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RESUMO 

 

O Trabalho objetiva investigar se a responsabilidade civil por omissão do Estado 

em acidentes de trânsito é subjetiva ou objetiva. Consiste em pesquisas doutrinárias e na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. A pesquisa analisa as bases 

teóricas dos institutos da responsabilidade civil e da responsabilidade civil do Estado. 

Aprofunda o estudo relativo aos fundamentos da responsabilidade civil independente de 

culpa, baseado na teoria do risco e na repartição igualitária dos ônus sociais. Delimita que os 

elementos fato gerador, dano e nexo de causalidade são suficientes e bastantes para configurar 

a responsabilidade civil do Estado, restando interesse na perquirição da culpa apenas para fins 

do exercício do direito à ação regressiva contra o servidor que agiu com culpa. Pesquisa a 

legislação vigente específica acerca da responsabilização em acidentes de trânsito. A 

conclusão é que, embora a jurisprudência careça de maior uniformidade, a legislação 

específica e a doutrina especializada concordam com o caráter objetivo da responsabilidade 

civil por omissão de Estado em acidentes de trânsito.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Omissão do Estado. Acidentes de trânsito. 
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ABSTRACT 

 

The work aims to investigate whether the liability for failure of the state in traffic 

accidents is subjective or objective. Consists of doctrinal research and jurisprudence of the 

Supreme Court on the subject. The research analyzes the theoretical basis of the institutes of 

civil liability and civil liability of the State. It deeps the study on the basis of liability without 

fault, based on the theory of risk and equitable distribution of social burden. It delimits that 

the elements triggering event, damage and causation are sufficient and enough to set the 

liability of the state, remaining interest in perquisition guilt only for the purpose of exercising 

the right of action against the regressive server that acted with negligence. It searches the 

current legislation specific about accountability in traffic accidents. The conclusion is that, 

although the case law lacks greater uniformity, specific legislation and specialized doctrine 

agree with the objective character of liability for failure to state in traffic accidents. 

 

Keywords: Liability. Omission of the state. Traffic accidents. 
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INTRODUÇÃO 

   

A palavra responsabilidade possui varias conotações, como a religiosa e a moral, 

por exemplo. Destas, entretanto, não cuida o direito, em virtude de restringirem-se à 

consciência de cada um, não representando nem violação à ordem jurídica, nem prejuízo a ser 

ressarcido. 

Dentre estas diversas acepções, destaca-se a relacionada às questões sociais. 

Assim é que, em linhas gerais, pode-se afirmar que, para o Direito, a ideia de responsabilidade 

dirige-se para a restauração do equilíbrio moral e/ou patrimonial desfeito pela ocorrência de 

um dano. O ideal de justiça compele o autor do ato danoso a restabelecer a harmonia existente 

antes de sua ação/omissão, consistindo a restituição do status quo ante na fonte geradora da 

responsabilidade civil
1
. 

A responsabilidade, neste sentido, não se confunde com a ideia de obrigação. Esta 

se caracteriza pelo vinculo jurídico que concede ao credor o direito de exigir do devedor o 

cumprimento de determinada prestação. Trata-se de uma relação pessoal, patrimonialmente 

aferível e de caráter transitório, visto que se extingue pelo seu adimplemento. Pode decorrer 

da vontade das partes, como os contratos, ou da lei. Somente diante do inadimplemento da 

prestação por uma das partes materializa-se a responsabilidade, como consequência jurídica 

patrimonial decorrente do descumprimento da obrigação, muito embora existam casos 

especiais em que obrigação e responsabilidade podem existir uma sem a outra, como as 

dívidas de jogo, que não responsabilizam juridicamente o devedor, e a responsabilidade do 

fiador, que não detém a obrigação (pelo menos originária) de quitação da divida
2
. 

É por este motivo que se costuma definir a obrigação como dever jurídico 

originário e a responsabilidade como dever jurídico sucessivo, visto que esta apenas exsurge 

diante do inadimplemento daquela, como consequência da violação do dever jurídico inicial. 

O responsável será, pelo menos em regra, o titular da obrigação originária, que deverá 

                                                           
1
 Por muitos, veja-se DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 22ª ed., 

rev., ampl., e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, que concede à responsabilidade civil a ideia de reparação por um 

prejuízo causado. 
 
2
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 20-21. 
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suportar, com o seu patrimônio, a indenização pelos prejuízos que sua ação ou omissão 

causou ao lesado, em virtude do descumprimento da obrigação
3
. 

O tema da responsabilidade civil é de extrema importância para o Direito 

contemporâneo e sobrecarrega os tribunais. Isso se deve ao individualismo cada vez mais 

marcante da sociedade atual, que valoriza exacerbadamente seus bens materiais. Por outro 

lado, as indenizações evitam o empobrecimento das vítimas lesadas por atos danosos, 

contribuindo para a redistribuição da riqueza, garantindo a cada um a posse, a propriedade e o 

uso dos bens que adquiriu. 

A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil Brasileiro, 

disciplinou a responsabilidade civil de dois modos: a responsabilidade contratual e a 

responsabilidade por atos ilícitos (ou aquiliana), também chamada extracontratual. A primeira 

está disposta no Título IV – Do Inadimplemento das Obrigações, do Livro I – Do Direito das 

Obrigações, da Parte Especial do novo Código. Os atos ilícitos estão previstos no Título III, 

do Livro III – Dos Fatos Jurídicos, da Parte Geral, e a responsabilidade extracontratual, no 

Título IX, do Livro I, da Parte Especial. O Novo Código sistematizou melhor a matéria em 

relação ao Código Civil de 1916, apresentando novos conceitos e corrigindo a redação de 

dispositivos já contemplados anteriormente. Frutos da expansão industrial e da necessidade 

social de maior segurança nas causas pertinentes à responsabilidade civil, deixadas em boa 

parte à disciplina da doutrina e da jurisprudência na vigência do Código Beviláqua. 

A presente Tese de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvida basicamente em 

torno do estudo doutrinário e da pesquisa jurisprudencial. 

O estudo doutrinário priorizará os temas da responsabilidade civil e da 

responsabilidade civil do Estado. Foram pesquisados autores renomados, com consistência 

teórica, e que ilustrem as diversas correntes da responsabilização civil por omissão do Estado, 

de modo a se conseguir demonstrar a controvérsia existente em torno do tema.  

A pesquisa jurisprudencial consistirá em pesquisar, no site do Supremo Tribunal 

Federal (www.stf.jus.br), os julgados (Recursos Extraordinários, sempre que possível) acerca 

da responsabilidade civil por omissão do Estado. A escolha do Supremo Tribunal Federal 

(STF) justifica-se por ser a Corte competente para resolver questões disciplinadas pela 

Constituição Federal, como o tema da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6° do texto 

                                                           
3 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9ª edição, revista e ampliada. São Paulo: 

Atlas, 2010, passim. 

 

http://www.stf.jus.br/
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constitucional vigente). Busca-se retratar o panorama atual do entendimento do STF referente 

ao assunto. Por meio de tal pesquisa, buscar-se-á estabelecer, na atualidade, qual o 

posicionamento predominante da Suprema Corte acerca da responsabilidade civil por omissão 

do Estado em acidentes de veículos.  

Desta forma, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) objeto deste projeto de 

pesquisa objetiva investigar, com base nos dispositivos legais vigentes, na doutrina pátria e à 

luz da jurisprudência do STF, se a responsabilidade civil do Estado é objetiva ou subjetiva, 

nos casos em que de uma omissão estatal decorreu um acidente de trânsito em vias terrestres. 

Para tanto, dividiu-se o trabalho em quatro capítulos principais, com subdivisões 

específicas, cada um deles fundamentado e amparado em renomados doutrinadores do direito 

civil e administrativo brasileiro e ilustrado por decisões da nossa Corte Superior, guardiã da 

interpretação constitucional, além, é claro, de referências à legislação em vigor relacionada ao 

assunto. 

O primeiro capítulo é dedicado a um estudo abrangente do instituto da 

responsabilidade civil. Baseia-se este capítulo inicial nas ideias do insigne Carlos Roberto 

Gonçalves, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e autor da coleção 

Direito Civil Brasileiro. Para o presente trabalho, tem fundamental importância o volume 4 

desta coleção, dedicado ao tema da responsabilidade civil, nada obstante a consulta aos outros 

volumes que contemplem temas correlacionados. Além desse autor, colaborações pontuais 

são buscadas em outros autores igualmente renomados, tais como Maria Helena Diniz e 

Sérgio Cavalieiri Filho. 

Neste capítulo inicial, são versados temas como a evolução histórica da 

responsabilidade civil, os pressupostos da responsabilidade civil (fato gerador, nexo causal e 

dano), os fundamentos da responsabilidade (ação ou omissão ilícita e culpa) e as 

classificações dos tipos de responsabilidade (administrativa, civil e penal / subjetiva e 

objetiva). Este estudo teórico dos alicerces da responsabilidade civil revelará sua importância 

quando das discussões em torno do objeto do trabalho, de forma que se possam compreender 

as razões que fundamentam a argumentação sustentada. 

Sabe-se que a ideia de responsabilidade civil está umbilicalmente vinculada à 

noção de reparação de danos, ao restabelecimento do equilíbrio patrimonial e moral inicial 
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que foi desfeito pela ocorrência de um dano
4
. Sabe-se, muito embora, que muitas vezes torna-

se quase impossível para a vítima provar a ocorrência do fato ilícito que lhe provocou o dano. 

Para que não fique desamparado o seu direito de restituição, foi desenvolvida a ideia de 

responsabilidade objetiva, que impõe o dever de indenizar mesmo sem a necessidade de 

comprovação da existência de culpa. Tal conceito baseia-se na teoria do risco, ao assegurar 

que aquele que aufere os bônus do exercício de uma atividade social, deve igualmente 

suportar os riscos deste empreendimento.  

O ordenamento jurídico brasileiro em vigor adota concomitantemente as teorias 

da responsabilidade civil subjetiva
5
 (como regra geral) e objetiva

6
 (nos casos previstos em 

lei).  

Deste modo, o estudo do desenvolvimento da teoria da responsabilidade objetiva 

será de fundamental importância para o trabalho de que ora se trata, como demonstraremos à 

frente, motivo pelo qual se dará destaque ao assunto no capítulo inicial.  

O tema da responsabilidade civil do Estado é estudado em dois capítulos. No 

primeiro, são abordados aspectos relativos às diversas teorias de responsabilidade civil estatal, 

o desenvolvimento histórico do instituto e a evolução no direito pátrio, enquanto se dedicará o 

capítulo 3 à investigação da teoria predominante no ordenamento pátrio: responsabilidade 

civil do Estado, destacadamente nos casos de omissão estatal. 

A Constituição Federal de 1988 assegura, como princípio fundamental, a tese da 

responsabilidade civil objetiva do Estado
7
, conforme insculpido em seu art. 37, §6º. 

Doutrinariamente, entretanto, há discussão quanto ao caráter da responsabilidade civil do 

Estado quando o dano decorre de uma omissão, havendo defensores que argumentam ser 

                                                           
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 19. 

5
 CC, 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. 

 
6
 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 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. 

 
7
 CF, Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 



11 
 

objetiva, enquanto outros alegam ser subjetiva
8
. Tal posicionamento dúbio repete-se nas 

decisões de nossos tribunais superiores. 

Para a discussão dos temas referentes à responsabilidade civil do Estado, bem 

como acerca da discussão em torno do seu caráter objetivo/subjetivo em casos comissivos ou 

omissivos da atuação estatal, dar-se-á ênfase à mais abalizada doutrina em direito 

administrativo brasileiro: Maria Sylvia Zanella di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Melo e 

José Cretela Júnior. 

O capítulo final é dedicado à problemática-título do trabalho: buscar-se-á 

investigar se é possível estender a responsabilização objetiva do Estado nos casos em que, de 

sua omissão, decorreu um acidente de trânsito. 

Como meio de justificação do tema e de sua importância, analisaremos dados 

estatísticos oficiais que denotam o alto índice de acidentes de trânsito registrados anualmente 

no território brasileiro, o número de vítimas e os prejuízos financeiros que daí decorrem
9
. 

Em relação ao direito, já foi dito que para parte considerável de nossa doutrina a 

responsabilidade civil do Estado brasileiro somente é objetiva quando o dano cometido 

decorre de uma ação estatal
10

. 

Entretanto, existem diversos julgados que atestam, em casos específicos, ser 

independente de culpa a obrigação do Estado de reparar os danos causados mesmo diante da 

ausência de atos, isto é, em casos em que foi exatamente o não agir estatal que provocou o 

prejuízo.  

Também na doutrina especializada encontram-se posições que defendem o dever 

ressarcitório do Estado omissivo independentemente de culpa
11

. 

                                                           
8
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 656. 

9
Brasil: um acidente a cada 30 segundos; duas indenizações a cada minuto. (Disponível em 

<http://www.dpvatseguro.com.br/noticia2.aspx> - acesso em 20/05/2012, às 15h15min). 

10
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 1003. 

 
11

 FERREIRA FILHO, Jacks Rodrigues. Responsabilidade civil do estado em decorrência de danos 

ocasionados a veículos no interior de universidades públicas federais. Fortaleza, CE, 2011. TCC 

(Graduação em Direito) - Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Direito, Fortaleza (CE), 2011. 

http://www.dpvatseguro.com.br/noticia2.aspx%3e%20-%20acesso%20em%2020/05/2012
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Por fim, buscar-se-á guarida pra tal sustentação nos próprios fundamentos da 

teoria da objetivação da responsabilidade objetiva. Conforme já mencionado, a 

responsabilidade civil objetiva surgiu para proteger o direito à restauração do equilíbrio 

econômico daqueles que, submetidos a um prejuízo, não tinham como se valer dos meios de 

prova convencionais para demonstrar a violação de direito sofrido, não se resumindo tais 

hipóteses à assunção dos riscos por aqueles que exercem atividade econômica.  

Outra hipótese que se afigura de viável perquirição é a possibilidade de 

responsabilização presumida do Estado: a responsabilidade por omissão do Estado em 

acidentes de veículos seria presumida (juris tantum), sem necessidade de comprovação pela 

vítima, mas seria possível ao Estado dela escusar-se se demonstrasse a ocorrência de causa 

excludente. Tal possibilidade é defendida em alguns jugados referentes ao assunto da 

responsabilidade civil omissiva do Estado. 

Até mesmo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97) possui dispositivo 

que afirma expressamente a responsabilidade civil objetiva do Estado por acidentes de 

veículos, inclusive em casos em que não atuou como deveria
12

. 

Deste modo, entende-se plenamente justificável a defesa que se propõe, por 

questões de justiça e equidade, a fim de não incutir aos prejudicados uma violação de direito 

irressarcida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lei n° 9.503/97, Art. 1°, §3°: “Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em 

virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam 

o exercício do direito do trânsito seguro.” 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Na antiguidade, diante da ausência de um Estado organizado, vigia na sociedade o 

sistema de reação imediata do ofendido, marcado pela reparação do mal pelo mal. Embora 

boa parte da doutrina classifique tal modelo de vingança privada, há os que advertem para o 

modo de agregação familiar daquele período, preferindo caracterizar a responsabilidade como 

vingança coletiva, em vez de privada.  

A nomenclatura privada conferida ao modo de retribuição de um mal sofrido 

naquele tempo, na verdade, contrapõe-se à ausência de um governo estabelecido. Deste modo, 

não era pública (estatal), mas realizada de acordo com o modo familiar de agregação social 

daquela época.  

 

1.1 A responsabilidade na Lex Talionis 

 

Com o surgimento de um Estado mínimo, esta vingança passou a ser 

regulamentada, o que ocorreu por meio da Lex Talionis. Ao contrário do que comumente se 

pensa, a Lei do Talião constituía-se em norma de direito público, que concedia ao Estado o 

monopólio da punição e apenas excepcionalmente autorizava o desforço imediato ou a 

legitima defesa por iniciativa da vítima. Referidas regras tem citação bíblica
13

, não sendo 

correto afirmar que sejam criação do direito romano. 

 Após esse período, percebeu-se que a vingança do “olho por olho, dente por 

dente” representava um verdadeiro ônus para a sociedade, pois sobrecarregava 

financeiramente as famílias que tinham um de seus integrantes mutilado ou debilitado e ainda 

mais aquelas que perdiam seu arrimo. Surge, finalmente, a possibilidade da reparação do dano 

causado por uma indenização patrimonial, método chamado composição.  

 

                                                           
13

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada, edição Pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 
“Ouvistes o que foi dito: Olho por olho, e dente por dente”. (Mt 5, 38) 

“Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé” (Êx 21, 24) 

“Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente; como ele tiver desfigurado a algum homem, 

assim se lhe fará.” (Lv 24, 20) 

“O teu olho não perdoará; vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé” (Dt 19, 21) 
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1.2 Lei das XII Tábuas 

 

Logo em seguida, proíbe-se a vingança primitiva e a reparação econômica passa a 

ser obrigatória, além de tarifada pela autoridade estatal. Esta disciplina constava da Lei das 

XII Tábuas, compilação de normas elaborada por juízes, cerca de 450 anos a. C., e tinha a 

virtude de conferir publicidade às indenizações, obtendo, desse modo, o respeito popular. É 

importante notar, como realçam alguns doutrinadores, que nesse método de tarifação é 

possível enxergar o primeiro embrião da responsabilidade civil objetiva atual, em virtude da 

fixação prévia da indenização para cada tipo de dano causado, independentemente da culpa. 

À época dos romanos, enfim, assenta-se o monopólio estatal de conferir punição 

aos causadores de delitos graves, perturbadores da ordem, e por isso, considerados como de 

caráter público. É o advento da responsabilização penal. Ao mesmo tempo, consolida-se a 

reparação direcionada à vitima pelos danos lhes causados nos delitos classificados como 

menos graves, afirmando a práxis da responsabilidade civil.
14

 

 

1.3 A Lex Aquilia Damnum 

 

 A Lex Aquilia Damnum, por volta do século III a. C, representa o fundamento 

da responsabilidade extracontratual contemporânea, pois já previa a culpa como elemento da 

responsabilidade e a elencava como medidor da extensão do dano (até então, a 

responsabilidade era objetiva: independia de culpa). Este, por sua vez, seria o indicador do 

tamanho da indenização, regra que ainda hoje permanece explícita em nosso Código Civil, 

Art. 944, caput
15

.   

Avançando para o período moderno, deparamo-nos com a significativa 

contribuição francesa para o desenvolvimento do estudo da responsabilidade civil. Jean 

Domát, sistematizador do Código Napoleônico (Código Civil Francês), insculpiu a culpa 

como elemento fundamental da responsabilidade civil, noção que se disseminou por todo o 

mundo. Foi também nesse período que se ratificou a diferenciação entre os conceitos de 

                                                           
14

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 25. 

 
15

 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
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responsabilidade aquiliana e contratual, esta entendida como o descumprimento de obrigações 

livremente acordadas entre particulares, além da afirmação da bipartição do direito entre 

público e privado (baseado na distinção da responsabilidade penal – perante o Estado – e da 

responsabilidade civil – perante as vítimas). 

 

1.4 Teoria do Commodum 

 

 Mais recentemente, sem substituir a responsabilidade baseada na culpa, ganhou 

corpo a teoria do commodum ou teoria do risco, destinada a oferecer proteção às vítimas nos 

casos em que seria muito difícil ou impossível a demonstração da culpa do lesante, hipóteses 

que se tornaram corriqueiras hodiernamente, decorrentes do desenvolvimento industrial e o 

consequente aumento do número de lesões. Por este motivo, estas teorias preveem o dever de 

indenizar independentemente da existência de culpa, ainda mesmo nos casos de danos 

decorrentes de atos lícitos.  

A teoria do risco baseia-se no dever de reparação por exercício de atividade 

potencialmente lesiva. O empregador, por exemplo, tem a obrigação legal de compensar o 

dano sofrido ou provocado por seus empregados não porque seja o culpado pela lesão, mas 

porque assumiu o risco do desenvolvimento de atividade danosa
16

, maximizando a parêmia 

latina ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda (quem aufere os cômodos, 

suporta os ônus).  

Assim, a chamada teoria da responsabilidade objetiva baseia-se num ideal de 

equidade, objetivando o restabelecimento do equilíbrio desfeito pela ocorrência do ato 

danoso.  

No cenário atual, portanto, convivem as teorias da responsabilidade subjetiva e 

objetiva, resguardada esta última para os casos expressos na lei (hipóteses em que haverá 

dever de indenizar independentemente da existência de culpa) ou para as atividades 

potencialmente lesivas, quando se considera que a demonstração de culpa representará um 

                                                           
16

 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

[...] 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 

competir, ou em razão dele; 

[...] 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 

responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 
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obstáculo de difícil transposição para a vítima, de modo que esta não reste desamparada. Essa 

é a disposição do Código Civil Brasileiro, que manteve a regra geral da responsabilidade civil 

baseada na culpa
17

, mas previu hipóteses de responsabilidade objetiva.
18

 Dessa maneira, 

adotou o legislador pátrio modelo de responsabilização civil moderno e consentâneo com as 

mais avançadas legislações estrangeiras, em conformidade com a tendência de propiciar-se 

uma proteção cada vez mais irrestrita às vitimas. 

 

1.5 Pressupostos da responsabilidade civil 

 

De acordo com o caput do Art. 927 do atual Código Civil, a regra geral da 

responsabilidade civil é a de que todo aquele que causar dano ilícito a outrem fica obrigado a 

repará-lo. De sua leitura, portanto, depreende-se que os pressupostos necessários e suficientes 

para a configuração da responsabilidade civil são três: o fato gerador, o dano e o nexo causal. 

O fato gerador do dano é o fato jurídico, omissivo ou comissivo, voluntário ou 

involuntário, do autor (lesante) ou de terceiro, animal ou coisa ao autor vinculado que, por 

força do ordenamento, qualifica-se juridicamente como apto a criar a responsabilidade civil. 

O fato danoso é conceito de politica jurídica, eleito pelo legislador como de relevância útil e 

necessária a fazer parte do ordenamento. Independe da culpa, visto que há a possibilidade de 

responsabilização objetiva. Pode decorrer de fato ilícito, em regra, ou até mesmo de fato 

lícito, como prevê o Art. 930
19

 do nosso Código Civil. 

Para fins de responsabilidade civil, dano é todo e qualquer tipo de detrimento, 

destruição, lesão, perda ou prejuízo a um bem jurídico específico, patrimonial ou moral, 

sofrida por uma pessoa determinada, contra a sua vontade e sem a sua participação. Como se 

                                                           
17

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. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 
18

Art. 927. (...) omissis 

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. 

 
19

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do 

dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. 

Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano (art. 188, inciso 

I). 
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extrai da dicção do art.186
20

 do Código Civil, o dano é a razão de existir da indenização, que 

visa exatamente a reparar a diminuição patrimonial sofrida. Não basta, portanto, que haja a 

violação a um interesse juridicamente protegido. É necessário que tal violação repercuta na 

esfera patrimonial da vítima, lesando-a. A obrigação de indenizar abrange o dano já causado e 

tudo aquilo que se deixará de obter (lucros cessantes), caso a lesão não fosse praticada. O 

ordenamento protege ainda a esfera de interesses particulares dos ofendidos, estimando uma 

reparação pecuniária a danos provocados aos direitos da personalidade, conforme disposição 

constitucional
21

.  

Excepcionalmente, há ainda a possibilidade da reparação revestir-se do caráter de 

sanção privada, a exemplo do Art. 940
22

, CC ou da cláusula penal. 

O nexo causal, por sua vez, é o liame fático que revela a consequência 

imprescindível entre o fato gerador do dano e o resultado danoso responsabilizável. É a 

relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano, expresso pelo verbo 

causar do Art. 186 e do Art. 927, caput.  

O dano, portanto, deve estar diretamente relacionado com a ação ou omissão do 

agente, constituindo a decorrência lógica deste ato. Por outro lado, se não for possível atribuir 

o dano à ação ou omissão do agente, não haverá o dever de repará-lo.  

Na doutrina, paira certa discussão acerca da inclusão da culpa como pressuposto 

da responsabilidade civil, ao lado dos três outros elementos já citados. Não resta dúvida de 

que a culpa, juntamente com o ato ilícito, são os fundamentos sobre os quais se construiu toda 

a teoria da responsabilidade civil subjetiva (também chamada teoria clássica), regra geral 

adotada pelo Código Civil Brasileiro. Apesar disso, a necessidade de proteção mais completa 

às vítimas, fruto do progresso industrial do nosso tempo, vem conduzindo o desenvolvimento 

de novas teorias nesta seara, a exemplo da teoria da imputação objetiva, já mencionada acima, 

e que dispensa a existência de dolo ou culpa para responsabilizar o causador do dano. Por este 

motivo, preferiu-se não inclui-la como elemento necessário para a configuração da 

                                                           
20

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. 

 
21

Art. 5°, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (grifamos) 

 
22

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou 

pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 
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responsabilização civil, nada obstante a sua vital importância para a teoria subjetiva da 

responsabilidade, como se demonstrará a seguir. 

 

1.6 Fundamentos da Responsabilidade Civil 

 

Consoante dito acima, a regra geral da responsabilidade civil baseia-se, além dos 

pressupostos já discutidos, na existência de ilicitude na ação ou omissão praticada, o que 

subentende a ideia de culpa. 

Os atos lícitos são ações ou omissões praticadas pelos indivíduos na forma como 

autorizados pelo ordenamento e causadores de resultados permitidos ou desejados pela lei. 

Representam o livre exercício de direitos assegurados legalmente.  

Os atos ilícitos, por sua vez, são práticas realizadas em desconformidade com o 

ordenamento jurídico, produzindo resultados indesejados pela lei, embora nela previstos. Por 

violarem o direito, criam a obrigação, para os seus autores, de ressarcir o prejuízo 

eventualmente causado. Ressalte-se, portanto, que o ato ilícito que enseja ressarcimento 

requer violação de direito e causação de dano, sem o qual não haverá o dever de reparação: 

essa é a dicção do art. 186 do nosso Código Civil. Atente-se, entretanto, para a possibilidade 

do dever de indenizar sem violação de direito, mas tão somente em decorrência do dano 

provocado, o que ocorre nas hipóteses de reparação por atos lícitos, como já mencionado. 

O ato ilícito, assim, é ato danoso, culposo, antijurídico (porque violador da ordem 

jurídica) e imputável à pessoa certa. Possui um elemento objetivo, o dano, e um elemento 

subjetivo, a imputabilidade, assim entendida como a atribuição a pessoa certa da autoria do 

fato danoso.  

A imputabilidade não se confunde com capacidade civil, visto que o nosso Código 

Civil assegura o dever de indenizar dos incapazes, se os seus responsáveis não dispuserem de 

meios suficientes para tanto
23

. Na responsabilidade objetiva, a imputabilidade é presumida. 

                                                           
23

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 

obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 

necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 
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1.6.1 A culpa na responsabilidade 

 

Por sua vez, a culpa é a violação de um dever jurídico – moral ou legal – 

imputável a um agente certo. Abrange a culpa stricto senso (imprudência, negligência e 

imperícia) e o dolo, qualificado como a manifestação deliberada de violação da norma.  

A doutrina clássica procura definir a culpa ora por meio de conceitos subjetivos, 

ora por meio de critérios objetivos. Pelo primeiro, haveria culpa sempre que a conduta 

pudesse ser prevista e evitada pelo agente, que agiu inobservando deveres básicos de cuidado. 

É um conceito moral de culpa.  

Já na definição objetiva de culpa, compara-se a conduta individual do agente com 

o padrão abstrato de conduta de um homem normal, ou homem médio. Se, dessa comparação, 

constatar-se que o homem médio não incorreria na provocação do dano causado pelo agente, 

concluir-se-á que este procedeu de forma culposa.  

Tal discussão, entretanto, foi evitada com maestria pelo legislador pátrio, ao 

vincular o dever de reparação à pratica de ato ilícito, cometido com violação do direito, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causadora de um dano.   

Para fins de configuração da responsabilidade civil, portanto torna-se 

desnecessária a qualificação da culpa de acordo com o critério subjetivo ou objetivo, como o 

fazem outras legislações, visto que haverá o dever de reparar sempre que se constatar ação ou 

omissão culposa, dano e nexo causal.  

A intensidade da culpa poderá ser útil apenas para medir a quantificação da 

indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 944
24

. E a existência da culpa, de acordo 

com a previsibilidade do evento e o grau de atenção exigidos com base no homem médio, será 

importante para averiguação da voluntariedade da ação ou omissão ilícita. 

Em doutrina, costuma-se classificar a culpa de acordo com variados critérios. 

Segundo o conteúdo da conduta do agente, pode ela manifestar-se por imprudência, 

negligencia ou imperícia. A primeira ocorre, em regra, quando há uma ação do autor do dano, 

                                                           
24

 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

eqüitativamente, a indenização. 
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em que não foram observadas as cautelas necessárias. É quando se faz o que não se devia. Por 

isso, é chamada também de culpa comissiva (in commitendo). A negligência é definida como 

uma omissão (culpa in ommitendo), quando o agente permanece inerte diante de uma situação 

que merecia sua intervenção. Pode ser in vigilando, quando o dever de indenizar decorre de 

ato ilícito de alguém que estava sob a dependência (fiscalização) do responsável, e in 

custodiendo, quando decorre de ato de coisa ou animal sob a guarda de outrem. Pode ser 

ainda in eligendo, que significa má escolha do representante, preposto ou até mesmo do 

instrumento selecionado para a execução de ato ou adimplemento de obrigação. A negligência 

contempla ainda a noção de imperícia, traduzida por inaptidão técnica para realizar 

determinada conduta, sendo, por isso, caracterizada como culpa profissional. 

De acordo com a intensidade do dever jurídico violado ou com a extensão da 

culpa, pode ela ser classificada em grave, leve e levíssima. A culpa grave é aquela atípica para 

o homem médio e se assemelha, por isso, ao dolo. A culpa leve é a “evitável com atenção 

ordinária”
25

, escusável para o homem comum. A levíssima é aquela só evitável por atenção 

extraordinária, incomum. Obriga a indenizar, se a responsabilidade for extracontratual, 

segundo o brocardo latino in lege Aquilia et levíssima culpa venit. 

Importa mencionar, por oportuno, a peculiaridade da culpa na responsabilização 

objetiva. É comum encontrar, na doutrina, vozes que afirmam ser a responsabilidade objetiva 

modalidade de responsabilização civil sem a existência da culpa. Afirma-se ainda que a culpa, 

na responsabilidade objetiva, é presumida. Sem entrar no mérito na correção ou não de tais 

opiniões, deve-se ter em mente que o que importa de fato para a compreensão da teoria da 

responsabilização civil objetiva é que tal fenômeno é uma opção de politica legislativa, por 

meio do qual o ordenamento jurídico protege os detentores de direitos violados que teriam 

extrema dificuldade em protegê-los pela teoria clássica da responsabilidade civil, baseada na 

culpa. Na dicção de Carlos Roberto Gonçalves: 

 
A realidade, entretanto, é que se tem procurado fundamentar a responsabilidade na 

ideia de culpa, mas, sendo esta insuficiente para atender as imposições do progresso, 

tem o legislador fixado os casos especiais em que deve ocorrer a obrigação de 

reparar, independentemente daquela noção
26

. 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 54. 
26

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 29. 
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Na responsabilidade civil objetiva, por assim dizer, não há a perquirição do 

elemento culpa, podendo ele existir ou não. O legislador optou ou pela responsabilização pela 

simples ocorrência do dano, independentemente de culpa – teoria da imputação objetiva – ou 

pela responsabilização em decorrência do risco da atividade desenvolvida – teoria do risco. 

 

1.7 Espécies de Responsabilidade 

 

A responsabilidade pode ser classificada de acordo com a natureza da norma 

violada. Nestes termos, poderá ocorrer a responsabilização moral, civil e/ou penal. 

A responsabilidade moral decorre da violação de uma norma de caráter psíquico, 

que não é abrangida pelo direito. A moral, como se sabe, é uma regra de conduta ética de 

contornos subjetivos, íntimos, não tendo, por isso, repercussão jurídica, por não ser social. 

Varia de acordo com as crenças e com o sistema de valores individuais do agente. “Pressupõe 

o livre arbítrio e a consciência da obrigação.”
27

 

A responsabilidade civil, consoante já discutido, é o resultado da violação da 

norma jurídica (regra de conduta intersubjetiva) que fere interesses privados. Requer a 

existência de um dano, seja ele patrimonial ou moral, e objetiva invariavelmente a reparação 

deste dano, punindo a conduta lesiva, meio pelo qual se confere segurança jurídica às relações 

sociais.  

O Estado, por meio do ordenamento, confere o poder de ação ao indivíduo lesado 

para constranger o patrimônio do ofensor com o fim de reparar o prejuízo provocado. Em 

regra, cabe à vítima provar a culpa do autor do dano, muito embora tenha a legislação 

avançado o suficiente para, em muitos casos, desincumbi-lo de tal ônus, como são exemplos 

as teorias de responsabilização objetiva - teoria do risco e teoria da imputação objetiva.  

Como visa à reparação do dano, a lei assegura o dever indenizatório contra 

qualquer prática de ato ilícito causador de dano, mesmo que por culpa levíssima, não havendo 

taxação legal de hipóteses em que há o dever de indenizar. Quanto à imputabilidade, o Art. 

928 do nosso Código Civil admite a possibilidade do ônus reparatório recair sobre os 
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 Ibidem, p. 20 
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incapazes, se as pessoas encarregadas de sua guarda não dispuserem de meios para tanto, 

salvo quando a indenização privar o incapaz do necessário à sua subsistência. 

A responsabilidade penal, por sua vez, é a que decorre da violação de normas de 

caráter público, assim consideradas aquelas que violam com mais intensidade a ordem social, 

representada por toda a coletividade.  

O Estado, detentor do monopólio da repressão penal, atua objetivando a punição e 

repressão da conduta lesiva. Tal atuação é de caráter intransferível e age restringindo direitos 

do autor do dano, como a liberdade, por exemplo. Por esse motivo, compete ao persecutor 

provar a ocorrência da violação da norma, conferindo o ordenamento diversas garantias que 

protegem o indivíduo contra o poder estatal. Neste sentido, releva lembrar que a 

responsabilidade penal é presidida pela regra da legalidade, segundo o qual somente por meio 

da lei pode ser alguma conduta definida como crime. Deve haver ainda o perfeito 

enquadramento da conduta ao texto legal, de acordo com a regra da tipicidade, sendo certo 

que há maior rigor na seleção das condutas consideradas crimes, em relação às condutas 

caracterizadoras do ato ilícito, que norteiam a responsabilização civil.  

Quanto à imputabilidade, somente os maiores de 18 anos podem ser 

responsabilizados penalmente, resguardando-se às crianças e adolescentes as medidas 

socioeducativas e de proteção estipuladas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 

8.069, de 12 de outubro de 1990). 

Ressalte-se a possibilidade de incidência concomitante das responsabilizações 

civil e penal sobre uma mesma conduta. Aguiar Dias, citado por Carlos Roberto Gonçalves, 

elucida com clareza a relação entre a responsabilidade civil e a penal: 

 
Assim, certos fatos põem em ação somente o mecanismo reparatório da 

responsabilidade civil; outros movimentam tão somente o sistema repressivo ou 

preventivo da responsabilidade penal; outros, enfim, acarretam, a um tempo, a 

responsabilidade civil e a penal, pelo fato de apresentarem, em relação a ambos os 

campos, incidência equivalente, conforme os diferentes critérios sob que entram em 

função os órgãos encarregados de fazer valer a norma respectiva.
28

 

 

                                                           
28

DIAS, Aguiar apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade 

Civil. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 42. 
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Por fim, deve-se enfatizar que a independência relativa das esferas cível e criminal 

é estabelecida pelo próprio Código Civil
29

, resguardando-se apenas a discussão quanto à 

autoria e materialidade do ato quando já definidos pelo juízo penal. Referida disciplina deve-

se à especificidade do bem jurídico tutelado em cada uma das instâncias.   

 

1.7.1 A culpa na teoria da responsabilidade subjetiva 

 

Conforme já mencionado, a existência de culpa na conduta geradora do dano pode 

ou não ser relevante para a configuração da responsabilidade civil. 

A teoria clássica, também chamada de teoria subjetiva, fundamenta o dever de 

indenizar na presença da culpa no ato ilícito. Não havendo culpa latu senso (que inclui o 

dolo), inexistirá responsabilidade. 

Existem circunstâncias, entretanto, em que a lei impõe o dever de reparar o 

prejuízo causado independentemente da existência de culpa, podendo esta existir ou não, 

sendo certo que será irrelevante para a configuração da responsabilidade. “Esta teoria, dita 

objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado 

por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa”
30

. Por este 

motivo, não se exige que a vítima prove a culpa do autor do dano.  

A importância da culpa, nestes casos, será a verificação de sua presunção. Se o 

texto legal permitir que o autor do dano se exima de seu dever reparatório se conseguir provar 

a ocorrência de alguma circunstância excludente de responsabilidade, tratar-se-á, in casu, de 

espécie de culpa presumida. É o que acontece no Art. 936 de nosso Código Civil, por 

exemplo, que permite a possibilidade de escusa do autor se este conseguir provar culpa da 

vítima ou força maior
31

. É hipótese legal, portanto de inversão do ônus da prova, visto que 
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Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo 

criminal. 

 
30

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 48. 
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Art. 936. O dono, ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou 

força maior. 



24 
 

incumbe ao réu a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (ou, por outro lado, dos 

fatos extintivos do direito do autor). Releva esclarecer, entretanto, que a culpa presumida é 

considerada como modalidade de responsabilidade subjetiva, posto ser baseada na existência 

de culpa. 

 

1.7.2 A responsabilidade objetiva e a culpa 

 

Na responsabilização objetiva, frise-se, basta a ocorrência do dano e do nexo 

causal. Este é indispensável para a caracterização objetiva do dever de reparar, visto que seria 

ilógico responsabilizar alguém que não tenha dado causa ao prejuízo. 

A teoria do risco é uma das teorias de responsabilização objetiva que impõe o 

dever de indenizar mesmo que o dano tenha sido causado sem culpa. É que de acordo com 

essa concepção, todo aquele que exerce alguma atividade cria um risco para terceiros, 

deslocando-se a responsabilidade da noção de culpa para a noção de risco. Pode ser um risco-

proveito, em vista dos benefícios que o responsável pela atividade aufere, ou um risco-criado, 

em virtude da exposição que a coletividade suporta em virtude daquela atividade. 

O surgimento de teorias que explicam a responsabilização civil objetiva atesta que 

a culpa é insuficiente para regular todos os casos de responsabilidade. Por este motivo, o 

nosso Código Civil adotou, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil chamada 

clássica, porque baseada na culpa. Previu, entretanto, casos específicos de responsabilidade 

objetiva, abrindo espaço ainda para essa caracterização sempre que “a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem” 

(CC, Art. 927, parágrafo único). Vigem, portanto, ambas as teorias em nosso direito 

contemporâneo. 

Caio Mário da Silva Pereira discorre com extrema propriedade sobre a 

convivência de ambas as teorias em nosso ordenamento: 

 

A regra geral, que deve presidir à responsabilidade civil, é a sua fundamentação na 

ideia de culpa; mas, sendo insuficiente esta para atender às imposições do progresso, 

cumpre ao legislador fixar especialmente os casos em que deverá ocorrer a 

obrigação de reparar, independentemente daquela noção. Não será sempre que a 

reparação do dano se abstrairá do conceito de culpa, porém quando o autorizar a 
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ordem jurídica positiva. É neste sentido que os sistemas modernos se encaminham, 

como, por exemplo, o italiano, reconhecendo em casos particulares e em matéria 

especial a responsabilidade objetiva, mas conservando o princípio tradicional da 

imputabilidade do fato lesivo. Insurgir-se contra a ideia tradicional de culpa é criar 

uma dogmática de todos os sistemas jurídicos. Ficar somente com ela é entravar o 

progresso
32

.   

 

Tal inovação permitirá que os nossos tribunais realizem aplicação adequada dos 

casos de responsabilização objetiva. 

 

1.7.3 A relação obrigacional 

 

A responsabilidade civil pode decorrer também de dano provocado em relação 

negocial ou não. À primeira hipótese, aplicam-se as regras da responsabilidade civil 

contratual; à segunda, as da responsabilidade civil aquiliana (ou extracontratual). 

A responsabilidade civil aquiliana é disciplinada, em nosso direito, nos art. 186 a 

188 e 927 a 954 do Código Civil: é obrigado a reparar o dano todo aquele que o causar com 

culpa. Em tais casos, nenhum vínculo jurídico (negócio, contrato etc) existia entre as partes no 

momento em que o dano foi gerado.  

A responsabilidade extracontratual acontece, assim, sempre que um dever legal é 

violado, incluindo os deveres gerais de abstenção ou omissão. O ônus da prova compete à 

vítima: cabe-lhe, assim, demonstrar que o dano foi causado por atitude culposa do autor. 

Quanto à imputabilidade, já se mencionou que até mesmo os incapazes podem ser 

responsabilizados, se os encarregados de sua guarda não dispuserem de meios suficientes para 

tanto, salvo se tal indenização privar do necessário o incapaz e/ou seus dependentes (Art. 928, 

CC). Em relação à culpa, registre-se, mais uma vez, que é ela averiguada com mais rigor, 

impondo o dever de indenizar ainda que levíssima.  

A responsabilidade civil contratual, como a nomenclatura sugere, manifesta-se 

sempre que ocorre um inadimplemento contratual. O acordo prévio de vontades que existia é 

descumprido. Tal modalidade de responsabilização abrange também os inadimplementos 

provenientes de qualquer obrigação, como os negócios unilaterais ou obrigações impostas 
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legalmente
33

. Para que obtenha procedência na ação, a vítima necessita demonstrar apenas 

que a mora contratual causou-lhe um dano, sendo desnecessário provar a culpa do autor. Este, 

por seu turno, detém o onus probandi de demonstrar que o descumprimento contratual 

decorreu de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, excludentes legalmente 

admitidas. É presumida a sua culpa, portanto.  

A imputabilidade é mais restrita nesta modalidade de responsabilização, quando 

comparada com a extracontratual. Isso porque somente os capazes tem legitimidade para 

celebração de acordos, sendo nulo os praticados por incapazes (Art. 104, I - CC). “No campo 

contratual, este mesmo menor somente se vinculará se celebrar a convenção devidamente 

representado ou assistido por seu representante legal, salvo se, já tendo 16 anos, 

maliciosamente declarou-se maior”, acrescenta GONÇALVES
34

. Com relação à intensidade 

da culpa, pode-se afirmar não haver tanto rigor quanto na responsabilidade aquiliana. A 

responsabilidade contratual está disposta nos Arts. 389 a 420 do nosso Código Civil. 

Em doutrina, os defensores da tese unitária (monista) criticam essa dualidade de 

tratamento da responsabilidade civil, alegando que são os mesmos os efeitos, quer se trate de 

responsabilização contratual, quer se trate de responsabilidade aquiliana. De fato, em ambos 

os casos, para que haja responsabilidade civil, requer-se apenas a existência de seus três 

elementos: dano, ato ilícito e nexo causal. Embora seja a corrente majoritária e, por isso, 

adotada em outras legislações, não o foi no Brasil, sendo certo haver especificidades tanto na 

responsabilidade contratual, quanto na extracontratual, como relatado acima. 
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2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

Da mesma forma que os indivíduos, o Estado pode ser responsabilizado 

civilmente em virtude da ação ou omissão de seus agentes ocupantes de cargos ou funções em 

cada uma das esferas em que se divide o poder estatal: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Embora o Poder Executivo seja, em regra, o mais recorrente autor dos danos, Maria Sylvia 

Zanella di Pietro ensina que: 

 

Tratando-se de dano resultante de comportamento do Executivo, do Legislativo ou 

Judiciário, a responsabilidade é do Estado, pessoa jurídica; por isso, é errado falar 

em responsabilidade da Administração Pública, já que esta não tem personalidade 

jurídica, não é titular de direitos e obrigações na ordem civil. A capacidade é do 

Estado e das pessoas jurídicas públicas ou privadas que o representam no exercício 

de parcela de atribuições estatais. E a responsabilidade é sempre civil, ou seja, de 

ordem pecuniária
35

. 

 

Explique-se, desde já, que a modalidade de responsabilização civil a qual se 

reportará este estudo refere-se à responsabilidade extracontratual, em virtude da 

responsabilidade contratual do Estado ser regida por princípios específicos, relativos aos 

contratos administrativos. 

Importante destacar inicialmente também que, enquanto os indivíduos apenas 

podem ser responsabilizados em decorrência da prática de atos lícitos nas hipóteses dos arts. 

929 e 930 do Código Civil (rol exaustivo), conforme já explorado no capítulo anterior, essa 

possibilidade de responsabilização é mais em forte em relação ao Estado, visto que pode 

acontecer sempre que suas ações ou omissões causarem a pessoas determinadas ônus maior 

do que o imposto aos demais membros da coletividade. Em outras palavras, o desempenho 

normal das atividades estatais acarreta o dever de indenizar ao Estado, sempre que tais 

atividades impuserem dano aos administrados.
36

 

Além disso, deve-se registrar que os elementos da responsabilidade civil do 

Estado são os mesmos da responsabilidade civil dos indivíduos em geral: fato gerador, dano e 

nexo de causalidade. 
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2.1 A Evolução histórica da responsabilidade civil do Estado 

 

O tema da responsabilidade civil do Estado vem sendo disciplinado de forma 

distinta ao longo dos tempos, variando, de um país para outro, de acordo com os princípios 

que o direito positivo adota para qualificá-lo. 

 

2.1.1 Irresponsabilidade Estatal 

 

Uma das primeiras teorias a tratar do assunto buscava, na verdade, fundamentar a 

total irresponsabilidade estatal.  

 
A teoria da irresponsabilidade foi adotada na época dos Estados absolutos e 

repousava fundamentalmente na ideia de soberania: o Estado dispõe de autoridade 

incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, não podendo, por isso, 

agir contra ele; daí os princípios de que „o rei não pode errar‟ (the king can do no 

wrong; le roi ne peut mal faire) e o de que „aquilo que agrada ao príncipe tem força 

de lei‟ (quod principi placuit habet legis vigorem). Qualquer responsabilidade 

atribuída ao Estado significaria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em 

desrespeito à sua soberania
37

. 

 

Em virtude de sua flagrante injustiça, tal teoria começou a ser abandonada em 

meados do século passado. Se o Estado provocou um dano por ação ou omissão de seus 

agentes, não pode ficar isento de indenizá-lo, como pessoa jurídica que é, titular de direitos e 

obrigações.  

Como forma de amenizar a total irresponsabilidade civil do Estado por atos 

praticados por seus agentes, desenvolveu-se a chamada teoria civilista de responsabilidade do 

Estado. Tal teoria tinha esse nome por ser baseada na culpa, elemento do Direito Civil. 
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2.1.2 Teoria Civilista 

 

A teoria civilista classificava os atos estatais, para efeitos de responsabilidade 

civil, em duas modalidades: os atos de império e os atos de gestão. Os primeiros eram aqueles 

praticados pelo Poder Público com os atributos próprios dos atos administrativos - auto-

executoriedade, coercibilidade, imperatividade - regidos pelo Direito Administrativo. Os atos 

de gestão, por sua vez, eram os realizados pela Administração Pública em par de igualdades 

com os cidadãos, e que visavam à conservação e desenvolvimentos dos bens públicos, e à 

gestão das atividades coletivas em geral, todos regidos pelo direito comum. O objetivo de tal 

distinção era conferir dever reparatório ao Estado apenas pelos danos causados aos cidadãos 

por meio dos atos de gestão, praticado por seus servidores, mas não pelos danos provocados 

pelos atos de império, que representavam a autoridade e o privilégio do Estado. 

A impossibilidade de divisão da personalidade do Estado, bem como a dificuldade 

em distinguir com clareza os atos estatais em atos de império e atos de gestão acarretou o 

abandono de tal teoria.  

Nada obstante, ainda hoje há os que defendem deva ser a responsabilidade estatal 

aferida de acordo com a culpa, de modo semelhante à responsabilidade do patrão perante seus 

prepostos. É a chamada teoria da culpa civil ou responsabilidade subjetiva, que inspirou o 

Código Civil Brasileiro de 1916, adotando tal modelo de responsabilidade para o nosso 

Estado. 

No final do século XIX, começaram os estudos que argumentavam pela 

responsabilidade do Estado alheia à ideia de culpa. Defendia-se que a responsabilidade do 

Estado “se sujeita a regras especiais, que variam conforme as necessidades do serviço e as 

imposições de conciliar os direitos do Estado com os direitos privados”
38

. 
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2.1.3 Responsabilidade Objetiva 

 

Uma das primeiras teorias nesse sentido foi a chamada teoria da culpa do serviço, 

culpa administrativa ou acidente administrativo. Tais concepções desvinculavam o dever 

indenizatório do Estado da culpa do servidor. O servidor responderia individualmente quando 

a sua culpa desse causa ao prejuízo; contudo, quando ocorresse a culpa anônima do serviço 

público, assim entendido o seu mal funcionamento, o não funcionamento ou o funcionamento 

tardio, a responsabilidade seria do Estado.  

Concomitantemente à teoria da culpa do serviço, desenvolveu-se a ideia de 

responsabilização objetiva do Estado, baseada na teoria do risco. Seus idealizadores 

fundamentaram-na no princípio da igualdade de todos, do que decorre a distribuição 

equitativa dos encargos sociais, prevista no Art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem, de 

1789
39

. Os benefícios e o ônus da atuação estatal devem ser divididos de forma equitativa por 

toda a coletividade, de modo que deve o próprio Estado, por meio do erário público, indenizar 

o cidadão que sofreu ônus maior que os demais, restaurando o equilíbrio social.  

Pela teoria da responsabilização objetiva, portanto, é indiferente, para que haja o 

dever reparatório do Estado, que o serviço público tenha funcionado adequadamente ou não, 

bem como é irrelevante que se configure a culpa de algum servidor. Basta que estejam 

presentes os requisitos já elencados no capítulo anterior deste estudo: o fato gerador, 

comissivo ou omissivo, lícito ou ilícito do Estado (representado por um agente seu), um dano 

específico (por atingir parcela determinada da coletividade) e anormal (mais relevante do que 

os infortúnios naturais da atividade estatal) e o nexo de causalidade que os une. Assemelha-se, 

deste modo, às hipóteses de responsabilização objetiva previstas pelo Código Civil, em seu 

Art. 927, parágrafo único.  

José Cretella Júnior lembra que a nomenclatura teoria do risco “deve-se à ideia de 

que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”
 40. 

Faz alusão ainda, o 

citado autor, à comparação do Estado com uma empresa de seguro, em que os segurados 
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seriam toda a coletividade, que, por meio do pagamento de um prêmio (tributos), teriam 

direito à indenizações pelos danos sofridos 
41

. 

 

2.1.3.1 Espécies de responsabilidade objetiva do Estado 

 

A doutrina costuma subdividir a responsabilidade objetiva do Estado em duas 

categorias: a do risco administrativo e a do risco integral. A diferença entre ambas reside nos 

efeitos da responsabilização.  

Enquanto a teoria do risco administrativo admite que o Estado se exonere de seu 

dever indenizatório comprovando a superveniência de alguma das excludentes admitidas 

(caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima), a teoria do risco integral, como o 

próprio nome sugere, veda tal possibilidade.  

As duas categorias convivem no ordenamento brasileiro vigente, tanto no que diz 

respeito à responsabilidade do Estado, quanto à responsabilidade civil no âmbito privado. 

Embora seja a regra admitir as excludentes de responsabilidade, há casos de responsabilidade 

integral do Estado, como o previsto para danos nucleares
42

; o mesmo ocorre no direito 

privado, como a responsabilidade do devedor que expressamente assume os riscos do caso 

fortuito ou força maior
43

. 

 

2.2 A regra vigente no Direito Brasileiro 

 

A teoria da irresponsabilidade do Estado nunca foi disciplinada em nossos textos 

legais, nem acolhida por nossos tribunais e doutrinadores. As nossas primeiras Constituições 

                                                           
41

 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 

 
42

 CF, Art. 21. Compete à união: 

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza (...), atendidos os seguintes 

princípios e condições: 

d – a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.  

 
43

CC, Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles se responsabilizado. 



32 
 

(1824 e 1891), apesar de não disporem expressamente acerca da responsabilidade do Estado, 

previam a responsabilidade do servidor que agisse com abuso ou omissão no exercício de suas 

funções, ao passo que leis infraconstitucionais estabeleciam responsabilidade estatal, 

entendida jurisprudencialmente como sendo hipótese de responsabilidade solidária entre 

Estado e servidores
44

. 

Com a promulgação do Código Civil de 1916, prevaleceu o entendimento de que 

teria sido adotada a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, sendo necessária a 

demonstração da culpa do servidor, na dicção do art. 15 daquele diploma legal.
45

 

As Constituições de 1934 e 1937 ratificaram a compreensão de responsabilidade 

solidária entre servidores e Estado, quando aqueles agissem com culpa, regra estabelecida 

durante a vigência da Constituição Republicana (1891). 

Em 1946, pela primeira vez foi adotada textualmente a responsabilização objetiva 

do Estado, regra que foi mantida pela Constituição seguinte e pela Emenda n° 01, de 1969:  

 

Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 

pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.  

Parágrafo único. Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do 

dano, quando tiver havido culpa destes. (CF/46) 

 

Com redação um pouco diversa, a Constituição Federal de 1988 assegurou a 

continuidade da regra da responsabilidade objetiva do Estado, ex vi em seu Art. 37, §6°: 

 

Art. 37. §6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo ou culpa.” (CF/88) 

 

Consentâneo ao texto constitucional, o Código Civil de 2002, ao contrário do que 

previa o Código de 1916, estipulou também a responsabilidade civil objetiva do Estado 

brasileiro, conforme dicção de seu Art. 15
46

. 
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Deste modo, percebe-se que, para a configuração da responsabilidade objetiva do 

Estado, é necessário que o fato danoso tenha sido praticado por agente de pessoa jurídica de 

direito público (relacionadas no Art. 41
47

 do Código Civil), ou de direito privado prestadora 

de serviço público (empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, bem como 

qualquer entidade de direito privado que receba delegação do poder público para prestação de 

serviço público). Assim, excluem-se da regra da responsabilidade objetiva as entidades da 

administração pública indireta que executem atividade econômica de natureza privada, bem 

como as entidades de direito privado prestadoras de serviço público quando o dano causado 

não advier da prestação deste serviço. 

Os outros requisitos são a existência de um dano a terceiros e que esse dano 

decorra da prestação do serviço público, manifestação do nexo de causalidade que une o fato 

gerador ao resultado danoso. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha vacilado
48

 quanto à 

definição da expressão “terceiros”, assentou entendimento no sentido de abranger todo e 

qualquer cidadão prejudicado por um dano oriundo da prestação de um serviço público, seja 

ou não usuário deste serviço
49

 (podendo ser, inclusive, o próprio servidor
50

), em conformidade 

com o princípio da repartição dos encargos sociais e da ideia de risco própria das atribuições 

estatais.  

Por fim, exige-se também que o agente de qualquer das entidades da 

administração pública citadas esteja, quando do cometimento do ato danoso, no exercício de 

suas funções, ou seja, agindo na qualidade de servidor prestador de serviço público, na 

expressão legal, sem o que não restará caracterizada a responsabilidade estatal. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, torna-se despiciendo mencionar que é 

absolutamente irrevelante ser o dano decorrente de ato estatal ilícito ou lícito, em virtude de 

ser a responsabilidade objetiva alheia à noção de culpa. Entretanto, para que surja o dever 
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indenizatório do Estado, faz-se necessário que o ato lícito seja também antijurídico, assim 

entendido aquele causador de um dano anormal e específico a determinadas pessoas, violador 

do princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais. Nestes casos, aplica-se 

perfeitamente ao Estado as hipóteses de responsabilidade civil por atos lícitos estabelecida no 

art. 188 combinado com os arts. 929 e 930 do Código Civil.  

 

2.3 Causas Excludentes e Atenuantes da Responsabilidade Civil do Estado 

 

Conforme reiteradamente mencionado neste trabalho, o fato gerador, o dano e o 

nexo de causalidade que os une são os requisitos necessários e suficientes para a configuração 

da responsabilidade civil. Inexistindo qualquer um destes elementos, inexistirá dever 

reparatório. 

Com relação à responsabilidade civil do Estado, ganha força a função do nexo 

causal. Assim, sempre que inexistir relação de causa e efeito entre o dano experimentado e a 

atuação do Estado na realização de um serviço público, inexistirá indenização. De outro 

modo: se não foi a prestação de um serviço público que ensejou o dano, não deverá ser este 

reparado pelo Estado. 

Deste modo, apontam como as principais causas excludentes da responsabilidade 

civil estatal a força maior, a culpa da vítima e a culpa de terceiros. Como causa atenuante, há 

a culpa concorrente da vítima. 

Na doutrina, existe grande discussão quanto à extensão dos institutos da força 

maior e do caso fortuito. Para Di Pietro
51

, a “força maior é o acontecimento imprevisível, 

inevitável e estranho à vontade das partes (...).” O caso fortuito, por sua vez, ocorreria “nos 

casos em que o dano seja decorrente do ato humano ou de falha da administração (...).”
52

 

Nossa doutrina confere relevância a essa distinção, em virtude dos efeitos de um e outro 

instituto para fins de responsabilidade civil, muito embora a jurisprudência do STF equipare 
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os institutos para fins de exclusão da responsabilidade do Estado, por implicarem em 

rompimento do nexo causal.  

A força maior, por ser acontecimento alheio à atuação estatal, não impõe, em 

regra
53

, dever reparatório ao Estado, por não haver nexo causal entre o dano e a prestação do 

serviço público. O caso fortuito, por outro lado, sendo ato imputável à falha humana ou da 

administração, não eximiria o Estado do dever indenizatório.   

A culpa da vítima pode ser excludente ou atenuante da responsabilidade estatal. 

Será excludente quando a culpa da vítima for exclusiva: inexistindo violação de dever pelo 

Estado, rompe-se o nexo causal entre o dano e o fato gerador, não havendo razão para impor 

indenização por parte do Estado. Se a culpa da vítima aliar-se à violação de um dever pelo 

Estado, a responsabilidade em ressarcir o dano será repartido entre ambos, de acordo com a 

culpa de cada um. Esta solução jurisprudencial foi adotada textualmente pelo Código Civil de 

2002, em seu Art. 945, ipsis literis: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento 

danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em 

confronto com a do autor do dano.” 

Merecem menção, por oportuno, as previsões estabelecidas pelo Código Civil 

para o contrato de transporte (art. 738), haja vista ser modalidade contratual semelhante
54

, 

também abrangida pela teoria da responsabilização objetiva
55

. 

A culpa de terceiros, em regra, exclui a responsabilidade do Estado. Entretanto, já 

se mencionou anteriormente a previsão do Art. 930 do Código Civil, que responsabiliza o 

causador do dano por ato lícito, mas garante o seu direito de regresso contra aquele que deu 

causa ao perigo. Ou seja: se for o Estado o causador do dano, responderá ele pelos prejuízos 

causados, mas poderá reaver o valor indenizado por meio de ação de regresso. 

                                                           
53

 A citada autora explica que, quando, aliado ao caso fortuito, o dano decorreu de omissão do Estado, existe 

dever de indenizar. Nestes casos, a responsabilidade não seria objetiva, posto ser fundamentada na teoria da 

culpa do serviço público. Aprofundaremos tais possibilidades nos capítulos seguintes. 

54
CC, Art. 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no 

bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos 

passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.  

Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e 

instruções regulamentares, o juiz reduzirá eqüitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver 

concorrido para a ocorrência do dano. 

55
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. III: Contratos. 13ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 280. 
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Semelhante sistemática é estabelecida para os danos provocados quando da 

vigência de contratos de transporte, tanto legalmente
56

, quanto jurisprudencialmente
57

. 

Acrescenta ainda o Art. 734 do Código Civil que, no contrato de transporte, a única causa 

excludente de responsabilidade do transportador é a força maior: 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e 

suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade.  
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Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa 

de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 
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STF, Súmula 187: A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é 

elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO ESTADO 

 

O Art. 37, §6° da Constituição Federal impõe ao Estado, de forma objetiva, o 

dever de reparar os danos provocados em razão da prestação de serviços públicos. 

Doutrinariamente, entretanto, há acirrada discussão acerca da aplicação deste dispositivo aos 

casos em que foi a omissão do Estado que provocou o dano.  

Para muitos, em casos de omissão estatal aplica-se a teoria subjetiva, na 

modalidade da culpa do serviço público: para ser indenizada, a vítima teria que provar que o 

serviço público funcionou mal ou tardiamente ou sequer funcionou, em vez de apenas 

demonstrar a conduta estatal e o dano sofrido, como na responsabilidade objetiva. 

Inescusa-se destacar, portanto, a importância da discussão. Tendo sido a teoria da 

responsabilidade objetiva desenvolvida com o fito de garantir indenização à vítima mesmo 

quando lhe fosse extremamente difícil comprovar a culpa ou dolo por parte do agente danoso, 

definir qual teoria aplica-se aos casos de omissão estatal é de grande relevância para a 

restauração do equilíbrio patrimonial presente no status quo ante. 

Os que defendem ser a responsabilidade do Estado subjetiva em casos de omissão 

afirmam que o agente público foi inerte quando deveria agir, adotando postura imprudente, 

negligente ou imperita, todas representativas de conduta culposa
58

.  

Acrescentam ainda que os danos causados em decorrência da omissão estatal não 

são por ele provocados, em regra, mas por terceiros ou por fenômenos da natureza. “Mas 

poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agiu, se omitiu.”
59

 Isso 

explica a ideia, afirmada no capitulo anterior, de que a força maior e a culpa de terceiros, 

majoritariamente defendidos como excludentes de responsabilidade, podem ensejar a 

responsabilização estatal, na modalidade subjetiva, quando, diante de tais circunstancias, foi 

omisso o Estado, funcionando mal, tardiamente ou nem funcionando (teoria da culpa anônima 

do serviço). 

O cerne da questão para responsabilizar o Estado por omissão, portanto, é a 

averiguação do dever e da possibilidade de ação, ideias que estão umbilicalmente ligadas à 
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noção de culpa. Não há como exigir indenização do Estado se este não tinha o dever nem a 

possibilidade de evitar o dano. Defende-se, por isso, que essa análise seja realizada em cada 

caso concreto, lançando-se mão da teoria da reserva do possível, corolário do princípio da 

razoabilidade: exigir do Estado apenas o que for razoável para evitar o dano. Somente haveria 

responsabilidade do Estado por omissão diante de uma omissão antijurídica (ilícita): aquela 

manifestada diante de um dever e da possibilidade de ação (ao passo que a responsabilidade 

por ação pode ocorrer também diante de atos lícitos). 

Os defensores da responsabilização subjetiva por omissão do Estado arrematam 

afirmando ser tal responsabilidade presumida, o que inverte o ônus da provação: não é à 

vitima que compete demonstrar ter havido culpa lato sensu do Estado; compete ao Estado 

comprovar que agiu diligentemente com vistas a evitar o resultado danoso. Se assim não o 

fez, é porque se estaria exigindo atuação além do razoável. Em outras palavras, o Estado 

pode-se exonerar de seu dever ressarcitório se provar que agiu razoavelmente de forma a 

impedir o dano. 

 

3.1  Dissenso Jurisprudencial acerca da Responsabilidade por Omissão 

 

Por ser matéria constitucional, é da competência do Supremo Tribunal Federal 

dirimir conflitos envolvendo responsabilidade civil do Estado
60

.  

Também no âmbito de nossa Corte Suprema não é pacífico o entendimento acerca 

do caráter da responsabilidade civil do Estado em casos omissivos, não sendo raro encontrar 

decisões que ora afirmam sê-la objetiva, ora subjetiva. 

Interessante decisão exemplificativa da adoção do critério objetivo da 

responsabilidade civil por omissão do Estado é o Recurso Extraordinário de n° 109.615-

2/RJ
61

. 
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CF, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

[...] 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
61BRASIL. STF. INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA 

DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA 
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A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro interpôs recurso contra a decisão do 

Tribunal de Justiça daquele Estado, argumentando que o dano em causa não foi causado por 

servidor público, mas por terceiros, alheios à prestação do serviço público. Afirmou ainda que 

a dicção constitucional assegura o dever reparatório do Estado apenas por ações de seus 

agentes. Requeria, portanto, a reforma da sentença de segundo grau. 

Em seu voto, como se pode observar na ementa abaixo transcrita, o insígne 

Ministro Relator asseverou estarem presentes todos os pressupostos configuradores da 

responsabilidade civil do Estado. Acrescentou ser relevante o fato de estar a vitima, no 

momento do dano, em estabelecimento oficial de ensino, sob os cuidados e vigilância do 

poder público, que foi ineficaz em evitar o infortúnio. Aduziu que a responsabilidade do 

Estado, por ser objetiva, independe da demonstração da culpa in concreto de seus servidores 

                                                                                                                                                                                     
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE 

MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO 

OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - 

RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos 

constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade 

civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou 

por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva 

do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de 

indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa 

dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - 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 condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 

independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de 

causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 

131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o 

abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais 

configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de 

ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO 

OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede 

oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo 

empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em 

responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a 

intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, 

constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os 

estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. 

Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do 

Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância 

e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o 

nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. RE 

109.615-2/RJ. Recurso extraordinário não conhecido. 1ª turma. Unânime. Julgado em 28/05/1996. Nelma de 

Castro Dias de Oliveira e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Relator: Min. Celso de Melo. DJ 02/08/1996, 

PP 25785; EMENT, VOL. 01835-01, PP 00081. (grifei) 
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ou do mal funcionamento do serviço, citando vasta doutrina. Informou que a responsabilidade 

estatal não é absolutamente objetiva, podendo ser atenuada ou excluída se comprovados as 

circunstâncias admitidas, o que não foi feito pelo recorrente. Enfatiza, por fim, que a falta de 

cuidado e vigilância necessários que se impõem ao Estado em tais situações atuam como o 

fator gerador de sua responsabilidade. 

Por outro lado, são muitas as sentenças daquela Corte que asseguram ser subjetiva 

a responsabilidade estatal por omissão, sendo necessário, portanto, a demonstração da culpa 

do Estado ou de seus agentes. 

No agravo regimental em recurso extraordinário abaixo transcrito
62

, a ilustríssima 

Ministra Ellen Gracie assenta esse entendimento. A Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo objetivava reformar sentença do Tribunal de Justiça paulista que reconheceu a 

responsabilidade civil do Estado em virtude de homicídio praticado por policial militar com 

arma da corporação, mas em horário de folga. Argumentou a recorrente que o causador do 

dano não agia, no momento do crime, como agente público. O Tribunal estadual reconheceu 

haver falha da administração na modalidade culpa in vigilando, por não ter tomado a 

necessária cautela em zelar pelo patrimônio público, permitindo que policial de folga portasse 

arma da Polícia Militar. Tal posicionamento foi ratificado pela Ministra, asseverando a 

responsabilidade subjetiva do Estado no caso em litigio. 

Com o objetivo de estabelecer requisitos para a configuração ou não da 

responsabilidade civil por omissão do Estado, o STF chegou a adotar, por algum tempo, a 

teoria do dano direto e imediato, no que diz respeito ao nexo de causalidade. Sendo o nexo de 

causalidade um dos pressupostos da responsabilidade civil, elo que vincula suficiente e 

necessariamente o fato gerador ao dano, haveria responsabilidade por omissão do Estado 

sempre que a omissão estatal fosse “causa” direta e imediata do dano experimentado. Para que 

haja responsabilidade estatal, o dano deveria ser efeito necessário da omissão do Estado. 

                                                           
62BRASIL. STF. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE SERVIÇO. CRIME PRATICADO 

COM ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. 1. Ocorrência de relação causal entre a 

omissão, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em 

dia de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor. 2. Responsabilidade 

extracontratual do Estado caracterizada. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento 

adotado pela decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido. RE 213.525-9/SP AgR. 2ª turma. Unânime. 

Julgado em 09/12/2008. Estado de São Paulo e Cristiano Luiz dos Santos e outro. Relatora: Ministra Ellen 

Gracie. DJe-025, DIVULG 05-02-2009, PUBLIC 06-02-2009; EMENT VOL-02347-05, PP-00947;RTJ, VOL-

00209-02, PP-00855. (grifei). 
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Havendo concausas (ou sendo extenso o lapso temporal) entre a omissão do Estado e o dano 

provocado, restaria suprimida a responsabilidade do ente público.
63

 

Mister destacar, por oportuno, que a teoria do dano imediato e direto, por dizer 

respeito ao nexo de causalidade, interessa à configuração ou não do instituto da 

responsabilidade civil propriamente dita. Como é um dos requisitos da responsabilidade civil, 

juntamente com a ação ou omissão e o dano, a sua inexistência acarretará a inexistência da 

responsabilidade civil, sem dizer respeito ao seu caráter de objetiva ou subjetiva. Por esse 

motivo, mesmo com a adoção de tal teoria, as decisões do STF continuaram a variar, ora 

considerando a responsabilidade por omissão do Estado subjetiva
64

, ora objetiva. 

De acordo com Di Pietro
65

, “esse entendimento, que vinha sendo adotado 

reiteradamente, parece estar se alterando, no sentido de aceitar um alargamento da 

responsabilidade do Estado, independente da aplicação da teoria do dano direto e imediato.” A 

ilustre doutrinadora exemplifica a sua assertiva por meio do acórdão abaixo transcrito.
66

 Em 
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BRASIL. STF. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LATROCÍNIO COMETIDO 

POR FORAGIDO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTE. 1. A negligência estatal 

na vigilância do criminoso, a inércia das autoridades policiais diante da terceira fuga e o curto espaço de tempo 

que se seguiu antes do crime são suficientes para caracterizar o nexo de causalidade. 2. Ato omissivo do 

Estado que enseja a responsabilidade objetiva nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição 

do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 573.595 AgR/RS. 2ª turma. Unânime. Julgado 

em  24/06/2008. Estado do Rio Grande do Sul e Maria Lurdes Kleinschimiddt Stoffel e outro (a/s). 

Relator:  Ministro Eros Grau. Publicação: DJe 152,  Divulgado em 14/08/2008, publicado em 15/08/2008, 

Ement. Vol. 2328-07, pp. 1418. 
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 BRASIL. STF. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 

6º. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, 

pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia 
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zelar pela integridade física do preso. IV. - RE conhecido e provido. RE 382.054/RJ. 2ª turma. Unânime. 

Julgado em 03/08/2004. Jorge Luiz dos Santos e Estado do Rio de Janeiro. Relator: Min. Carlos Velloso. 

Publicado em: DJ 01/10/2004, pp. 37; Ement. Vol. 2166-02, pp. 330; RT, v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164; 

RJADCOAS, v. 62, 2005, p. 38-44; RTJ, Vol. 192/01, pp. 356. (grifei). 
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seu voto, o Ministro Relator Joaquim Barbosa lembrou que o crime fora praticado em horário 

no qual o autor deveria estar recolhido à penitenciária, sendo irrelevante o fato de haver 

transcorrido largo lapso temporal entre sua última fuga e o momento do crime em tela. 

Aduziu ainda que era a oitava vez que o detento fugia da penitenciária, fato que revela em 

demaseio a ineficiência do poder público, a caracterizar, deste modo, o nexo de causalidade 

entre a omissão estatal e o dano suportado pela vítima. 

Esse julgado é interessante por demonstrar, mais uma vez, a divergência de 

opiniões, no âmbito do STF, quanto ao caráter da responsabilidade civil por omissão do 

Estado, se objetiva ou subjetiva.  

No voto do relator, Min. Joaquim Barbosa, assim como na própria ementa, faz-se 

alusão direta à faute du service, expressão francesa caracterizadora da teoria da culpa anônima 

do serviço público, em que a responsabilidade do Estado deriva do mal, tardio ou não 

funcionamento do serviço público, sendo necessário demonstrar a inércia (culpa) estatal. Com 

essas palavras denota o insigne relator caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do 

Estado gaúcho:  

 

A mim me parece sobejamente caracterizada a faute du service public apta a 

desencadear a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. 

Consta dos autos que o causador do dano era condenado submetido a regime aberto 

que em sete oportunidades anteriores já havia praticado a falta grave de evasão, sem 

que as autoridades responsáveis pela execução da pena tomassem alguma iniciativa 

no sentido de submetê-lo à regressão do regime prisional, de resto perfeitamente 

aplicável em casos dessa natureza. 
67

 

   

O Ministro Celso de Melo, em seu voto, entretanto, entendeu ser o julgado 

hipótese de responsabilidade civil objetiva por omissão do Estado.  Ao mencionar a adoção, 

pelo texto constitucional brasileiro, da teoria do risco administrativo, cita o Ministro vasta 

doutrina que pugna pelo reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, quer 

                                                                                                                                                                                     
Impõe-se a responsabilização do Estado quando um condenado submetido a regime prisional aberto pratica, em 

sete ocasiões, falta grave de evasão, sem que as autoridades responsáveis pela execução da pena lhe apliquem a 

medida de regressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal omissão do Estado constituiu, na espécie, o 

fator determinante que propiciou ao infrator a oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor de 

12 anos de idade, justamente no período em que deveria estar recolhido à prisão. Está configurado o nexo de 

causalidade, uma vez que se a lei de execução penal tivesse sido corretamente aplicada, o condenado 

dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas mesmas condições (regime aberto), e, por conseguinte, não 

teria tido a oportunidade de evadir-se pela oitava vez e cometer o bárbaro crime de estupro. Recurso 

extraordinário desprovido. RE 209.203/RS. 2ª turma. Maioria (3x1). Julgado em 07/03/2006. Estado do Rio 

Grande do Sul e Lucia Terezinha Pereira Iorio. Rel. p/ acórdão: Min. Joaquim Barbosa. Publicado em DJ 

20/04/2007, pp. 102; Ement. Vol. 2272/03, pp. 480; RTJ, vol.200/02, pp. 982; LEXSTF, v. 29, n. 342, 2007, p. 

268-298; RMP n. 34, 2009, p. 281-302. (grifei). 
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 Voto do relator no acórdão objeto da nota anterior. 
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por atos comissivos, quer por atos omissivos, independentemente da constatação de culpa de 

servidor público ou da má prestação de um serviço de natureza pública. Ratificando o acórdão 

de segundo grau da justiça gaúcha, afirma o ilustre Ministro: 

 

O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferiu decisão que interpretou, com 

absoluta fidelidade, norma constitucional que consagra, em nosso sistema jurídico, a 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público. O v. acórdão impugnado nesta 

sede recursal extraordinária, ao fazer aplicação do princípio constitucional em 

referência, reconheceu, com inteiro acerto, no caso em exame, a cumulativa 

ocorrência dos requisitos concernentes (1) à consumação do dano, (2) à omissão 

administrativa, (3) ao vínculo causal entre o evento danoso e a omissão estatal e (4) 

à ausência de qualquer causa excludente de que pudesse eventualmente decorrer a 

exoneração da responsabilidade civil do Estado.
68

 

 

Constata-se, dessa maneira, em um único acórdão, divergência entre os Ministros 

do STF quanto ao caráter da responsabilidade civil por omissão do Estado, discrepância que 

se estende a inúmeros outros julgados daquela Corte. 
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 Voto do Ministro Celso de Melo no acórdão relatado à nota 54. 
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO ESTADO EM ACIDENTES 

DE TRÂNSITO 

 

Inexistem dúvidas acerca da importância do trânsito na sociedade contemporânea. 

O desenvolvimento dos meios de transporte revolucionou o nosso modo de vida. O ser 

humano, desde o morador da mais complexa metrópole até o habitante da mais bucólica 

localidade, tornou-se, hoje mais do que nunca, refém do transporte terrestre, sendo impossível 

imaginar a vida hodierna sem estes respectivos meios de transporte. 

O trânsito moderno possibilita o deslocamento mais rápido de pessoas e cargas, 

propiciando o melhor aproveitamento do tempo. Movimentando-se mais depressa, um maior 

número de atividades pode ser desenvolvida num mesmo intervalo de tempo, otimizando a 

utilização do tempo. 

Todo e qualquer desenvolvimento, entretanto, não consegue ficar imune a 

desvantagens. O crescimento desenfreado e desordenado das grandes cidades, aliado a falta de 

investimentos estatais em transporte público e aos incentivos fiscais desmedidos para o setor 

automobilístico tem proporcionado congestionamentos cada vez mais insuportáveis que, a 

longo prazo, podem anular os benefícios conquistados pelo desenvolvimento dos meios de 

transporte. 

O problema de maior monta e mais cruel, contudo, do trânsito atual, sem 

quaisquer sombras de dúvidas, é outro: os acidentes. Inúmeras pesquisas e estatísticas 

denotam o efeito devastador que os acidentes de trânsito provocam na sociedade atual, nos 

mais variados setores, tais como: saúde pública, economia, qualidade de vida, entre outros. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2010, quase 41 mil pessoas foram vítimas 

fatais de acidente de trânsito no Brasil, um crescimento de 24% desde o ano de 2002, o que 

coloca o Brasil em 5° lugar no ranking mundial dos países que mais matam no trânsito, de 

acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Esses números representam quase 150 mortes por dia ou 6 a cada 

hora, além de outros 214 mil brasileiros inválidos nesse mesmo período anual, que significam 
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596 por dia ou 25 por hora.
69

 Tais estatísticas, por mais incríveis que possam parecer, podem 

ser ainda incompletas, visto que as vítimas socorridas para os hospitais e que vem a falecer 

em decorrência dos acidentes de trânsito não são contabilizadas como vítimas fatais pelos 

órgãos de trânsito.   

No campo patrimonial, somente o seguro obrigatório para veículos automotores 

de vias terrestres, o chamado seguro DPVAT (seguro por danos pessoais causados por 

veículos automotores de vias terrestres), desembolsou em indenizações no ano de 2011 mais 

de 2,2 bilhões de reais, um incremento de quase 10% em relação ao ano anterior. Esses 

números poderiam ser ainda maiores, visto que nem todas as vítimas que podem ser 

beneficiadas com o recebimento do prêmio deste seguro o reclamam.
70

 

No plano mundial, a ONU, por meio da OMS, noticia que o trânsito matou mais 

de 1,3 milhão de pessoas e feriu outros 50 milhões, apenas no ano de 2009, o que coloca as 

mortes no trânsito como o maior responsável pelas mortes de pessoas na faixa etária dos 15 

aos 29 anos. Em relação ao impacto econômico nas contas públicas, estima-se que a perda 

prematura da força de trabalho decorrente dos acidentes de trânsito e o atendimento aos 

feridos nos hospitais públicos representem juntos um impacto que pode chegar a 3% de toda a 

Produção Industrial Bruta mundial.
71

  

No Brasil, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam 

que apenas no ano de 2011, o impacto dos acidentes de trânsito em rodovias federais 

brasileiras na economia nacional atingiu o patamar de 15 bilhões de reais.
72

 

Tais dados estatísticos e informações tornam despicienda qualquer complementar 

necessidade de demonstração da importância de estudos relativos à problemática dos 

acidentes de trânsito. Todos os esforços, políticas, programas, projetos e pesquisas que 

contribuam para a melhoria da qualidade do trânsito moderno são extremamente salutares. 

                                                           

69
Brasil: um acidente a cada 30 segundos; duas indenizações a cada minuto. (Disponível em 

<http://www.dpvatseguro.com.br/noticia2.aspx> - acesso em 7/10/2012, às 9h00min). 

70
 Ibidem. 

 
71

OMS cobra mais ações para a prevenção dos acidentes de trânsito. (Disponível em 

<http://www.abramet.org.br/Site/Pagina.aspx?ID=3433&MenuID=16#> - acesso em 8/10/2012, às 6h15min). 
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 Ibidem. 

http://www.dpvatseguro.com.br/noticia2.aspx%3e%20-%20acesso%20em%207/10/2012
http://www.abramet.org.br/Site/Pagina.aspx?ID=3433&MenuID=16
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Por meio deste trabalho de pesquisa, objetiva-se, portanto, investigar a 

responsabilidade civil por omissão do Estado brasileiro em acidentes de trânsito. Busca-se 

elucidar de que maneira o Estado brasileiro, em quaisquer de suas esferas (Municipal, 

Estadual ou Federal), deve ser responsabilizado civilmente quando, de sua omissão, resultar 

um acidente de trânsito (quando, por exemplo, não pavimenta e/ou sinaliza adequadamente as 

vias destinadas à circulação, quando um semáforo opera inadequadamente, quando não 

recolhe animais sem dono livres nas rodovias, quando deixa de prestar pronto e integral 

socorro às vítimas etc.). 

Para tanto, buscou-se, nos capítulos anteriores, revisar parte da renomada doutrina 

nacional especializada em responsabilidade civil e em responsabilidade civil extracontratual 

do Estado, conferindo destaque às decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal acerca do 

tema, noticiando ainda a discussão doutrinária e jurisprudencial, no âmbito daquela Corte, em 

relação ao fundamento (necessidade ou não da existência de culpa) da responsabilidade civil 

por omissão do Estado.  

Neste capítulo final, faremos um panorama da doutrina pátria acerca da 

responsabilidade civil do Estado em acidentes de trânsito, abordaremos a legislação vigente 

acerca do tema, bem como investigaremos a jurisprudência do STF, nos casos em que houve 

omissão estatal. 

 

4.1 A evolução da doutrina e a legislação nacional acerca da responsabilidade civil 

nas modalidades de transporte  

 

Ao longo deste trabalho, temos discutido como a investigação da culpa pode ou 

não ser relevante para o estabelecimento da responsabilidade civil. Estudamos que a teoria 

subjetiva, baseada na culpa, é a regra geral adotada pela legislação brasileira, muito embora 

existam previsões legais de responsabilização civil que independam daquele conceito, por se 

basearem no risco da atividade desenvolvida (teoria objetiva). Isto acontece porque 

  
O conceito tradicional de culpa nem sempre se mostra adequado para servir de 

suporte à teoria da responsabilidade civil, pois o fato de impor à vítima, como 

pressuposto para ser ressarcida do prejuízo experimentado, o encargo de demonstrar 

não só o liame de causalidade, como por igual o comportamento culposo do agente 
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causador do dano, equivale a deixá-la irressarcida, visto que, em inúmeros casos, o 

ônus da prova surge como barreira intransponível.
73

 

  

Cientes dessa dificuldade, qual seja, a da produção de provas, pela vítima, da 

conduta culposa do causador do dano, legisladores e tribunais brasileiros tem buscado meios 

de mitigar a imprescindibilidade desta produção probatória (ou, pelo menos, retirá-la do 

encargo da vítima), de modo que a pretensão indenizatória da vítima de um dano não reste 

prejudicada. 

Neste sentido, indícios, sinais, vestígios de colisão e circunstâncias do fato 

passaram a ser interpretadas com maior benignidade em prol da vítima, embora não afastado o 

critério da culpa.
74

    

Avançando um pouco mais nesta seara, passaram a ser admitidos casos legais de 

presunção de culpa. Em tais hipóteses, estabelece-se uma presunção relativa que imputa ao 

réu a culpa pelo acidente. À vítima, compete demonstrar exclusivamente o dano sofrido, a 

conduta do agente e o nexo causal entre um e outro. Há, portanto, inversão do ônus da prova, 

cabendo ao autor do dano provar causa excludente de sua culpabilidade, “sempre que as 

peculiaridades do fato, por sua normalidade, probabilidade e verossimilhança façam presumir 

a culpa do réu.”
75

  

O estágio mais atual do desenvolvimento da responsabilidade civil, consoante já 

abordado, dispensa a investigação do elemento culpa. Surgida no início do século XIX, 

motivada pela Revolução Industrial, a teoria objetiva da responsabilidade civil minimizou as 

dificuldades que empregados enfrentavam em ter que provar a culpa do patrão para obter o 

ressarcimento por acidentes de trabalho. A responsabilidade desvinculava-se da perquirição 

da culpa para fundamentar-se no desenvolvimento de atividade perigosa. Aquele que cria um 

risco é o responsável pelo ressarcimento da vítima, quando o dano se concretiza. Mesmo que 

a atividade seja lícita, “a obrigação de reparar o dano surge do simples exercício da atividade 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 484. 
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 Ibidem, loc cit. 
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 Ibidem, p. 485. 
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que o agente desenvolve em seu interesse e sob seu controle, em função do perigo que dela 

decorre para terceiros.”
76

 

No ordenamento brasileiro, portanto, convivem harmonicamente ambas as teorias. 

A regra geral, baseada na culpa, requer a prova de um ato ilícito para que se impute a 

responsabilidade por um dano causado. Em situações específicas, em que o legislador, atento 

às regras de experiência, previu ser de difícil produção a prova da culpa, ou nos casos de 

desenvolvimento de atividade perigosa, que representem um risco a terceiros, vige a teoria 

objetiva, que independe da prova de culpa. 

Na seara de trânsito e transportes, o ordenamento pátrio dispõe de relevantes 

diplomas legais que adotam a responsabilização objetiva em caso de acidentes. Cite-se, por 

exemplo, o Decreto n° 2.681, de 7 de dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil 

nas estradas de ferro. Em seu art. 17, dispõe o Decreto: 

  
Art. 17 - As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas linhas 

sucederem aos viajantes e de que resulte a morte, ferimento ou lesão corpórea. 

A culpa será sempre presumida, só se admitindo em contrário alguma das seguintes 

provas: 

1ª - Caso fortuito ou força maior; 

2ª - Culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada. 

 

Muito embora o texto afirme tratar-se de culpa presumida, é possível afirmar que 

a responsabilidade civil das estradas de ferro por acidentes é objetiva, visto que não se faz 

menção à ideia de culpa, além de as causas excludentes elencadas serem as mesmas admitidas 

naqueles casos, consoante já assentou a jurisprudência. 

Outro exemplo emblemático da responsabilidade civil objetiva em acidentes nos 

meios de transporte é o disposto do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n° 7.565, de 19 de 

dezembro de 1986). Neste Código, dispõe-se sobre a responsabilidade do transportador pelos 

danos ocorridos a passageiros, inclusive a título gratuito, a tripulantes, bagagens, cargas e a 

terceiros situados no solo, independentemente de culpa. 

Mencionem-se ainda as hipóteses de transporte de mercadorias por via d‟água nos 

portos brasileiros, que é disciplinado pelo Decreto-Lei n° 116, de 25 de janeiro de 1967, que 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 486. 
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também correspondem à modalidade de responsabilidade civil objetiva do transportador das 

mercadorias, consoante disposto em seu artigo 3°
77

. 

Por fim, mister mencionar que o Código Civil de 2002 assentou legalmente o que 

a jurisprudência já afirmava: responde objetivamente o transportador, no contrato de 

transporte, por danos provocados a passageiros e cargas, consoante se afirma nos art. 734 e 

735 do Novo Código: 

 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e 

suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade. 

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o 

passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 

 

O Código Civil de 2002 arrebatou finalmente qualquer dúvida quanto à adoção da 

responsabilidade civil objetiva no ordenamento brasileiro, quando admitido por lei, ou quando 

a atividade desenvolvida representar risco para os direitos alheios, dispondo textualmente essa 

possibilidade no parágrafo único do art. 927
78

. 

 

4.2 A responsabilidade civil do Estado em acidentes de trânsito de acordo com a 

legislação Brasileira 

 

Vejamos agora o que o nosso ordenamento dispõe acerca da responsabilidade 

civil, notadamente do Estado, em acidentes de trânsito. 

Os nossos primeiros Códigos Nacionais de Trânsito (Decreto-Lei n° 2.994, de 28 

de janeiro de 1941, e Decreto-Lei n° 3.651, de 25 de setembro de 1941) sequer mencionaram 

a questão, que era tratada como de direito privado, no caso de acidentes entre particulares, e 

direito público, quando envolvesse o Estado. 

O Código Nacional de Trânsito de 1966 (Lei n° 5.108, de 21 de setembro de 

1966) continha dispositivos esparsos acerca da responsabilidade civil. Previa, por exemplo, a 

responsabilidade do ente público, inclusive o servidor, ou privado em sinalizar a via, quando a 
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Art. 3º A responsabilidade do navio ou embarcação transportadora começa com o recebimento da mercadoria a 

bordo, e cessa com a sua entrega à entidade portuária ou trapiche municipal, no pôrto (sic) de destino, ao 

costado do navio. (Decreto-Lei n° 116/67). 

78
Art. 927. [...] 

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. 
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realização de obra pudesse colocar em risco a segurança do trânsito
79

. Tratava-se de clara 

hipótese de responsabilização objetiva por omissão do Estado, visto que, além de não fazer 

alusão à culpa, em quaisquer de suas modalidades, textualmente, apenas o caso fortuito era 

admitido como excludente.  

Depois de mais de 30 anos de vigência do Código de 66, em 1997, veio a lume o 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997). O CTB 

revolucionou o modo como o trânsito era disciplinado no Brasil, ao inovar em diversas áreas. 

Dentre as principais “novidades”, pode-se mencionar a tipificação de crimes de trânsito, o 

estabelecimento de pontuação para condutores infratores contumazes (impondo-os 

penalidades como a suspensão ou cassação do direito de dirigir), o estabelecimento de uma 

Semana Nacional de Trânsito anual, em que as ações de conscientização e educação para o 

trânsito devem ser intensificadas, entre diversas outras disposições inovadores. 

No plano da responsabilidade civil, o CTB repetiu dispositivos pontuais 

semelhantes ao já previstos no Código anterior, como a responsabilidade do órgão com 

circunscrição sobre a via pela sua sinalização
80

, bem como a responsabilidade do executor de 

uma obra sobre a via pela sua sinalização
81

.  

O dispositivo mais salutar, entretanto, relacionado à responsabilidade civil do 

Estado na seara trânsito é expresso logo no art.1°, § 3°, ipsis literis: 
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Art 30. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via 

terrestre, como nas calçadas, deve ser imediatamente removido. 

§ 1º Fica responsável pela sinalização exigida neste artigo a entidade que executar a obra ou com jurisdição 

sôbre (sic) a via pública, salvo nos casos fortuitos. 

§ 2º Tôda (sic) e qualquer obra a ser executada na via terrestre, desde que possa perturbar ou interromper o 

livre trânsito ou que ofereça perigo à segurança pública, não pode ser iniciada sem entendimento prévio com a 

autoridade de trânsito. 

§ 3º A inobservância do disposto neste artigo e §§ 1º e 2º será punida com multa de um a dez salários-mínimos, 

independentemente das comissões cíveis e penais cabíveis. 

[...] 

Art 34. § 2º A entidade com jurisdição na via pública fica responsável pela falta, insuficiência ou incorreta 

colocação de sinalização. 

80
Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for 

insuficiente ou incorreta. 

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da 

sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. 

 

81
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, 

ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via. 
§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. 
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§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 

manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito 

do trânsito seguro. 

 

Por meio deste dispositivo, o legislador afastou qualquer dúvida acerca da 

natureza da responsabilidade civil do Estado na implementação de políticas públicas e/ou 

serviços que proporcionem um trânsito seguro. O poder público deverá ser responsabilizado 

objetivamente, como deixa claro o texto legal, sem necessidade de averiguação de culpa, 

quer do servidor, quer do serviço público (culpa anônima, modalidade de responsabilização 

subjetiva quando fica necessário investigar se o serviço público funcionou mal, tardiamente 

ou não funcionou, como estudado no capítulo 2). A perquirição da culpa do servidor será 

importante apenas para que o Estado exerça o seu direito de regresso, devendo provar a 

conduta negligente, imprudente ou imperita do servidor, sem que essa discussão possa 

representar prejuízo ao direito indenizatório que se confere à vitima do dano provocado pelo 

Estado. 

Além disso, o texto do CTB elucida discussão acirrada que envolve a doutrina e a 

jurisprudência pátria. Em virtude do texto constitucional não ser claro em definir se a 

responsabilidade civil do Estado é objetiva também nos casos de omissão estatal
82

, nossos 

doutrinadores e julgadores não chegaram a entendimento pacífico (talvez nem mesmo 

majoritário) acerca do assunto
83

. No que se refere a políticas e serviços relacionados ao 

trânsito, entretanto, quis o legislador, claramente, espantar essa discussão, impondo 

objetivamente ao Estado, inclusive quando não age como deveria, a responsabilidade por 

danos causados aos cidadãos usuários das vias públicas terrestres. 

Isso significa dizer que, se por um lado, não se impõe ao Estado a 

responsabilidade por todas as mazelas que acometem o trânsito (como, por exemplo, um raio 

que atinge um semáforo ou uma ponte destruída por uma enchente, em regra, pelo menos), em 

virtude do não acolhimento, em nosso direito, da teoria do risco integral, também não é 

admissível que possa o Estado pretender exonerar-se de sua responsabilidade demonstrando 

que agiu diligentemente na prestação dos serviços, como argumentam os defensores da 

adoção da teoria da culpa presumida, já que não se trata de responsabilidade baseada na culpa. 

Tal dispositivo, sob pena de tornar-se inconstitucional, deve ser interpretado de acordo com a 
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Art. 37. § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 
83

 Ver capítulo 3. 
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Constituição, que impõe ao Estado a responsabilidade civil objetiva baseada do risco 

administrativo, admitindo, portanto, as excludentes da força maior e da culpa exclusiva da 

vítima. 

Seguindo a linha da interpretação de acordo com a constituição, resta-nos concluir 

que também as entidades privadas prestadores de serviços públicos devem ser 

responsabilizadas por ações e omissões causadores de danos aos usuários das vias e rodovias 

públicas. No âmbito do trânsito, essa constatação é de extrema relevância em virtude do 

fenômeno cada vez mais comum das privatizações das rodovias e do fato de que, em nosso 

país, as obras de construção e de manutenção das rodovias são quase que exclusivamente 

terceirizadas à iniciativa privada. Em ambos os casos, as concessionárias e permissionárias 

prestadoras de tais serviços submetem-se à regra da responsabilidade objetiva.  

Desta forma, os órgãos de trânsito, componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito
84

, sejam eles executivos municipais (Departamentos Municipais de Trânsito), 

estaduais (Departamentos Estaduais de Trânsito ´s) ou federais (Departamento Nacional de 

Trânsito), executivos rodoviários municipais (Secretarias de Obras, em regra), estaduais 

(Departamento Estadual de Rodovias, no caso do Ceará) ou federais (Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes), normativos estaduais (Conselhos Estaduais de Trânsito) ou 

federais (Conselho Nacional de Trânsito) e ainda os de fiscalização, federais (Polícia 

Rodoviária Federal) ou estaduais (Polícias Rodoviárias Estaduais), devem ser 

responsabilizados sempre que suas ações ou omissões sejam o agente causador de um dano ao 

usuário das vias públicas abertas à circulação. 

Casos como os de vias urbanas e rodovias entregues à circulação sem sinalização 

ou com defeitos na pavimentação, erros nos projetos das vias e rodovias, e o não recolhimento 

de animais livres nas zonas rurais são exemplos clássicos de não agir estatal que ensejam a 

sua responsabilização, quando forem causadores de danos. 

                                                           

84 CTB, Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 

consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; 
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
V - a Polícia Rodoviária Federal; 
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
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De acordo com Gonçalves
85

, esta regra insculpida no CTB teve inspiração na 

jurisprudência de nossos tribunais, visto que antes mesmo do advento do novo Código já eram 

predominantes os julgados que impunham ao Estado a responsabilização por ações e omissões 

causadores de acidentes, devendo restar evidenciado indubitavelmente, apenas, o nexo causal 

entre o dano e o agir/não-agir estatal. 

O mesmo autor, citando Carlos Alberto Bittar, aduz que o estabelecimento de 

responsabilidade civil objetiva ao Estado, mesmo por omissão, em acidentes de veículos, é 

completamente conforme ao nosso direito que, por meio do parágrafo único do artigo 927 do 

Código Civil, confere autorização legal para que os tribunais assentem a jurisprudência no 

sentido de conferir responsabilidade objetiva na seara de atividades perigosas, oferecedoras de 

riscos a terceiros.
86

 

 

4.3 A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

 

Por mais inusitado que possa parecer, não existem muitas discussões, no âmbito 

da Suprema Corte, acerca da natureza da responsabilidade do Estado por omissão causadora 

de acidentes de trânsito. Embora seja extremamente comum que um não-agir estatal seja a 

causa de um acidente (via mal pavimentada ou não sinalizada ou animais livres nas rodovias, 

conforme já mencionado no capítulo anterior), o STF, muitas vezes, não chega a discutir o 

“mérito” (a natureza da responsabilidade estatal) dessa questão em tais ocorrências. Isso 

acontece porque a súmula n° 279 daquela Corte (“Para simples reexame de prova não cabe 

recurso extraordinário”) impede a rediscussão das provas carreadas aos autos pelas partes nas 

fases anteriores do processo. Deste modo, como para reanalisar os fatos e discutir a existência 

ou não de responsabilidade do Estado seria necessária a revaloração das provas, o estudo 

desta matéria muitas vezes é prejudicado no âmbito do Supremo. 

Julgado que bem ilustra este fenômeno é o Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento n° 855.433, cuja ementa transcrevo abaixo: 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 490. 
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BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil: 

doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 95 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito 

Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 488. 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ESTADO. ACIDENTE EM 

VIA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe 

recurso extraordinário. 

2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da 

violação direta da ordem constitucional. 

3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. 

COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL 

PELA GUARDA E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS. OMISSÃO. 

INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TETRAPLEGIA DA 

VÍTIMA. DANOS PERMANENTES. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CC/1916, ART. Nº 1.539. 

CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA 

DO COLENDO STJ.” 

4. Agravo regimental desprovido.
87

 

 

Embora não haja a discussão que nos interessa, é possível retirar do julgado 

algumas informações relevantes. Inicialmente, perceba-se que o acórdão objeto do agravo de 

instrumento acima citado reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado em acidente 

de trânsito ocorrido pela omissão do Estado em recolher animais livres na pista. Apesar da 

decisão ser do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o próprio Ministro Relator Luiz Fux 

dá a entender que concorda com a responsabilização objetiva da União no caso em comento, 

ao afirmar que “o Tribunal a quo concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o dano 

sofrido pelo particular e a conduta do Poder Público.” Não se perquire, portanto, a existência 

do elemento culpa no não-agir estatal, pelo que se está diante, portanto, de hipótese com 

reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.  

Há decisões, entretanto, que adentram a discussão ao ponto que nos interessa, 

discorrendo acerca do caráter da responsabilidade civil por omissão do Estado que causa 

acidentes de trânsito. Vejamos, por exemplo, a ementa abaixo: 

 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NATUREZA – ANIMAIS EM VIA 

PÚBLICA – COLISÃO. A responsabilidade do Estado (gênero), prevista no § 6° do 

artigo 37 da Constituição Federal, é objetiva. O dolo e a culpa nele previstas dizem 

respeito à ação de regresso. Responde o Município pelos danos causados a terceiro 

em virtude da insuficiência do serviço de fiscalização visando à retirada, de vias 

urbanas, de animais.
88
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Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n° 855.343/MG. 1ª turma. Unânime. Julgado em 21/08/2012. União e 

Guilherme Armond Cortes Araujo e outro (a/s). Rel. Ministro Luiz Fux. Publicado em DJe 05/09/2012. 
88

RE n° 180.602/SP. 2ª turma. Unânime. Julgado em 15/12/1998. Edilberto Acácio da Silva e Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto. Rel. Ministro Marco Aurélio. Publicado em DJ 16/04/1999; Ementário n° 1946-

5.  
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Bastante elucidativo, como se percebe, o julgado transcrito. O Ministro Relator 

Marco Aurélio deixa claro que a responsabilidade estatal, mesmo em casos de omissão do 

Estado, como é a hipótese em comento, é objetiva. A discussão acerca da culpa lato sensu 

(que inclui o dolo), somente tem interesse para o fim de o Estado mover pretensão regressiva, 

não sendo relevante para o fito de configuração da responsabilidade do ente estatal. 

Neste processo, o recorrente buscava reforma de decisão do Tribunal de 2° que 

havia julgado pela improcedência do pedido indenizatório da vítima, que havia se chocado 

contra animal quando transitava em via pública. O Ministro Relator concluiu, em seu voto, 

que “a hipótese é, iniludivelmente, reveladora da deficiência de um serviço público” e 

rechaçou o argumento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que afirmava dispor de um 

serviço regular de recolhimento de animais. Desta maneira, o julgado afasta a aplicação da 

teoria da responsabilidade civil presumida do Estado, espécie de responsabilidade subjetiva, 

baseada na culpa, mas que permite que o causador do dano se desonere do dever ressarcitório 

se provar que agiu diligentemente para evitar o acontecimento gerador do dano. 

No capítulo 3°desta pesquisa, ao discorrermos acerca da responsabilidade civil do 

Estado por omissão, asseveramos a discussão doutrinária que existe acerca do caráter desta 

responsabilidade: salientamos que alguns doutrinadores a consideram objetiva, enquanto 

outras classificam-na como subjetiva. Na oportunidade, informamos também que essa mesma 

“dúvida” paira no âmbito do STF: transcrevemos alguns julgados que, diante de uma omissão 

estatal causadora de um dano, consideravam que o dever do Estado ressarcir o dano 

independia de culpa, enquanto outros asseguravam ser necessário a demonstração do mal, 

tardio ou não funcionamento de um serviço público. 

No que pertine ao tema deste Trabalho, as controvérsias acerca da natureza da 

responsabilidade civil por omissão do Estado perseveram na Suprema Corte. Infelizmente, 

encontram-se decisões em que se assegura ser a responsabilidade civil por omissão do Estado 

objetiva (como as acima transcritas), e outras que a tratam como subjetiva. 

Para ilustrar a controvérsia, e como já citamos julgados que impõem o dever de 

reparar o dano ao Estado independentemente de culpa, em virtude de omissão na prestação de 

um serviço público que causa dano, citamos o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 

de n° 585.007-2/DF, cujo Relator é o Ministro Ricardo Lewandowski, que conclui em sentido 

diametralmente diverso: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO EM VEÍCULO 

AUTOMOTOR EM DECORRÊNCIA DE PASSAGEM SOBRE BURACO EM 

VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

SUBJETIVA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. 
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Embora se trate de um agravo em que se impediu a discussão mais abrangente da 

matéria por conta da súmula 279, que impede a reanálise das provas, conforme já comentado 

há pouco, logo em sua ementa se expressa tratar-se de responsabilidade civil subjetiva do 

Estado diante de uma omissão que causou acidente de trânsito. 

Mesmo reconhecendo a responsabilidade civil do Estado in casu, concluiu o 

acórdão recorrido, no que concordou o Ministro Relator, tratar-se de responsabilidade 

subjetiva. Afirma o acórdão do Tribunal de 2ª instância: 

 

ADMINISTRATIVO. CIVIL. AVARIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR EM 

DECORRENCIA DE PASSAGEM SOBRE BURACO NA VIA PÚBLICA. 

OMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 

TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

DO NEXO DE CAUSALIDADE NORMATIVA E DA CULPA DO AGENTE 

PÚBLICO. 

 Em se tratando de omissão de um comportamento de um agente público, do qual 

resulte dano, por não ter sido realizada determinada prestação dentre as que 

incumbem ao Estado realizar em prol da coletividade, fala-se na incidência da 

Teoria da Faute du Service, e não em responsabilidade objetiva do Estado. 

[...] 

Demonstrado que os agentes públicos não diligenciaram regularmente, no sentido de 

proceder aos devidos reparos na via pública, patente está o nexo de causalidade entre 

a infração de um dever de agir, por parte desses agentes e o dano ocorrido, o que 

impõe o dever de indenizar. 

[...] 
89

 

 

 No último trecho da ementa transcrita, denota-se que o entendimento do acórdão 

refere-se à responsabilidade (subjetiva) presumida do Estado. Isto porque se afirma que o 

dever de indenizar decorreu da constatação de que não se demonstrou a regular execução do 

serviço público de reparar a via. A contrario sensu: se o ente público responsável por esse 

serviço provasse nos autos que agia regular e diligentemente na realização desse serviço, 

inexistira dever reparatório (teoria da reserva do possível, comentada no capítulo 3). Tal 

compreensão é ratificada no voto do Ministro, visto que, repetindo trecho do acórdão 

recorrido, afirma: “o apelante (ente público), em momento algum, comprovou a regularidade 

na manutenção das vias”
90

 sendo certo que as provas carreadas aos autos atestam “a omissão 

do ente público, na conservação das vias públicas.”
91
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Agravo Regimental no Recurso Extraordinário  n° 585.007-2/DF. 1ª turma. Unânime. Julgado em 05/05/2009. 

Distrito Federal e Severino José Ferreira. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado em DJe n° 104, 

Divulgação 04/06/2009; Publicação 05/06/2009; Ementário n° 2363-10. 
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 Acórdão citado na nota anterior. 
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Por fim, merece registro o recente reconhecimento de repercussão geral do tema 

na Suprema Corte. Embora não se trate de caso envolvendo acidente de trânsito, cuida-se da 

responsabilidade civil por omissão do Estado (na preservação da integridade física de 

detentos). Reconheceu-se que tal discussão ultrapassa os limites individuais da lide, 

constituindo relevante questão do ponto de vista social, político, econômico e jurídico.
92

 

Espera-se que o julgamento deste processo pelo plenário do STF possa representar 

um direcionamento a ser seguido nos doravante casos de responsabilidade por omissão do 

Estado que venham a ser apreciados naquele Tribunal.  
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Brasil. STF. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 638.647-RS. “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR 

MORTE DE DETENTO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. 

MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL.” Plenário. Maioria (2x1). Julgado em 20/09/2012. Estado do Rio Grande do Sul e 

Vandrey Jardim de Quevedo (representado por Simone Jardim). Publicado no DJe de 04/10/2012. 



58 
 

CONCLUSÕES 

 

Como afirmamos no início deste trabalho, objetivamos investigar de que maneira 

o Estado brasileiro é responsabilizado civilmente, perante o Supremo Tribunal Federal, em 

casos em que de sua omissão ocorreu um acidente de trânsito. Pretendemos também estudar 

se é possível, nestes casos, defender que a responsabilização do Estado seja objetiva, 

independente da comprovação da culpa do ente público, em virtude do invariável ônus que 

esta demonstração pode resultar para a vítima. 

Para tanto, revisamos a evolução do instituto da responsabilidade civil, seus 

conceitos, requisitos, fundamentos e classificações (capítulo 1); estudamos a responsabilidade 

civil do Estado, as teorias, a evolução histórica e a regra vigente na Constituição Federal 

(capítulo 2); destacamos a discussão doutrinária e jurisprudencial da responsabilidade civil 

por omissão do Estado, se subjetiva ou objetiva (capítulo 3), e, finalmente, analisamos a 

legislação brasileira acerca do assunto e como a jurisprudência do STF responsabilizam o 

Estado quando sua omissão é causa de acidente de trânsito. Toda a pesquisa foi baseada nos 

ensinamentos de ilustre doutrina civilista e administrativista e em julgados da Suprema Corte 

que buscaram retratar um fiel quadro demonstrativo do entendimento da matéria. 

A responsabilidade civil objetiva, como discorrido, é construção doutrinária e 

jurisprudencial, fruto da evolução social de nossos tempos que, motivada inicialmente pelos 

avanços da revolução industrial e seu respectivo impacto no modo de trabalho, busca garantir 

a restauração patrimonial desfeita em decorrência de um dano, sempre que a demonstração da 

culpa do autor seja de difícil provação para a vítima. Trata-se, de fato, de instrumento de 

justiça social, que objetiva assegurar o equilíbrio patrimonial existente no status quo ante, em 

virtude da inadequação (insuficiência), digamos assim, da teoria subjetiva da responsabilidade 

civil, fundada na culpa. Baseia-se, em regra, no risco que o desenvolvimento de uma 

determinada atividade cria para a coletividade em geral: o dever de indenizar passa a decorrer 

não mais apenas da culpa do agente na causação do dano, mas do risco que a atividade por ele 

desenvolvida representa para os demais. 

No ordenamento jurídico brasileiro convivem ambas as teorias, sendo a regra a 

responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, mas tendo guarida, também, a responsabilidade 

objetiva, que independe de culpa, sempre que a atividade normalmente desenvolvida pelo 
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autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem, ou nos casos 

especificados em lei, na dicção do art. 927 do Código Civil. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, assegurou a responsabilidade civil 

objetiva do Estado sempre que seus agentes causarem danos a terceiros. Essa 

responsabilidade, entretanto, ainda é cercada de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais 

(no âmbito do STF) quando o dano decorre de omissão do Estado, como constatamos ao 

longo do trabalho. 

Embora a matéria ainda dependa de tratamento conclusivo por parte de nossa 

Suprema Corte, é possível concluir, por meio dos estudos e pesquisas realizados neste TCC, 

ser plenamente razoável invocarmos a tese da responsabilidade objetiva do Estado quando a 

sua omissão foi causa de acidente de trânsito. O art. 927 do Código Civil
93

 permite tal 

possibilidade sempre que a legislação ordinária assim a disciplina, o que ocorre com o 

disposto no art. 1°, §3° do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 

1997), que afirma expressamente:  

 

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no 

âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito 

seguro.” (grifei) 

 

Tal conclusão não contraria em nada o dispositivo constitucional quando, muito 

pelo contrário, confere-lhe mais ampla aplicação. Concluir desta maneira coaduna-se ainda 

perfeitamente à previsão civilista de conferir à legislação extravagante a possibilidade de 

disciplinar de forma objetiva determinadas áreas sociais, que careçam conferir tratamento 

diferenciado às vítimas de danos injustos, notadamente em relação a acidentes de trânsito, que 

tantos prejuízos causa, acometendo diariamente incontáveis vítimas. 

A nosso entender, a responsabilidade civil por omissão do Estado em acidentes de 

trânsito resolve-se, portanto, na comprovação da existência, no caso concreto, dos elementos 

configuradores da responsabilidade objetiva do Estado: o dano, a omissão de um dever do 

Estado em impedir que aquele dano tivesse existido e o nexo de causalidade que liga 

necessariamente a ocorrência daquele dano à omissão estatal. Resguardam-se, obviamente, as 
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CC, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 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.” 
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excludentes da responsabilidade do Estado pacificamente admitidas em doutrina e nos 

tribunais, notadamente as que rompem o nexo de causal, como o fato de terceiro e/ou da 

vítima e a força maior. 

Ressaltamos, finalmente, que tal entendimento ainda merece aplicação mais 

uniforme na jurisprudência do STF, em consonância com a doutrina especializada, muito 

embora existam julgados que, pela precisão e lucidez, mereçam registro, devendo ser 

seguidos.
94
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Brasil. STF. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 705.643-MS. “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS 

IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – 

CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL 

ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A 

INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO 

– INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL 

EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.” Rel. Min. Celso 

de Melo. 2ª Turma. Unânime. Julgado em 16/10/2012. Estado do Mato Grosso do Sul e Teresinha Lorenz. 

Publicado no DJe de 13/11/2012. 
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