dos 

tratados internacionais de que o Brasil seja parte, isso também se mostra inquestionável. 

Primeiramente, a moradia foi expressamente reconhecida como direito humano 

básico na Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

1948. No artigo XXV.1 dessa Carta internacional, está disposto que “toda pessoa tem direito a 

um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos ...” (Grifo Nosso). 

A partir daí, diversos outros documentos internacionais relacionados a direitos 

humanos que foram surgindo passaram também a fazer referência ao direito à moradia como 

direito humano básico. Destaque-se o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais (1966), ao qual o Brasil se obriga desde janeiro de 1992, quando o ratificou, que 

estabelece no §1° do seu artigo 11 a determinação que “os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas...”. 

Assim, sendo o Brasil signatário de ambos os documentos, o direito fundamental à 

moradia já faria parte do ordenamento do País desde, pelo menos, a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Mas, e que espécie de moradia o ordenamento jurídico brasileiro assegura? Qual o 

conteúdo desse direito fundamental? É acerca disso que se discutirá logo a seguir. 

3.3 Direito à moradia: o conteúdo necessário para uma vida com dignidade 

Quando se fala em direito à moradia, não se está referindo a qualquer moradia, 

tida como um teto qualquer sob o qual determinada pessoa e sua família simplesmente ficarão 

debaixo. Pelo contrário, quer-se referir a um local onde as condições mínimas de higiene, 

conforto, segurança e privacidade possam estar asseguradas para que a pessoa, juntamente 

com seus familiares, possam desenvolver suas personalidades. 
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Nas palavras de Sarlet40,  

Com efeito, sem um lugar adequado para proteger-se a si próprio e a sua família 

contra as intempéries, sem um local para gozar de sua intimidade e privacidade, 

enfim, de um espaço essencial para viver com um mínimo de saúde e bem estar, 

certamente a pessoa não terá assegurada a sua dignidade, aliás, por vezes não terá 

sequer assegurado o direito à própria existência física, e, portanto, o seu direito à 

vida. [Grifo Nosso] 

A grande questão está em saber definir quais os contornos dessa moradia 

adequada. De fato, o legislador constituinte reformador brasileiro ao assegurar expressamente 

o direito à moradia dentre os direito sociais fundamentais o fez sem qualquer adjetivação, 

somente de forma genérica. 

Apesar disso, como foi dito, não é por essa razão que se admitirá interpretações 

desproporcionais e desarrazoáveis com relação ao conteúdo daquele direito fundamental. 

Tendo como fundamento primário o princípio da dignidade da pessoa humana, não se pode 

admitir qualquer interpretação que leve à incompatibilidade com ele. Assim, como no 

ordenamento interno não houve o estabelecimento preciso dos contornos do direito social ora 

tratado, deve-se buscá-los no âmbito internacional. 

Mesmo sabendo que o conceito de moradia adequada é, de certa forma, variável 

entre os diversos Estados, sendo também determinado por outros fatores, como elementos 

econômicos, culturais, sociais, climáticos, dentre outros, a Comissão de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais da ONU, entendendo que é possível estabelecer certos aspectos mínimos a 

serem observados independentes das peculiaridades dos contextos particulares, estabeleceu 

uma série de medidas que compõem o conceito de moradia adequada contidas no § 8° de seu 

Comentário Geral n. 4: 

a) Segurança legal de posse. A posse toma uma variedade de formas, incluindo 

locação (pública e privada) acomodação, habitação cooperativa, arrendamento, 

uso pelo próprio proprietário, habitação de emergência e assentamentos informais, 

incluindo ocupação de terreno ou propriedade. 

b) Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura. Uma casa 

adequada deve conter certas facilidades essenciais para saúde, segurança, conforto 

e nutrição. 
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c) Custo acessível. Os custos financeiros de um domicílio associados à habitação 

deveriam ser a um nível tal que a obtenção e satisfação de outras necessidades 

básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas. 

d) Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de prover 

os habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, 

vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e riscos de doença. 

e) Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis àqueles com 

titularidade a elas. A grupos desfavorecidos deve ser concedido acesso total e 

sustentável para recursos de habitação adequada. 

f) Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que permita 

acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras 

facilidades sociais. 

g) Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os materiais de 

construção usados e as políticas em que se baseiam devem possibilitar 

apropriadamente a expressão da identidade e diversidade cultural da habitação. 

Destarte, tendo isso em vista, cabe ao legislador brasileiro estabelecer os 

contornos do direito fundamental à moradia no Brasil, sempre observando o que as normas 

internacionais estabelecem sobre o tema e o que reclama uma vida com dignidade no contexto 

brasileiro. 

Entretanto, mais do que simples medidas legislativas, o respeito à dignidade 

humana em face do direito à moradia exige mais que a indispensável atuação do legislador. 

Não cabe mais ao Poder Público apenas isso. É necessário por em prática políticas públicas 

voltadas à proteção e promoção desse direito fundamental. Integrando o rol dos direitos 

sociais, para que a moradia tenha eficácia jurídica e social, faz-se imprescindível uma atuação 

positiva por parte do Estado, mediante a execução de políticas urbanas e habitacionais.
41

 

Firmados esses e outros caracteres acerca de todos os pontos acima tratados, que, 

sem pretensão de esgotar, buscou-se traçar um panorama geral, tratar-se-á, no capítulo 

seguinte, de alguns aspectos da responsabilidade estatal em face de sua conduta omissiva no 

tange tanto à observância do direito fundamental à moradia, quanto também ao respeito às 
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normas que organizam e ordenam o espaço urbano, sob o enfoque do problema da construção 

de habitações em áreas de risco. 
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4  OS ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL REFERENTES AOS 

DANOS EM ÁREAS DE RISCO  

4.1 Apresentando o problema 

A cada ano, os noticiários expõem mais e mais a triste situação daqueles que 

perderam bens e entes queridos em razão de deslizamentos de terras ocorridos em áreas de 

encostas e de enchentes ocasionados pelas fortes chuvas que atingem o País, notadamente no 

período do verão. 

E, em regra, as pessoas que estão envolvidas nessa situação são aquelas de classe 

social menos favorecida, as quais se encontram morando em favelas, locais caracterizados 

pela grande ausência da infraestrutura básica para um habitar digno, estando, muitas vezes, 

em razão de sua localização, inseridas em áreas qualificadas como de risco. 

De fato, a falta de condições financeiras, que priva diversas famílias de adquirirem 

uma moradia adequada (aquela que atenda a todas as condições básicas necessárias para uma 

vida com dignidade), é o principal fator que leva diversos grupos familiares a realizarem a 

construção de seus lares em áreas onde o risco de sofrerem danos nos seus mais variados 

prismas é eminente.  

Assim, como decorrência do estado de pobreza, somado à ausência de uma plena 

concretização do direito fundamental à moradia pelo Estado, diversos assentamentos 

familiares são levantados de forma clandestina, sem critérios técnicos e com total desrespeito 

às normas urbanísticas impostas pelo Governo em locais sem o mínimo de preparo para 

abrigar aquelas famílias. 

Com efeito, antes de serem apresentados alguns fatos e dados estatísticos dessa 

problemática de desastres que anualmente assola a sociedade brasileira, convém citar um 

conceito abrangente do que seriam essas áreas de risco. Ana Luísa Soares Carvalho, 

Procuradora do município de Porto Alegre, cita, em um de seus artigos, o conceito trazido 

pelo programa Pró-Lar da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de 

São Paulo, o qual qualifica área de risco como sendo uma 

área onde existe a possibilidade de ocorrência de perda ou dano, social e econômico, 

causada por uma condição ou processo geológico de origem natural, que pode ser 

induzido ou potencializado por intervenções nos terrenos, executadas de maneira 
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errada pelo homem. Ex.: áreas sujeitas a enchentes/inundações, a 

desmoronamentos/deslizamentos, erosão/assoreamento, áreas contaminadas, etc.
42  

Frente a esse conceito apresentado, não é difícil notar que ele reflete o local onde 

diversas famílias brasileiras desenvolvem-se como unidade básica de nossa sociedade, sendo 

sazonalmente, acompanhando o regime das chuvas no Brasil, assoladas por desastres que 

ilustram os noticiários televisivos e jornalísticos no período do verão brasileiro. 

Quase que diariamente, esses noticiários expõem os tristes acontecimentos de  

mortes, desaparecimento de pessoas, perda de bens e o desabrigo de muitas famílias em 

decorrência das chuvas. O “site” G1 da TV Globo
43

, em 09/01/2012, trouxe o relato desse 

único dia de chuvas em alguns dos municípios do estado do Rio de Janeiro:  

Chega a oito o número de mortos por problemas provocados pela chuva, na 

madrugada desta segunda-feira (9), no distrito de Jamapará, em Sapucaia, no Centro-

Sul Fluminense, segundo informações da Defesa Civil estadual. Sete pessoas 

morreram em decorrência de um deslizamento de terra, que atingiu pelo menos oito 

casas. A oitava vítima, segundo a Defesa Civil, morreu numa casa que desabou em 

outra parte do município. Ao todo, são seis adultos e duas crianças, ainda de acordo 

com a Defesa Civil. A Defesa Civil estadual avalia a possibilidade de haver pelo 

menos 20 pessoas desaparecidas após o deslizamento. Já segundo o coordenador de 

Defesa Civil de Sapucaia, Marco Antônio Teixeira Francisco, ao menos 12 pessoas 

seguem desaparecidas, além dos mortos já encontrados. 

No estado do Ceará, anualmente as chuvas também deixam pessoas desabrigadas, 

além de causar mortes. Dados recentes mostram que um número muito grande de famílias 

fortalezenses moram em áreas consideradas como inapropriadas para uma habitação segura. A 

página eletrônica do jornal Diário do Nordeste44 trouxe no dia 14/01/2012 uma notícia que 

demonstra o quão grande é o problema que a capital cearense ainda enfrenta: 

Apreensão e medo ainda na pré-estação chuvosa. Duas palavras que podem resumir 

bem os sentimentos das pessoas que vivem nas 91 áreas de risco de Fortaleza. 

Dentre elas, o Morro Santa Teresinha e a comunidade do Saporé, estabelecida na 

beira do Riacho Maceió, são as mais preocupantes e em estado considerado crítico. 

Ambas reúnem 230 famílias e apresentam risco eminente de deslizamento, 

desabamento e alagamento. Segundo estimativas da Defesa Civil do Município, 

aproximadamente, 19 mil famílias vivem em encostas de morro, nas margens de 

lagoas, rios e riachos ou nas faixas de praia, locais impróprios para qualquer tipo de 

moradia, justamente, por representar sérios riscos.   
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  Destarte, está mais do que claro que a chegada do período de chuvas representa 

um real perigo da ocorrência de graves danos por milhares de pessoas. E, isso é realidade não 

apenas nos Estados do Ceará e Rio de Janeiro, mas em todas as áreas de risco encontradas nas 

diversas cidades de nosso país. 

  Frente a essa grave situação, deveria o Estado mobilizar-se no intuito de evitar 

que grande parte dos previsíveis danos ocorram àquelas famílias localizadas nas áreas de 

risco, preservando suas vidas e os poucos bens materiais que possuem, ambos assegurados 

como direitos fundamentais em nossa Constituição Federal. 

O fato é que nem sempre o Governo age no sentido de evitar que esses desastres 

ocorram. Mesmo prevendo os possíveis e prováveis danos que possam advir com a chegada 

do período das chuvas, muitas vezes, nada é feito no sentido de evitá-los ou, pelo menos, 

minimizá-los.  

A edição de 18 de janeiro de 2012 da Revista ISTOÉ, por exemplo, trouxe 

reportagem afirmando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de 

Janeiro (Crea-RJ) apontou, em relatório apresentado na semana anterior à publicação daquela 

edição da revista, que, após uma vistoria realizada nos municípios daquele estado que mais 

foram atingidos pelas enchentes de 2011, observou-se que “das 170 áreas indicadas como de 

alto risco de deslizamento na região serrana, somente oito têm obras de recuperação 

iniciadas.”
45

  

Ocorre que essa conduta omissiva levada à cabo pelo Estado vai de encontro às 

suas responsabilidades decorrentes das normas urbanísticas, havendo também um grave 

desrespeito ao direito fundamental à moradia, o qual se encontra assegurado tanto em nossa 

Carta constitucional quanto nos principais documentos consagradores de direitos humanos da 

sociedade internacional, conforme já debatido. E, é justamente acerca dessas omissões 

praticadas pelo Estado que se tratará no tópico seguinte.  

4.2 As omissões estatais 

“Urbanismo é o conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços 

habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na sociedade.”
46

  Com 
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essas palavras, Hely Lopes Meirelles conceituou um dos temas jurídicos que cada vez mais 

cresce em importância. 

É notório que os agrupamentos urbanos brasileiros continuam a crescer em ritmo 

acelerado. As cidades estão em expansão, crescendo para os mais diversos lados. E, junto com 

elas, cresce a importância das normas de natureza urbanística, ou seja, aquelas que, como bem 

esclarecido pelo eminente doutrinador, visam a ordenar o espaço urbano, com vistas a garantir 

que as cidades se expandam de forma a sempre  assegurar o bem estar de seus habitantes. 

Impende destacar que essas normas que se voltam a fixar as políticas de 

desenvolvimento urbano derivam do poder de polícia do Estado, que, nas palavras de José dos 

Santos Carvalho Filho, constitui-se na “prerrogativa de direito público que, calcada na lei, 

autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em 

favor do interesse da coletividade”.
47

   

Assim, as limitações urbanísticas (conjunto de normas de natureza urbanística),  

visam basicamente à ordenação e controle do uso do solo urbano, ao planejamento do 

desenvolvimento urbano, e ao regulamento das construções, impondo  

normas de salubridade, conforto, segurança, funcionalidade e estética para a cidade e 

suas adjacências, ordenando desde o traçado urbano, as obras públicas, até as 

edificações particulares (…) ordena, enfim, a cidade e todas as atividades das quais 

depende o bem-estar da comunidade. 
48        

Tendo isso em vista, o constituinte originário incumbiu a União Federal da tarefa 

de instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, devendo ser fixadas por lei, conforme 

se extrai do caput do artigo 182
49

 da Constituição Federal. Entretanto, esse ente federativo 

deve restringir-se a fixar as normas gerais, pois, como bem estabeleceu o art. 24 de nossa Lei 

Maior, a competência para legislar sobre direito urbanístico é concorrente, devendo aquele 

ente federado sofrer essa mencionada restrição, segundo está previsto no §1° desse 

dispositivo.  
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Aos demais entes federados cabe suplementar a legislação estabelecida no que 

couber, tudo em respeito ao princípio da predominância do interesse, o qual regula a 

distribuição de competências entre os organismos autônomos de nossa federação.  

E, em respeito ao mandamento constitucional, a União editou Lei n. 10.257 em 

2001, denominada de Estatuto da Cidade, fixando as diretrizes para o desenvolvimento urbano 

no Brasil, ou seja, os princípios e as bases técnicas do Urbanismo brasileiro.  

Aos municípios, a Constituição de 1988 reservou especial tarefa no que tange às 

questões urbanísticas, pois a eles ficou estabelecido o dever de executar as políticas de 

desenvolvimento urbano, conforme também se encontra disposto expressamente no caput 

artigo 182 da Lei Maior. 

 Essa obrigação dos Poderes Públicos municipais deve ser exercida sempre em 

observância às diretrizes gerais fixadas no Estatuto da Cidade, às normas editadas pelos 

poderes estaduais e ao conjunto de normas fixadas pelos próprios Poderes Públicos locais, 

que, em âmbito municipal, tem o plano diretor como seu principal instrumento de atuação 

urbanística. O §1° desse dispositivo constitucional supracitado confirma essa nossa afirmação, 

fixando que “o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana”. 

Dessa forma, nos municípios que apresentem mais de vinte mil habitantes deve ser 

erigido um plano diretor, onde estarão localizadas as normas básicas orientadoras e  

reguladoras do desenvolvimento urbano local, envolvendo “aspectos físicos, econômicos, 

sociais e institucionais, entrelaçados entre si, não sendo um fim em si mesmo e tendo por 

objetivo a melhoria da qualidade de vida da população.”
50

  

Ademais, apenas à título de informação, ressalte-se que o Estatuto da Cidade, em 

seu art. 41, trouxe outras hipóteses de obrigatoriedade de instituição do plano diretor não 

previstas na Constituição, sendo essas previsões de duvidosa constitucionalidade em face do 

silêncio constitucional. 

Juntamente com esse fundamental instrumento urbanístico que é o plano diretor, 

outros conjuntos normativos municipais específicos somam-se no intuito de que o bem estar 
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social seja mais eficazmente atendido. Todo esse conjunto de normas forma a chamada 

regulamentação edilícia, que objetiva, primordialmente, dois aspectos: o ordenamento da 

cidade no seu conjunto e o controle técnico funcional da construção individualmente 

considerada.
51

  

 E, citando ensinamento de Joaquim Castro Aguiar, Loreci Nolasco assim conclui:  

a fim de promover o ordenamento territorial, o Município editará, além da lei do 

plano diretor, (…) a lei de zoneamento, que estabelecerá os usos permitidos, 

tolerados ou proibidos para determinada área; a lei de parcelamento do solo, que 

conterá regras sobre loteamentos, desmembramentos e desdobramentos de glebas ou 

de lotes; o código de obras, com limitações ao direito de construir; o código de 

posturas visando sobretudo regular a questão sanitária etc., tudo isso com o objetivo 

de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes.
52 

Diante do que outrora foi apresentado, cabe ao Poder Público municipal a 

responsabilidade de garantir que todo o conjunto normativo que envolve a ordenação do 

crescimento e desenvolvimento urbano seja respeitado por todos, particulares e Estado, já que 

vivemos em um Estado de Direito. É do município, então, a atribuição de controle das 

construções urbanas, “não só para assegurar o ordenamento da cidade em seu conjunto, como 

para se certificar da segurança, da salubridade e da funcionalidade de cada edificação, 

individualmente considerada.”
53

 

O fato é que, muitas vezes, essa força governamental não cumpre com seu dever. 

Permite que haja o crescimento de inúmeras construções irregulares, de forma clandestina, 

sem o mínimo de controle e sem respeito algum às normas técnico-funcionais e de 

ordenamento urbano, como as integrantes, respectivamente, do Código de Obras e Lei de 

Zoneamento. 

Disso, resultam as milhares de construções em áreas de risco existentes, que põem 

em xeque a vida e a integridade física e patrimonial de uma grande quantidade de famílias. 

Construções essas que, para ocorrerem, precisariam de um projeto de obra elaborado por 

engenheiro ou arquiteto regularmente habilitado, com a posterior aprovação do projeto e 

expedição de alvará de construção pelo órgão municipal técnico responsável. 

E, é justamente dessa omissão estatal em permitir a construção e manutenção de 

habitações que, em total desrespeito às normas de natureza urbanística, não garantem a 
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mínima condição de segurança para seus habitantes e aos demais que se encontram próximos, 

que surge uma possível responsabilização governamental em caso de dano, como vem 

ocorrendo. 

Por outro viés, muito mais que simples omissão em garantir o respeito às normas 

urbanísticas, o que se vê também é um grave desrespeito ao direito social fundamental à 

moradia. 

O §1° do artigo 5° da Constituição Federal é claro ao afirmar que “as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, logo, uma vez que 

nosso ordenamento reconhecesse determinado direito fundamental, a aplicação de seus efeitos 

em favor daqueles que o titularizassem não poderia ser recusada.  

Não obstante o dispositivo ora em apreço, isso não é o que se observa. Muitos 

direitos fundamentais estão inseridos dentro de dispositivos normativos cujo conteúdo seria 

insuficiente para gerar normalmente seus efeitos de imediato. Segundo a classificação do 

renomado constitucionalista José Afonso da Silva, a qual é amplamente aceita no meio 

jurídico, poderíamos qualificar essas normas como sendo de eficácia limitada, cuja uma de 

suas espécies seriam as normas programáticas. 

Para uma determinada corrente de pensadores, o retromencionado parágrafo 

primeiro não se aplicaria às normas programáticas, sustentando que há determinados direitos 

fundamentais que tem sua eficácia alcançada apenas segundo os termos e medidas previstos 

em lei. Entretanto, de forma diametralmente oposta, há quem entenda que, ainda que de 

natureza programática, essas normas podem ensejar a fruição de direito subjetivo individual, 

independentemente de atuação legislativa.
54

 

Com efeito, em vez de posicionamentos extremistas, como os acima expostos, 

deve-se buscar uma interpretação que adeque a vontade do legislador, que foi a de evitar que 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais ficassem sem efetividade, com a 

realidade do ordenamento brasileiro. 

De fato, sem uma atuação positiva por parte do legislador, as normas de eficácia 

limitada não têm condições de gerar todos os seus efeitos esperados. Entretanto, deixar a 
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efetividade de uma série de normas constitucionais ao bel-prazer do legislador, é fazer de 

grande parte da Constituição um documento de conteúdo vazio. 

Buscando solucionar esse impasse, há aqueles que defendem que o que 

constituinte buscou ao dispor sobre a aplicabilidade imediata das normas definidoras de 

direitos fundamentais foi atribuir aos órgãos e Poderes estatais o dever de maximizar a 

eficácia dessa espécie de direitos. Trocando em miúdos, o §1° do artigo 5° de nossa Lei Maior  

(...) cuida de norma de natureza principiológica, que, por esta razão, pode ser 

considerada como uma espécie de mandado de otimização (maximização), isto é, 

que estabelece para os órgãos estatais a tarefa de reconhecerem, à luz do caso 

concreto, a maior eficácia possível a todas as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais (...)
55

  

Disso, resulta que o dispositivo citado não se aplica uniformemente a todas as 

normas que envolvem direitos fundamentais, tendo seu alcance firmado, muitas vezes, a partir 

das especificidades de um caso concreto, ainda mais se tratando de normas com eficácia 

limitada.  

E, sendo o direito à moradia um direito social, consubstanciado, assim como os 

demais direitos sociais elencados no art. 6°, em norma constitucional de cunho programático, 

sua eficácia e efetividade dependerão de como se encarará a manifestação desse direito, o qual 

pode ser visto a partir de duas perspectivas: como direito de defesa (dimensão negativa) e 

como direito a prestações (dimensão positiva). 

No viés de direito de defesa, a moradia, na condição de um bem jurídico 

fundamental, encontra-se protegida contra injustas agressões de terceiros, devendo tanto o 

Estado quanto os particulares respeitarem a moradia das pessoas, de sorte que as injustas 

violações a esse direito fundamental podem ser combatidas em sede judicial, por meio dos 

instrumentos processuais específicos que a ordem jurídica põe a disposição.
56

 

Tendo em vista esse aspecto, em princípio, a regra da aplicabilidade imediata dos 

direitos fundamentais não encontra empecilho para sua aplicação, na medida em que as 

normas que consagram direitos de defesa, em regra, não dependem da ação concretizadora do 

legislativo para surtir seus efeitos que normalmente se espera. Estando voltados a 

comportamentos de natureza omissiva, o que se exige ao seu respeito são apenas abstenções, 

não sendo um documento legal algo imprescindível para a fruição dessa espécie de direito. 
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Pode-se citar ainda, a título de exemplo, o direito fundamental à vida, que, pressuposto básico 

para a fruição de quaisquer outros, independe de concretização legislativa para ser plenamente 

exercido e exigível. 

Já a partir de seu outro aspecto, o direito à moradia, visto pelo prisma de direito 

positivo ou de dimensão prestacional, encontra maiores obstáculos para sua aceitação como 

direito de aplicabilidade imediata. 

De fato, nessa segunda perspectiva, não há como negar que o direito à moradia 

encontra-se veiculado em norma programática, que, apesar de suas limitações, segundo 

Canotilho, essas normas, mais que estabelecer simples programas ou orientações desprovidas 

de qualquer vinculatividade, tem valor jurídico idêntico ao das demais normas constitucionais, 

impondo ao Estado o dever de atuar no sentido de concretizar o valor ali consagrado. “Não 

deve , pois, falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque qualquer norma 

constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer órgão do poder político.”
57

 

Porém, ainda assim, sob o âmbito de um direito a prestações materiais, é 

majoritário o entendimento de que, em regra, não há como extrair direitos subjetivos das 

normas constitucionais consagradoras de direitos sociais, que são programáticas. Apesar 

disso, admitir esse posicionamento de maneira absoluta poderá levar a situações de grave 

injustiça. 

Os tratados internacionais que versam acerca do tema, é bem verdade, não 

estabelecem a obrigação de que os Estados disponibilizem uma moradia digna a todos que 

necessitem, mas, pelo contrário, apenas determinam que haja o maior empreendimento 

possível no intuito de garantir que todos tenham uma habitação de qualidade. Não obstante 

isso, não se pode desconsiderar que eventualmente se possa admitir que seja reconhecido pelo 

Judiciário um direito subjetivo a prestações fáticas, diretamente a partir do texto 

constitucional.
58

 

Para Robert Alexy, é possível o reconhecimento de direitos subjetivos originários 

(extraídos diretamente do texto da Constituição) em determinadas circunstâncias: quando 
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imprescindíveis ao princípio da liberdade fática
59

 e quando o princípio da separação dos 

poderes, bem como outros princípios materiais, incluindo os concernentes a direitos 

fundamentais de terceiros, forem atingidos de forma diminuta. E, ainda no pensamento do 

mencionado filósofo do direito, essas circunstâncias estariam atendidas, quando, por exemplo, 

não estivesse sendo garantido um padrão mínimo no que diz respeito aos direitos sociais.
60

 

Os argumentos utilizados por aqueles que negam a possibilidade de serem 

concedidos direitos subjetivos a prestações materiais por parte do Poder Público, como a 

violação do princípio da separação dos poderes (o Judiciário estaria invadindo a competência 

do Legislativo ao determinar o conteúdo de um direito ainda não regulado) e o princípio da 

reserva do possível (que condiciona a garantia de atendimento de direitos reconhecidos à 

disponibilidade material do Estado), muitas vezes, de fato, podem ser admitidos, mas isso 

deve ser analisado, como já demonstrado, à luz do caso concreto, sob pena de ocorrer grave 

violação à própria dignidade humana. 

Pode-se citar como exemplo disso questão que corriqueiramente chega ao 

Judiciário, que é o caso de demandas que buscam a concretização do direito social à saúde. 

Frente à precariedade dos hospitais públicos, muitas pessoas não conseguem internação em 

situações de risco de vida. Assim, buscam no Judiciário decisões que obriguem o Estado a 

garantir uma vaga para aquele que necessita, determinando-se, inclusive, a obrigação de 

custear internação em hospital particular às custas do Poder Público.  

Destarte, a partir do padrão de mínimo existencial preconizado por Alexy, é 

possível o reconhecimento de direito subjetivo a prestação material por parte do Estado no 

que tange a direitos sociais, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quando deve 

ser realizado um sopesamento dos princípios que se encontrem em embate num determinado 

caso específico, com o fim de evitar grave violação a direito fundamental. 

Com efeito, saliente-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é que deve 

servir de orientador para a determinação de um padrão mínimo de direitos sociais a ser 

atendido e reconhecido.  
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O direito à moradia é essencial à subsistência do Homem, expressão mínima do 

direito à vida. “Dar ao indivíduo o direito de morar é promover-lhe o mínimo necessário a 

uma vida decente e humana. É proporcionar-lhe condições mínimas de sobrevivência.”
61

   

Dessa forma, ainda que, em regra, o Estado não seja obrigado a dar a todos que 

precisem uma moradia digna, no mínimo, ele deve empenhar-se para fazer com que o direito à 

moradia, consagrado expressamente entre os direitos sociais, seja ao máximo concretizado e 

respeitado. Entretanto, frente à realidade que se nos apresenta, isso ainda está longe de 

acontecer, em face das condições precárias em que muitas pessoas vivem. 

Por fim, diante desse duplo comportamento omissivo por parte do Estado acima 

apresentado, somado às intempéries naturais que anualmente ocorrem, notadamente as 

chuvas, as quais ocasionam, como já demonstrado, grandes desastres, muitas pessoas têm se 

dirigido ao Judiciário com o fim de obter uma reparação  dos danos sofridos em face do Poder 

Público. É sobre essa questão que se fará uma análise no tópico seguinte. 

4.3 O tratamento no judiciário em face dos danos sofridos por aqueles que habitam em 

áreas de risco 

Como já dissemos, em regra, ninguém vai morar em áreas de risco por que quer, 

mas sim por não ter condições financeiras de adquirir uma moradia localizada onde as 

necessidades mais básicas estejam asseguradas, como segurança, saneamento básico, água 

encanada, enfim, tudo o que é fundamental para uma vida digna. Destarte, muitos dos que lá 

habitam estão ali por não terem para onde mais ir. 

Os danos sofridos em razão de habitarem aquelas áreas têm levado muitas pessoas 

ao Judiciário na busca de cobrar do Estado a reparação das lesões que sofreram, em grande 

parte, por pura conduta omissiva estatal, que, mesmo prevendo a ocorrência de danos a muitas 

famílias, pouco fez para evitá-los ou, pelo menos, minimizá-los. 

E, os órgãos jurisdicionais vem caso a caso condenando o Poder Público à 

indenizar essas pessoas, reconhecendo que sua conduta omissiva em permitir que elas se 

instalassem naqueles locais e lá permanecessem, mesmo com a forte previsão da provável 

concretização de eventos danosos, contribuiu de maneira fundamental para a confirmação dos 
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fatos que foram previstos: perda de bens e vida humana em razão de deslizamentos de 

encostas ocasionados pelas chuvas, por exemplo. 

Seguem alguns julgados que confirmam o que se afirma: 

EMENTA: Responsabilidade civil. Chuvas. Edificação irregular (favela). 

Deslizamento. Tragédia anunciada. Ato omissivo da municipalidade. Morte de 

menor. Danos material e moral. Pensionamento. Sucumbência recíproca. O 

deslizamento de terra provocado por forte chuva, aliado à inexistência de obra de 

contenção na encosta, evidencia a omissão da municipalidade em exercer sua 

atividade de polícia em matéria de construções e uso irregular do solo, assim como, e 

o que é mais grave, o descumprimento de seu dever de zelar pela segurança de seus 

munícipes. O deslizamento de terra em encosta, onde se encontra edificada uma 

favela, fruto da total omissão da autoridade administrativa em não ter promovido a 

interdição total da área afetada por sucessivos deslizamentos, reflete a culpa do 

órgão público, que, mais do que advertida, deixa de adotar providências eficazes 

para evitar o acidente, previsível e, portanto, evitável.(...)
62

 

 

 

EMENTA: Responsabilidade civil - Ação de indenização por morte de filho menor 

dos autores em decorrência de deslizamento de terra - Omissão do Poder Público na 

remoção da família da área de risco - Inocorrência de obras suficientes para conter o 

aludido deslizamento de terra - Sentença de improcedência - Inadmissibilidade -

Recurso provido para julgar parcialmente procedente a demanda.
63

 

 

 

Destarte, uma vez reconhecido que a conduta omissiva estatal em agir no sentido 

de garantir a integridade física e patrimonial daqueles que vivem em áreas de risco contribuiu 

para o evento danoso, o Judiciário vem condenando o Estado a reparar os danos ocorridos na 

exata medida da culpabilidade deste. 

Apesar disso, observa-se que há um ponto controverso no que diz respeito a esse 

tema. Divergência existente no meio doutrinário transborda para a realidade diária do 

Judiciário, fazendo com que haja decisões diversas no que tange a aplicação de qual teoria da 

responsabilidade civil se aplica nos casos de condutas omissivas estatais: se a teoria da 

responsabilidade objetiva ou se a teoria da responsabilidade subjetiva, na modalidade culpa 

administrativa ou culpa anônima, que tem base na teoria francesa da 'faute de service'. 

Seguem algumas dessas decisões divergentes para ilustrar a questão:  

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - OMISSÃO DO 

PODER PÚBLICO - DESLIZAMENTO DE TERRAS EM RAZÃO DA CHUVA 

- SOTERRAMENTO - TRAGÉDIA NA VILA MORRO DAS PEDRAS - 
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RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA CARACTERIZADA - 

'FAUTE DU SERVICE'.  

 A responsabilidade da Administração Pública, pela 'faute du service', é subjetiva e 

está subordinada à prova dos danos, da culpa, e do nexo de causalidade entre a 

ausência ou má prestação do serviço público e o evento danoso. O Município tem o 

dever de indenizar a mãe, a título de danos morais, pelo sofrimento advindo da 

trágica perda dos 06 (seis) filhos, mortos por soterramento, em consequência do 

deslizamento de terras, restando caracterizada a omissão, em virtude da inexecução 

de obras ou da adoção de medidas preventivas com o fim de conter os danos 

provocados pelas chuvas torrenciais que, apesar de registradas no passado, não 

foram objeto de cautelas técnicas da Prefeitura. V.V.
64

 (Grifo Nosso) 

 

 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - 

PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL 

COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER 

ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE 

RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA 

INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - 

SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE 

RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA 

(SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.  

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

civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a 

causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) 

ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e 

lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, 

incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, 

do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da 

responsabilidade estatal. Precedentes.(...)
65

 (Grifo Nosso) 

 

 

Não fossem as consequências práticas que se revelam pela adoção de uma teoria 

ou de outra, o fato não teria tanta importância, pois em ambas o Estado é responsável pelos 

danos decorrentes de sua conduta omissiva. A questão central, e que possui alta relevância, 

gira em torno notadamente da prova da culpa, que, como já dito, não precisa ser comprovada 

pelo particular em sede de responsabilidade objetiva. Passe-se, então, por fim, a uma breve 

discussão sobre a responsabilidade por omissão do Estado. 

4.4 Responsabilidade por omissão do estado: subjetiva ou objetiva? 

Conforme já dito, por meio de atos tanto comissivos quanto omissivos, o Estado 

pode causar uma série de danos aos administrados, tendo o dever de repará-los. E, como  

alhures mencionado, o art. 37, §6° da Constituição Federal de 1988 consagrou a chamada 
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responsabilidade objetiva estatal, fundada na Teoria do Risco, com o intuito de assegurar uma 

maior efetividade com relação ao dever reparatório do Poder Público. 

 Apesar disso, surgiu a dúvida em torno do âmbito de abrangência da citada 

teoria: se ela teria aplicação a atos comissivos e omissivos ou apenas a comissivos, na medida 

em que o próprio texto do dispositivo constitucional não deixaria isso bem claro. 

Grandes doutrinadores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, passaram a 

entender que, como os danos ocorridos em face de condutas omissivas estatais não são 

causados diretamente por seus agentes, impor ao Estado o ônus de responder de forma 

objetiva seria transformá-lo em um garantidor universal. 

Ora, “se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se 

não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.”
66

 Obrigação 

esta que adviria de imposição legal. Assim, em razão de uma conduta dolosa no sentido de 

descumprir uma norma, ou de negligência, imprudência ou imperícia, é que adviria dano 

capaz de ensejar a responsabilização do Estado. 

Destarte, o comportamento seria necessariamente ilícito. E, assim entende o 

retromencionado doutrinador: 

(...) sendo responsabilidade por 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) Culpa e dolo 

são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.
67

   

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, vai ao encontro desse entendimento, também se 

filiando à corrente daqueles que entendem ser a teoria da responsabilidade subjetiva por culpa 

do serviço a que deve ser aplicada nos casos de condutas omissivas do Poder Público. 

Para ela, nos casos de condutas omissivas do Estado, os danos que ocorrem são 

causados por fenômenos da natureza ou fatos de terceiros, mas que poderiam ter sido evitados 

ou abrandados se o poder Público tivesse cumprido sua obrigação legal, ou seja, quando 

deveria agir foi omisso. E, a culpa estaria inserida na ideia de omissão, violadora de um dever 

normativo. Assim, “enquanto no caso de atos comissivos a responsabilidade incide nas 
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hipóteses de atos lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para acarretar a 

responsabilidade do Estado.”
68

 

Por outro lado, há aqueles que defendem que a responsabilidade civil por omissão 

do Estado deve também enquadrar-se no âmbito da responsabilidade objetiva, pois o 

dispositivo constitucional em comento não estabelecera restrição alguma a determinado tipo 

de conduta estatal. Entendimento diverso faria com que a tarefa de imputar ao Estado suas 

responsabilidades se tornasse algo extremamente difícil, na medida em que, se para provar 

condutas comissivas do Poder Público é complicado, imagine-se uma omissão. 

O doutrinador Hely Lopes Meirelles, por exemplo, posiciona-se pela corrente de 

que a responsabilidade objetiva do Estado é voltada tanto para atos comissivos quanto para 

omissivos, indistintamente: “o essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato 

ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.”
69

 

Além desses entendimentos, há ainda aqueles que defendem um posicionamento 

intermediário, firmando que, de fato, responsabilizar objetivamente e de forma indistinta o 

Estado por danos decorrentes de toda e qualquer omissão sua não seria razoável, entretanto 

haveria determinados comportamentos omissivos, que, por sua especificidade, dever-se-ia 

aplicar a teoria da responsabilidade objetiva no caso onde decorra algum dano. 

Dividiu-se, então, a conduta omissiva em duas espécies: omissões genéricas e 

omissões específicas. Estas, estariam caracterizadas quando o comportamento omissivo do 

Poder Público criasse a situação propícia para o acontecimento do evento danoso a que aquele 

estava obrigado, por determinação legal, a impedir, ou seja, quando a conduta estatal influísse 

de forma direta e imediata no resultado lesivo. Assim, havendo a obrigação de agir por parte 

do Estado para se evitar o dano, aplicar-se-ia a responsabilidade objetiva.
70

 Caso contrário, 

não havendo essa obrigação legal, caracterizará omissão genérica, com aplicação da 

responsabilidade subjetiva, devendo-se apurar a culpa administrativa. 

 Utilizando alguns exemplos trazidos pelo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, 

podemos citar o caso em que veículo muito velho, não apresentando mais condições de 

circular com segurança no trânsito, provoca acidente em razão de falta de luz na traseira. A 

Administração não poderia sofrer nenhum tipo de responsabilização objetiva pelo simples fato 
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de o veículo ainda estar circulando, pois seria caso de omissão genérica. Entretanto, por outro 

viés, caso, naquelas circunstâncias, o veículo tenha passado por posto de fiscalização, sendo 

liberado, ou tenha sido aprovado em recente vistoria técnica, seria caso de omissão 

específica.
71

 

Assim, em caso de omissão genérica, aplicar-se-ia a responsabilidade subjetiva, 

cabendo àquele que sofreu o dano demonstrar a existência do mesmo e o nexo de causalidade 

entre ele e uma conduta omissiva culposa do Estado. Já no caso de omissão específica, a 

teoria da responsabilidade objetiva é que deveria ser aplicada, cabendo, pelo contrário, ao 

Estado o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal ou causa de excludente de 

responsabilidade entre o dano alegado pelo lesado e a suposta conduta omissiva do estatal.  

E, tendo em vista a problematização em torno da qual desenvolvemos este 

trabalho, constata-se que o Judiciário já reconhece, inclusive, que a conduta omissiva do 

Estado em face daqueles que habitam em áreas de risco configura-se como do tipo específica, 

aplicando-se a responsabilização de forma objetiva, conforme decisão que segue: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil do Município. Danos 

moral e material. Ocorrência de fortes chuvas, com deslizamento de encosta de 

morro e desmoronamento de imóvel da parte autora. Fato notório e previsível na 

região. Preliminar de prescrição. Análise e afastamento em decisão saneadora 

irrecorrida. Artigo 37, §6º da Constituição Federal. Adoção da Teoria Objetiva, 

segundo a qual bastam a existência de uma conduta Estatal, o dano e o nexo de 

causalidade entre eles para configurar o dever de reparação por parte do Estado, sem 

que haja necessidade de se averiguar o atuar culposo. Situação que revela conduta 

omissiva, de natureza específica, por parte do Poder Público que, muito embora 

tivesse prévio conhecimento da área de risco, negligenciou no dever de agir 

para impedir o evento. Obras de contenção, drenagem e escoamento de água na 

área afetada. Falta do serviço. Dever de indenizar. Jurisprudência predominante 

deste Tribunal. Não caracterizada a alegada causa excludente de responsabilidade 

(força maior). Recurso voluntário do Município. Sentença de procedência parcial. 

Manutenção. Desprovimento do recurso.
72

 (Grifo Nosso) 

  

Por último, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive, indo ao encontro 

desse último entendimento, o qual diferencia as condutas omissivas em genéricas e 

específicas:  

EMENTA: Agravo regimental. - Sendo certo que não se pode admitir 

responsabilidade objetiva genérica do Estado, por omissão, quanto a todos os 

crimes ocorridos na sociedade, no caso, para se chegar a conclusão contrária à que 

chegou o acórdão recorrido, seria mister reexaminar os fatos da causa para se 
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verificar se existiu, ou não, na hipótese sob julgamento , o nexo de causalidade 

negado pelo acórdão recorrido, por não ter havido falha específica da 

Administração, mas, sim, dolo de terceiros, não sendo cabível para isso o recurso 

extraordinário. Agravo a que se nega provimento. (Grifo Nosso)
73

 

 

Contudo, apesar dessa decisão do órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, não se 

pode afirmar que esse entendimento seja pacífico no Supremo, pois ainda não há 

uniformidade nas decisões proferidas no que tange ao ponto em questão, havendo 

posicionamentos nos dois outros sentidos alhures retratados. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do exposto, pode-se concluir o seguinte:  

1. À luz de tudo o que foi dito, vê-se que o Estado, com todas as suas 

prerrogativas, atualmente responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes causam 

atuando em nome dele. Apesar disso, ainda há uma grande celeuma, tanto em sede doutrinária 

quanto jurisprudencial, no que tange à aplicação da teoria objetiva em face dos danos 

decorrentes de condutas omissivas. 

2. Dos diversos posicionamentos alhures apresentados acerca desse ponto de 

divergência, entendo que aquele que diferencia as condutas omissivas estatais em genéricas e 

específicas, para, a partir daí, estabelecer qual teoria de responsabilidade civil se aplica ao 

caso, se objetiva ou subjetiva, é o mais coerente. 

3. De fato, fazer com que o Poder Público respondesse objetivamente pelos 

diversos danos existentes a que se atribuísse omissão sua, poderia levar a alguns absurdos, 

transformando o Estado, muitas vezes, em um segurador geral. Como no caso de danos em 

razão de omissões não são causados diretamente pelas mãos dos agentes estatais, não seria 

razoável atribuir a ele o ônus de responder de forma objetiva por um dano em que não houve a 

participação direta do Poder Público. 

4.   Entretanto, nos casos em que haja o dever específico de o ente estatal evitar a 

ocorrência do evento danoso, quando de sua conduta omissiva resulte de forma direta e 

imediata o dano ocorrido, aí sim, não há razão suficiente para querer afastar a teoria da 

responsabilidade objetiva, quando nem mesmo a Constituição o fez. 

5. No caso dos danos em áreas de risco, entendo que a omissão é 

indiscutivelmente específica, pois, em regra, o Estado encontra-se ciente das diversas 

construções irregulares existentes, as quais desrespeitam normas urbanísticas de construção e 

de ordenamento do solo. Sua conduta voltada a permitir que aquelas pessoas construíssem lá 

suas casas e assim permanecessem tem influência direta e imediata no resultado desastroso 

que se relatou. Que até prevaleça o entendimento de que o Estado não tem obrigação de dar 

uma moradia adequada a todos os que necessitem, mas não fazer o mínimo para preservar a 

vida e os bens daqueles que já não possuem quase nada, os quais estão naqueles locais por 

premente necessidade, mostra-se abusivo, devendo responder objetivamente por isso. 
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6.   Percebe-se ainda, por fim, o quão é difícil a concretização dos direitos sociais. 

Embora direitos fundamentais, cuja aplicabilidade seria imediata, encontram-se insculpidos 

em normas cujo conteúdo é tão vago que o Estado, muitas vezes, utiliza-se disso para não 

cumpri-los.   

7.  O fato é que não se pode admitir que direitos mínimos, sem os quais o ser 

humano nem é humano, deixem de ser efetivados pelas mais diversas desculpas, sob pena de, 

embora reconhecidos, serem vazios. Direitos humanos básicos não podem ficar na 

dependência da reserva do possível. Quando aqueles direitos mínimos não estiverem sendo 

garantidos, o Judiciário é o caminho. E, este Poder deve, à luz do caso concreto, e com base 

no princípio da proporcionalidade, sopesar os valores e princípios em confronto, para, de 

forma coerente, determinar que o Estado garanta aqueles direitos em respeito ao fundamento 

maior de nossa República: o respeito à dignidade da pessoa humana. 
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