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RESUMO

Responsabilizar o Estado por danos causados a partir de sua ação ou

omissão quanto aos atos legislativos, é um tema que pode gerar controvérsias.

Inúmeras teorias foram desenvolvidas ao longo do tempo até se chegar à idéia de

que a responsabilidade estatal deve ser tratada em uma seara própria do Direito

Público. Essas teorias marcaram o avanço na ciência jurídica, e foram alcançadas de

uma maneira paulatina, seguindo a necessidade evolutiva. Assim, não se pode mais

falar, nos dias atuais, em irresponsabilidade do Estado, ou se estaria diante de um

retrocesso, o que deve ser repudiado no mundo científico. Embasado no princípio da

distribuição equânime dos ônus e encargos públicos, que tem como corolário os

princípios da igualdade e da solidariedade, o Estado deve ser responsabilizado pelos

danos decorrentes de suas atividades, inclusive a atividade legislativa. No mesmo

passo em que cresce a ingerência do Estado na vida dos particulares, deve crescer

sua responsabilização por suas atitudes ou omissões.

Palavras-chave: Responsabilidade civil do Estado. Atos legislativos. Lei
inconstitucional.
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ABSTRACT

Empowering State for damage from their action or inaction on the

legislative acts, is a theme that can generate controversy. Several theories have been

developed over time until you get the idea that the responsibility should be treated in

state area itself of a public law. These theories marked a breakthrough in legal

science, and were achieved in a gradual way, following the evolutionary need. Thus,

one can not speak more, nowadays, irresponsibility in the state, or if you would face a

setback, which must be repudiated in the scientific world. Based just on the principle

of distribution of public burdens and costs, which has as a corollary to the principles

of equality and solidarity, the State should be liable for damages arising from its

activities, including legislative activity. In the same step in the growing interference of

the state in the lives of individuals, should grow its accountability for your actions or

omissions.

Keywords: Liability of the State. Acts legislation. Law unconstitutional.
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1 INTRODUÇÃO

Fomos levados a abordar o tema da responsabilidade civil do Estado pelos

danos decorrentes de sua atividade legislativa pelo fato de serem, a nosso ver,

inaceitáveis as opiniões que negam a sua existência.

Fazendo um apanhado histórico do instituto da responsabilidade civil,

veremos que a teoria da irresponsabilidade foi uma tese existente, mas há muito

superada, dado o avanço na ciência jurídica em busca dos ideais de justiça. Parece-

nos que sustentar, nos dias atuais, a irresponsabilidade do Estado, seria uma forma

de retrocesso, o que deve ser repudiado pelos estudiosos de maneira geral e

sobremaneira por aqueles que se dedicam aos campos jurídicos.

O argumento segundo o qual os atos legislativos seriam decorrentes da

soberania, muito repetido como impedimento à admissão da responsabilidade estatal,

deve ser superado de uma vez. Sabemos que a soberania é um atributo do Estado e

não de seus poderes individualmente considerado. Assim, da mesma forma que o

Estado responde hoje, de maneira incontesti, pelas ações e omissões oriundas da

administração, isto é, do Poder Executivo, deverá responder por seus atos

legislativos, de competência originária do Poder Legislativo.

Desta forma, defenderemos neste estudo, a responsabilidade do Estado

pelos danos derivados de atos ou omissões de todos aqueles que agem em seu

nome, independentemente do título que a ele se vinculam.

Para bem fundamentarmos a idéia proposta, iniciaremos com uma

abordagem histórico-evolutiva do instituto da responsabilidade civil. Após

apresentarmos, de maneira sucinta, a origem e o conceito do instituto, faremos uma

explanação das formas de responsabilidade hoje reconhecidas, bem como, dos

pressupostos exigidos para sua configuração.

Em seguida, passaremos à análise da responsabilidade civil do ente

estatal. Primeiramente, imprescindível esclarecer que o Estado constitui-se uma

http://www.pdfdesk.com
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pessoa jurídica de direito público e, nessa qualidade, é detentor de direitos e

obrigações. Enquanto pessoa jurídica, o Estado desdobra-se em órgãos e entidades

para alcançar os objetivos para os quais foi instituído. Estes órgãos estatais são

compostos pelos chamados agentes públicos, que recebem poderes para agir em

nome do Estado. Desta feita, a entidade estatal deverá responder pelos danos que

seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Através da abordagem das diversas teorias que embasaram o instituto da

responsabilidade estatal, chegaremos ao entendimento predominante atualmente,

seguindo o direito positivo e as orientações jurisprudenciais.

Por fim, abordaremos à responsabilidade civil do Estado Legislador, e sua

configuração frente às leis constitucionais, inconstitucionais e na hipótese de omissão

legislativa.

Desde logo, salientamos a impossibilidade de exaurimento do tema, o

que não se tem por pretensão. O presente trabalho propõe-se a abordagem da

importância do assunto, com o objetivo de despertar o interesse de outros e

avançarmos na conceituação jurídica do instituto objeto de estudo.

A responsabilidade civil que o Estado, enquanto pessoa jurídica de direito

público interno, pode vir a responder é um tema amplamente debatido no meio

jurídico.

Contudo, quando se trata da responsabilização por atos legislativos,

ainda existe uma certa resistência do Judiciário em se reconhecer a sua

possibilidade. Haja vista a inexistência de julgados da Suprema Corte condenando o

Estado pela inoperância do legislador.

Ao fim de tudo, fica evidenciada a nossa posição de que o Estado deve

responder por suas atitudes negligentes, numa busca suprema pelo devido cuidado

com o exercício de suas funções, notoriamente quanto àquela com o escopo de

organizar a sociedade, impondo limites às liberdades intersubjetivas, qual seja: sua

função de legislar.

http://www.pdfdesk.com
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Cada administrado lesado, por atuação ou omissão estatal, deve

reclamar do Estado a recomposição de seu patrimônio, pois, talvez, seja este um

meio eficaz de contestar a crescente intervenção estatal, que por vezes, numa

tentativa de garantir um interesse coletivo, acaba por atingir direitos individuais.

Dessa maneira, talvez se alcance dos representantes do Estado que

estes repensem sobre a eficiência e conveniência de suas formas de atuação.
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL

2.1 Origem e conceito

O vocábulo “responsabilidade” deriva do termo latino respondere, que

implica a idéia de responder, replicar.

De fato, na seara jurídica, o instituto da responsabilidade é empregado para

expressar o dever de alguém que, em razão da incidência de uma norma jurídica,

deve suportar as conseqüências de seus atos e respondê-los diante daqueles que

tenham sido por estes atingidos.

Orlando Soares leciona:

a concepção de responsabilidade exprime a obrigação de responder por
alguma coisa, ou seja, assumir o pagamento do que se obrigou ou do ato
que praticou.
Juridicamente, a noção de responsabilidade também envolve o sentido geral
de obrigação, encargo, dever, compromisso, sanção, imposição.1

Assim, temos que a responsabilidade pode ser vista sob o aspecto da

obrigação de cumprir o que fora pactuado (responsabilidade como aspecto da

obrigação), ou com o significado de obrigação de reparar o dano.

Ressalte-se, que a responsabilidade também pode variar de acordo com a

norma que incidirá sobre o fato que a originou: se a norma tem natureza penal, a

consumação do fato implicará numa responsabilidade penal; se tem natureza civil,

teremos a responsabilidade civil e assim sucessivamente.

Dentre os diversos sentidos de responsabilidade, delimitamos nossa área

de estudo para a responsabilidade civil. Assim, ao empregarmos o termo

responsabilidade nesta pesquisa estaremos nos referindo a uma obrigação de

reparar um dano por incidência de uma norma de natureza civil.

1 SOARES, Orlando. Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
p. 9 apud CARVALHO NETO, Inácio de. Responsabilidade do Estado por Atos de seus Agentes.
São Paulo: Atlas, 2000, p. 18.
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A responsabilidade civil tem suas origens no direito romano, aliás como

afirmava Caio Mário “muito do que o direito moderno apresenta vai-se enraizar na

elaboração romana”2. Mais precisamente, é com a Lex Aquilia ou Lei de Áquila que

se pôde verificar o nascimento do princípio regulador da obrigação de reparar o dano.

Não se pode precisar a época da elaboração de referida lei, mas acredita-se que

surgiu no tempo da República.

Apesar de sua fundamental importância para o nascimento da

responsabilidade civil, a lei romana trazia algumas imperfeições como, por exemplo, o

fato de trazer casos, elencados em seu texto, nos quais havia obrigatoriedade de

composição entre as partes, eximindo o pretor de julgamento.

A Lex Aquilia, portanto, foi apenas uma fonte bruta e inacabada do instituto

da responsabilidade. Nesse sentido Caio Mário afirma que “não chegou o Direito

romano a construir uma teoria da responsabilidade civil, como, aliás, nunca se deteve

na elaboração teórica de nenhum instituo”3.

Contudo, o Direito Romano teve o grande mérito de distinguir os delitos de

ordem pública dos de ordem privada, e criar a sanção na forma de reparação,

diferenciando-se da pena.

Foi, posteriormente, no Direto Francês, através do Código Napoleônico,

que houve um aperfeiçoamento do que fora previsto pelos romanos. Assim, os

franceses estabeleceram o princípio geral da responsabilidade civil e entre as

inovações, destacamos o abandono à obrigatoriedade de acordo e o direito a

reparação sem que houvesse culpa.

Diversos autores, não só franceses, mas também italianos, alemães, dentre

outros, estudaram o tema. Destacamos a doutrina de G. Marton, que definiu a

responsabilidade como:

2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.1.
3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit, p.1.
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situação de quem, tendo violado uma norma qualquer, se vê exposto às
conseqüências desagradáveis decorrentes dessa violação, traduzidas em
medidas que a autoridade encarrega de velar pela observação do preceito
lhe imponha, providências essas que podem, ou não, estar previstas.4

Como se extrai do conceito apresentado, a responsabilidade, durante muito

tempo, vinculou-se à idéia de ato ilícito. Em outras palavras, tínhamos que para a

imposição da responsabilidade era necessário que houvesse a violação de uma

norma.

Contudo, tal entendimento foi sendo superado ao longo da história, e o

instituto da responsabilidade foi ampliado para alcançar também os atos praticados

na legalidade, sem violação a qualquer preceito legal.

Dando um salto na história, trazemos a definição moderna do instituto da

responsabilidade retirada da doutrina pátria. Destacamos a definição de Maria Helena

Diniz, para quem responsabilidade civil é:

a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado,
por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou
de simples imposição legal.5

Note-se que na definição da autora não se fala em violação legal, mas pelo

contrário, é prevista a possibilidade de configuração da responsabilidade pela simples

imposição legal. Dessa forma, temos que hodiernamente a responsabilidade civil

consiste na obrigação de reparar os danos de quem os sofreu, sejam eles

patrimoniais ou morais e independente da conduta de quem os originou ter sido lícita

ou ilícita.

O atual Código Civil Brasileiro faz, inclusive, um desmembramento da

disciplina pertinente ao ato ilícito e daquela referente à responsabilidade, separando

claramente os institutos e desconfigurando a possibilidade de vinculação dos

mesmos. Assim, temos no art. 186 do CCB: “Aquele que, por ação ou omissão

4MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile. Paris, 1938, nº 97, p. 304 apud
CARVALHO NETO, Inácio de. Responsabilidade do Estado por Atos de seus Agentes, São Paulo:
Atlas, 2000 p. 35/36.
5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, V. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 36.
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voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda

que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (grifo nosso).

Mais na frente, no capítulo destinado à responsabilidade civil e à obrigação

de indenizar reza o mesmo Código, no art. 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186

e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Esta última regulamentação, como se vê, traz a obrigação de reparar o

dano quando decorrente de ato ilícito. Há, portanto, uma especificação de uma das

formas de quando o instituto da responsabilidade resta configurado e em assim

sendo, outras são as possibilidades de configuração do mesmo instituto, a saber:

determinados atos lícitos.

Assim, temos que a responsabilidade não decorre unicamente de atos

ilícitos. Atualmente, a responsabilidade conhecida como aquiliana (fazendo menção à

origem do instituto), também designada como extracontratual, não se encontra

vinculada à idéia de culpa.

2.2 As classificações da responsabilidade civil

Segundo o direito moderno, podemos classificar a responsabilidade civil

segundo vários critérios. Seguindo a sistemática estabelecida por Maria Helena Diniz

três são os critérios de classificação: a) quanto ao seu fato gerador temos a

responsabilidade contratual, que é aquela que tem origem da inexecução contratual e

responsabilidade extracontratual, que é a resultante da violação de um dever geral de

abstenção pertinente aos direitos reais ou da personalidade; b) quanto ao seu

fundamento temos a responsabilidade subjetiva, que tem seu fundamento na culpa

ou no dolo de uma ação ou omissão lesiva a determinada pessoa e a

responsabilidade objetiva, que desconsidera a culpa e o dolo e se fundamenta no

risco; por fim, c) quanto ao agente temos a responsabilidade direta, quando a conduta

é proveniente da própria pessoa imputada, isto é, quando o agente responde por ato

próprio e a responsabilidade indireta, quando a responsabilidade é decorrente de ato

de terceiro vinculado ao agente, ou de fato, animal ou coisa inanimada sob sua

guarda.
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Temos, portanto, na atualidade, a previsão de uma responsabilidade que

abandona a idéia de culpa e fundamenta-se unicamente na existência de um risco

assumido ou criado. Essa forma de responsabilidade tem como sustentáculo a

necessidade de repartição dos prejuízos ou a necessidade social de se equilibrar os

direitos e interesses.

O presente estudo se propõe a analisar a responsabilidade civil do Estado

por seus atos legislativos. Imprescindível, pois, classificarmos a responsabilidade do

ente estatal pelos atos praticados perante os administrados.

Utilizando a classificação supramencionada, chegamos a conclusão de que

a responsabilidade civil do Estado é extracontratual, pois decorre da lei; é indireta,

pois o Estado, enquanto pessoa jurídica, exerce sua vontade por meio de seus

agentes e é pelos atos destes que o Estado irá responder; e é objetiva, pois se

fundamenta no risco das atividades estatais, como no caso da pressente pesquisa,

na função legislativa.

Dessa forma, delimitaremos nossos estudos à responsabilidade civil

objetiva, vez que buscamos demonstrar os casos de responsabilização direta do

Estado, sempre que preenchidos os requisitos necessários para sua caracterização.

2.3 Pressupostos da responsabilidade civil

Segundo a doutrina, são necessários alguns pressupostos para que se

possa invocar a responsabilidade civil. Tais pressupostos podem ser divididos em

comuns e especiais.

Os pressupostos comuns são assim denominados porque são aqueles que

devem se fazer presentes sempre que se fala em responsabilidade civil, isto é, são

pressupostos tanto da modalidade objetiva quanto da subjetiva. Assim, são

pressupostos comuns da responsabilidade civil: a conduta (ou fato), sua

imputabilidade a alguém, a existência de um dano indenizável seja moral ou

patrimonial e, por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
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Os pressupostos especiais, por sua vez, são diferentes para as duas

modalidades de responsabilidade. Na teoria subjetiva os pressupostos especiais

cristalizam-se no dolo e na culpa do agente, enquanto na teoria objetiva são

evidenciados na previsão legal, na abrangência da ocorrência do dano no risco da

exploração da atividade ou, ainda, na infringência ao princípio da igualdade na

distribuição dos ônus e encargos públicos.

Para uma melhor compreensão do exposto, passamos a uma análise mais

específica dos pressupostos.

2.3.1 Pressupostos comuns

Conduta é toda ação humana, é um procedimento realizado, um

comportamento, seja ele lícito ou ilícito, comissivo ou omissivo, e pode ser, ainda,

próprio ou objetivamente imputável ao agente ou a terceira pessoa que por este é

responsável. Maria Helena Diniz traz a seguinte definição:

A ação, fato gerador da responsabilidade, poderá ser lícita ou ilícita. A
responsabilidade decorrente de ato ilícito baseia-se na idéia de culpa, e a
responsabilidade sem culpa funda-se no risco, que se vem impondo na
atualidade, principalmente ante a insuficiência da culpa para solucionar
todos os danos. O comportamento do agente poderá ser uma comissão ou
uma omissão. A comissão vem a ser a prática de um ato que não se deveria
efetivar, e a omissão, a não observância de um dever de agir ou da prática
de certo ato que deveria realizar-se. (...) Deverá ser voluntária no sentido de
ser controlável pela vontade a qual se imputa o fato, de sorte que excluídos
estarão os atos praticados sob coação absoluta...6

Outras denominações podem aparecer para este primeiro pressuposto.

José dos Santos Carvalho Filho o denomina: fato. A este respeito ensina:

a ocorrência do fato é indispensável, seja ele de caráter comissivo ou
omissivo, por ser ele o verdadeiro gerador dessa situação jurídica. Não pode
haver responsabilidade sem que haja um elemento impulsionador prévio.
(...)
No que diz respeito ao fato gerador da responsabilidade, não está ele
atrelado ao aspecto da licitude ou ilicitude.7

6 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, V. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 39/40.
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12ª Ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2005, p. 485.
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O segundo pressuposto é a imputabilidade, que pode ser definida como a

possibilidade de se atribuir determinada conduta a alguém. Para que isso possa

acontecer é necessário, primeiramente, que a conduta tenha como origem um ato de

vontade livre e capaz e, ainda, que o agente possa ser responsabilizado pelos seus

atos. Pactua com esse entendimento Carvalho Filho ao apontar que “é necessário

que o indivíduo a quem se impute responsabilidade tenha a aptidão jurídica de

efetivamente responder perante a ordem jurídica pela ocorrência do fato”.8

Desta forma, são excludentes da imputabilidade a menoridade, a

incapacidade mental (nestes casos devem responder pelos danos os pais, tutores ou

curadores, em virtude da culpa in vigilando, de acordo com art. 932 do CC), a

anuência da vítima, o exercício normal de um direito, a legítima defesa, o estado de

necessidade. Enfim, estão excluídos da imputabilidade todos os atos praticados sob

coação absoluta ou aqueles que o autor não possa ser responsabilizado por

mandamento legal.

Todo sujeito, contudo, só pode ser civilmente responsabilizado se sua

conduta causar dano a alguém. Dano pode ser entendido como uma lesão a um bem

ou a um interesse juridicamente protegido. Assim, o dano é um pressuposto

imprescindível da responsabilidade civil, pois sem ele não há o que se reparar e

dessa forma não existirá qualquer obrigação.

Em simples palavras, dano é uma diminuição ou destruição de um bem

jurídico pertencente a uma pessoa, seja ele patrimonial ou moral. E para que se

relacione com a obrigação ressarcitória deve o bem ofendido ser juridicamente

tutelado e ser o dano indenizável, isto é, apreciável em dinheiro.

Como já vimos anteriormente, a ilicitude não é pressuposto do dano, visto

que também podem existir danos decorrentes de atos lícitos. O que se pode atrelar

ao dano é que ele seja ilegítimo, isto é, quem os sofreu não tinha o dever jurídico de

suportá-lo. Assim, observa Adriano Lima9, em artigo publicado, quando se refere aos

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., p. 485.
9 LIMA, Adriano Aparecido Arrias de. Responsabilidade Civil do Estado pela Edição de Ato
Legislativo. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1374, 6 de abril de 2007. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9702>.
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atos lícitos – como é o caso dos atos legislativos, que gozam da presunção de

legalidade – explicando que existem duas características dos danos a serem

averiguadas, a saber: a especialidade e a anormalidade. A primeira diz respeito ao

dano que alcança somente um indivíduo ou grupo de indivíduos e não a toda

coletividade ou classe genérica de pessoas. E dano anormal, por sua vez, é aquele

que supera os desgastes normais da vida em sociedade.

Fazendo rápida distinção, o dano pode ser patrimonial ou moral. O primeiro

consiste numa lesão ao patrimônio, que nos dizeres de Maria Helena Diniz é “uma

universalidade jurídica constituída pelo conjunto de bens de uma pessoa”10. Dano

moral, a seu turno, é aquele causado por lesão a interesse não patrimonial, aquele

que afeta a esfera interna e espiritual do indivíduo, causando-lhe tristeza, dor e

constrangimento.

Ressalte-se, que não existe qualquer óbice à cumulação do dano moral ao

material, vez que reconhecido pela jurisprudência através da súmula nº 37 do STJ,

que assim dispõe: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral

oriundos do mesmo fato”, bem como autorizado pela própria Carta Magna no art. 5º,

incisos V e X11.

Como último pressuposto comum, temos o nexo causal que consiste na

relação entre o dano e a conduta do agente. Para que o nexo causal esteja

configurado é necessário averiguar se o fato imputou no dano. A contrario sensu, se

sem a existência do fato o dano persiste, não se pode falar da existência de nexo

causal. Assim, não basta a conduta do agente (seja ela comissiva ou omissiva), mas

é necessário que essa conduta esteja vinculada ao dano sofrido.

10DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, V. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 64.
11 Art. 5º (omissis)
(...)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
(...)
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;
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O nexo causal diferencia-se da imputabilidade pelo fato de se edificar em

elementos objetivos, ligados a correlação do fato e do dano, ao passo que a

imputabilidade alicerça-se em elementos subjetivos, ligados ao agente e a sua

voluntariedade e discernimento.

Contudo, da mesma forma que na imputabilidade, o nexo causal apresenta

algumas causas excludentes, que são: o caso fortuito ou de força maior e a culpa

exclusiva da vítima.

Antigamente, fazia-se uma diferenciação entre as idéias de caso fortuito e

de força maior. O primeiro seria aquele que tinha como característica primordial a

imprevisibilidade, enquanto os casos de força maior seriam aqueles em que as

causas eram conhecidas, mas ainda assim eram inevitáveis pela força humana.

Contudo, o Código Civil de 2002 equiparou as duas excludentes, unindo-as

em só contexto. É o que se infere da leitura do art. 393 caput e parágrafo único do

referido Código, in verbis:

art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

De toda forma, nos casos em que as razões vão além da atividade do

agente, fica excluído o nexo causal.

E, ainda, se houver uma conduta e desta decorrer um dano, contudo esta

conduta tiver sido praticada pela própria vítima, não se poderá falar em

responsabilidade civil. É o caso da culpa exclusiva da vítima. Ora, se o próprio

prejudicado foi quem exclusivamente deu causa ao dano, a mais ninguém poderá ser

atribuída essa responsabilidade e, portanto, fica afastado o encargo da indenização.

2.3.2 Pressupostos especiais

http://www.pdfdesk.com


21

Como vimos anteriormente, os pressupostos especiais são diferentes nas

modalidades subjetiva e objetiva da responsabilidade.

A responsabilidade subjetiva encontra-se alicerçada na culpa. Significa

dizer que para a configuração da responsabilidade civil subjetiva além da conduta, do

dano, do nexo causal entre ambos e da imputabilidade do agente (pressupostos

comuns) é necessário provar a culpa por parte deste último.

A culpa aqui apresentada deve ser entendida no sentido amplo. Pois, como

ensina Maria Helena Diniz, dois podem ser os sentidos empregados para a

expressão culpa: um de maneira abrangente, envolvendo o dolo (culpa lato senso) e

outro de maneira restrita, delimitando-se à culpa stricto senso. Assim, Diniz define a

culpa:

em sentido amplo, como violação de um dever jurídico, imputável a alguém,
em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou cautela
compreende: o dolo, que é a violação intencional do dever jurídico, e a culpa
em sentido estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência,
sem qualquer deliberação de violar um dever.12

Assim, os pressupostos especiais da responsabilidade civil subjetiva são: o

dolo e a culpa.

Contudo, delimitaremos nosso estudo para os pressupostos especiais da

responsabilidade pertinente ao objeto ora estudado, isto é, para a responsabilidade

civil objetiva, que desconsidera o dolo e a culpa, vez que se baseia no rico. Assim,

são pressupostos especiais da responsabilidade objetiva: a existência de previsão

legal, a abrangência da ocorrência do dano nos riscos da exploração da atividade e

na infringência ao princípio da igualdade na distribuição dos ônus e encargos

públicos.

No primeiro pressuposto especial trazido, que configura forma de

responsabilização excepcional, a responsabilidade é decorrente de manifesta

previsão legal. Havendo o dano indenizável, sendo este decorrente da conduta do

12 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, V. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 42.
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agente indigitado em lei como responsável, caracterizada está a responsabilidade

objetiva deste agente, que estará obrigado ao adimplemento da indenização.

No que se refere ao segundo pressuposto temos que, se o fato danoso,

mesmo que gerado sem culpa, estiver compreendido nos riscos que o agente

assumiu quando se propôs a exploração de atividade com potencial lesivo, exsurge

seu dever de reparação. Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva do

agente quando da ocorrência de dano abrangido pelos riscos da exploração da

atividade.

Por fim, temos o pressuposto que se baseia na infringência ao princípio da

igualdade na distribuição dos ônus e encargos públicos. Tal pressuposto tem como

corolário o princípio da isonomia previsto na Constituição ao assegurar que todos são

iguais perante a lei, bem como o princípio da solidariedade previsto no art. 3º, I da CF

ao prever como objetivos da República a construção de uma sociedade solidária.

Dessa forma, quando um indivíduo, ou uma determinada classe genérica

de indivíduos é obrigada a suportar sozinha certos ônus e encargos impostos pelo

Estado – compreendidos aí os atos legislativos – há uma ofensa a princípios

constitucionalmente garantidos. Neste caso, para que seja mantida a própria

supremacia da Constituição, com a observância dos preceitos ali apresentados,

necessário que os indivíduos prejudicados sejam ressarcidos pelo ente estatal como

uma forma de distribuição dos ônus e encargos e uma manutenção da igualdade

entre todos.
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Apresentado o instituto da responsabilidade civil, voltaremos nosso foco

para uma área mais delimitada. Passemos à análise da aplicabilidade de referido

instituto para os atos praticados pelo ente estatal.

Responsabilidade civil do Estado é a obrigação do ente estatal em reparar

os danos que venha a causar, através de seus atos ou omissões, nos bens

juridicamente protegidos pertencentes a terceiros. Nesse sentido Yussef Said Cahali

afirma que “entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação

legal, que lhe é imputada, de ressarcir os danos causados a terceiros por suas

atividades”.13

Para podermos configurar a responsabilidade nos atos estatais,

primeiramente, precisamos destacar, que o direito, como ciência jurídica, consolidou

o reconhecimento da existência de entes criados naturalmente pela vontade do

homem, por força de suas necessidades. Referidos entes são dotados de

personalidade distinta da de seus organizadores e instituidores e por esta razão são

capazes de contrair direitos e obrigações, isto é, de operaram no mundo jurídico. O

avanço da ciência do direito ao longo dos anos, consagrou o surgimento das

chamadas pessoas jurídicas.

As pessoas jurídicas podem ser distinguidas segundo várias categorias.

Destaquemos a mais relevante que é aquela que as separa em pessoas jurídicas de

direito público e pessoas jurídicas de direito privado.

O Estado, por sua vez, na complexidade que caracteriza sua estrutura

política-administrativa atualmente, insere-se no conceito de pessoas jurídica de

direito público, geradora de direitos e obrigações tanto no âmbito interno como no

internacional.

13 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 13.
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Enquanto pessoa, dotada de personalidade própria, o Estado é detentor de

direitos e também de obrigações. Desta forma, para que possa exercer as funções

que lhe são próprias e alcançar o fim para o qual foi criado, o Estado desdobra-se em

organismos e órgãos.

Contudo, as pessoas jurídicas precisam de representantes, através dos

quais possam expressar suas vontades e cumprir com suas obrigações. Assim, o

Estado, mesmo detendo sua personalidade própria, não prescinde da figura humana

na execução de suas tarefas. A Administração Pública só pode realizar suas

atividades através dos chamados órgãos vivos, que são os agentes públicos de forma

geral, aos quais o Estado delega atribuições ou poderes para agir, de tal modo que

os atos por estes praticados representam atos da própria entidade estatal.

Explicando de maneira mais clara o que alhures dissemos, citamos

Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, ao explicar que:

a atividade funcional do Estado, como ser abstrato, realidade acidental,
formada de relações de seres substanciais, os seres humanos, se efetiva
mediante a ação destes, pessoas físicas, seus agentes, mas no seu nome e
por sua conta, como centro de atribuições e operações. A cada um desses
agentes corresponde um círculo de atribuições, para ser objeto do exercício
de poderes e cumprimento de deveres, que exteriorizam a personalidade do
Estado, como ser capaz de direitos e obrigações. Dada a complexidade e
amplitude das atribuições do Estado, em razão das suas altas funções, é
impossível o exercício delas por um só agente, mas se impõe seja por uma
pluralidade deles. A manifestação das vontades de ditos agente, segundo as
respectivas atribuições, forma a vontade unitária da pessoa jurídica, Estado-
sociedade, pois são a eles imputadas como sua vontade.14

Desta forma, por uma contingência natural, se estas pessoas podem, em

relações privadas, eventualmente, causar danos a terceiros, também o podem causar

quando investidos em suas funções. Nesta segunda hipótese, como não agem em

nome próprio, mas em nome do Estado é este quem deve responder pelos danos

causados. Surge, assim, a responsabilidade civil do Estado que impõe o

ressarcimento dos prejuízos que tenha por ventura provocado.

14 BANDEIRA DE MELO, Oswaldo Aranha, Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio de
Janeiro: Forense, 1969, apud CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 15.

http://www.pdfdesk.com


25

3.1 Evolução histórica da responsabilidade civil do Estado

Modernamente, não se questiona acerca da existência da responsabilidade

civil do Estado. Como afirma Mário Guimarães “a responsabilidade do Estado pelos

atos de seus representantes é hoje ponto axiomático; nenhum escritor autorizado a

contesta”.15

Contudo, nem sempre foi assim. Seguindo uma linha cronológica no estudo

do assunto vemos que primeiramente a questão inexistia, isto é, a irresponsabilidade

era absoluta, a idéia de um indivíduo acionar o Estado imputando lhe dano sofrido era

inconcebível e considerado perigoso para a ordem social (teoria da

irresponsabilidade). Posteriormente, numa segunda fase, a questão passou a ser

abordada, mas de maneira fragilizada, sob uma ótica civilista, isto é, para a aplicação

da responsabilidade ao Poder Público eram utilizadas as teorias do Código Civil, era

uma responsabilidade subjetiva (teorias civilistas). Por fim, o avanço da ciência levou

a questão a desabrochar e ser abordada no plano do Direito Público, a separar-se

dos conceitos privados e chegar à idéia de responsabilidade objetiva (teorias

publicistas).

3.1.1 Teoria da irresponsabilidade

A teoria da irresponsabilidade do Estado ganhara corpo com o triunfo do

absolutismo. Os ideais desta época vieram fortificar a concepção grega de que a

cidade era uma entidade suprema, com uma soberania sem restrições.16

15 GUIMARÃES, Mário. Estudos de Direito Civil. São Paulo: Martins, 1947 apud CAHALI, Yussef
Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 19.
16 Como anota Amaro Cavalcanti (Responsabilidade Civil do Estado, t. I, Rio de Janeiro, Borsói,
1956, p. 371), citado por NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira em seu artigo Responsabilidade Civil do
Estado por Atos Legislativos, publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 79, malgrado o
aperfeiçoamento das letras jurídicas em Roma, parecia repugnar aos princípios do direito comum
caber ao indivíduo jure proprio acionar o Estado ou a Administração Pública, em virtude da lesão de
um direito seu, prevalecendo a crença de que dos atos dos funcionários jamais poderiam decorrer
qualquer injúria (a palavra é utilizada como sinônima de culpa) ao particular, porquanto configuravam
“atos sempre legítimos, feitos na suposição do bem comum, no qual se incluía justamente o dos
indivíduos, a quem tais atos pudessem, porventura, parecer lesivos”.
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Na época do Estado absolutista, o conceito de soberania levava à idéia de

poder ilimitado. Dessa forma, o monarca, em quem estavam concentrada todas as

potestades estatais, não poderia causar prejuízo a outrem.

São desta época as máximas Le roi ne peut mal faire (o rei não pode fazer

mal) que foi adaptada pela Inglaterra, The king can do no wrong (o rei não erra), e

como ápice da consagração dos poderes nas mãos do monarca a clássica de Luís

XIV ao declarar l´État c´est moi (o Estado sou eu).

Yussef Cahali, citando o autor italiano Frezzini aponta que a teoria da

irresponsabilidade absoluta da Administração Pública é firmada em três postulados:

i)na soberania do Estado, que, por natureza irredutível, proíbe ou nega sua
igualdade ao súdito, em qualquer nível de relação; a responsabilidade do
soberano perante o súdito é impossível de ser reconhecida, pois envolveria
uma contradição nos termos da equação; ii) segue-se que, representando o
Estado soberano o direito organizado, não pode aquele aparecer como
violador desse mesmo direito; iii) daí, os atos contrários à lei praticados
pelos funcionários jamais podem ser considerados atos do Estado, devendo
ser atribuídos pessoalmente àqueles, como praticados nomine proprio.17

Assim, a responsabilização do Estado por seus atos era considerada uma

verdadeira contradição, uma vez que ele era o gerador do direito e a ele era atribuída

a tutela deste direito, desta forma, ao exercer a tutela jurídica o Estado não poderia

atentar contra esta, pois sendo ele o próprio direito, jamais praticaria injustiças.

Contudo, mesmo com a derrocada do absolutismo, com a Revolução

Francesa de 1789, a teoria da irresponsabilidade continuou a vigorar nos

ordenamentos jurídicos da época. Isto porque a soberania ainda continuava com

muito prestígio e as mudanças trazidas pela revolução não abalaram o conceito

desta, mas somente mudaram-na a titularidade que passou das mãos do rei para as

mãos do povo, prevalecendo a vontade geral.

Além disso, por outro ângulo, a revolução trouxe o surgimento do Estado

Liberal, cujo âmbito de atuação era bastante restrito e, em sendo assim, por serem
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poucas as ingerências estatais, poucas eram as oportunidades do Estado causar

danos aos seus administrados.

Posteriormente, numa singela demonstração de avanço, passou-se a

reconhecer o direito ao administrado lesado de acionar o funcionário do governo que

houvesse causado dano com culpa. O Estado, contudo, continuava protegido pelos

princípios da teoria da irresponsabilidade. Mas, de toda forma, como afirmou Hely

Lopes Meireles: “a doutrina da responsabilidade civil da Administração Pública

evolveu do conceito de irresponsabilidade para o de responsabilidade com culpa...”18.

Não demorou muito e os estudiosos da ciência jurídica passaram a

evidenciar que a teoria da irresponsabilidade constituía uma clamorosa injustiça,

sendo a própria negação do direito. O Estado, enquanto ente dotado de

personalidade, é capaz de contrair direitos e obrigações e ainda é responsável pelo

exercício da tutela jurídica, assim não tinha sentido que ele próprio a violasse

impunemente.

Desta forma, nas primícias do século XIX já se podia notar que o princípio

da irresponsabilidade estatal não perduraria por muito tempo. E, novas teorias a

respeito da responsabilidade jurídica do Estado foram surgindo.

Destaque-se, todavia, que alguns países se mantiveram na contra-mão da

evolução da ciência jurídica. Nos Estados Unidos da América do Norte e na

Inglaterra, por exemplo, a doutrina da irresponsabilidade prevaleceu até meados do

século XX, sendo abolidas respectivamente somente nos anos de 1946 (Federal Tort

Claim Act) e 1947 (Crown Proceeding Act).

3.1.2 Teoria civilista e suas derivações

Numa segunda fase de evolução do instituto da responsabilidade civil do

Estado, a questão foi colocada parcialmente no terreno civilístico. Intentando justificar

17 Frezzini, Responsabilità amministrativa, Digesto Italiano apud CAHALI, Yussef Said.
Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 20/21.
18 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.
656.
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uma responsabilidade pecuniária do Estado, começou-se a estabelecer uma

diferenciação entre seus atos, separando-os em: atos de gestão e atos de império.

Os doutrinadores da atualidade costumam rechaçar os vetustos princípios

trazidos pela teoria civilista, defendendo o predomínio das normas de Direito Público

sobre as de Direito Privado. Contudo, não se deve olvidar os elevados méritos de

referida teoria, que foi o ponto inicial de contestação da irresponsabilidade absoluta.

Enfim, como dizíamos, a teoria civilista da responsabilidade do Estado tinha

como sustentáculo a divisão das funções desempenhadas pela Administração

Pública em duas classes: algumas funções eram tidas como essenciais e

necessárias, no sentido que visavam assegurar a própria existência do Poder Público

(manutenção da ordem jurídica); enquanto outras eram facultativas ou contingentes,

uma vez que eram realizadas não para garantir a ordem constitucional, mas para

satisfazerem necessidades sociais, isto é, garantir o bem-estar da sociedade.

Ao praticar suas funções essenciais, o Estado agia com base em sua

soberania, numa demonstração de sua posição de superioridade em relação ao

particular; tais atos eram denominados de jure imperii, ou atos de império. Nesta

qualidade, estes atos eram incólumes a qualquer julgamento e ainda que gerassem

danos aos súditos, não levariam ao direito de reparação.

Por outro lado, ao realizar suas funções facultativas, com o objetivo de

conservação e desenvolvimento do acervo público, o Estado praticava atos jure

gestionis, ou atos de gestão, que eram aqueles pertinentes à gestão patrimonial.

Nestes casos, o Estado era equiparado ao particular, podendo ser exigida sua

responsabilização pelos atos de seus representantes nas mesmas condições de uma

empresa privada.

Essa distinção dos atos emanados pelo Estado, criando uma concepção de

dupla personalidade jurídica, surgiu como uma forma de combater e amenizar a

irresponsabilidade absoluta e teve seu desenvolvimento na Alemanha com a

chamada Teoria do Fisco.
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Contudo, como já dito anteriormente, muitas críticas surgiram a esta forma

de responsabilização do Estado por ser insuficiente para assegurar o ressarcimento

pelos prejuízos sofridos. Por todos, trazemos a lição de Washington de Barros

Monteiro ao afirmar que:

só se pode tachar de arbitrária a distinção entre ato praticado jure imperii ou
jure gestionis. Realizando um ou outro, o Estado é sempre o Estado.
Mesmo quando pratica simples ato de gestão o Poder Público age, não
como mero particular, mas para a consecução de seus fins. Portanto, não
se pode dizer que o Estado é responsável quando pratica atos de gestão e
não o é, quando realiza atos de império. Negar indenização neste caso é
subtrair-se o Poder Público à sua função específica, qual seja, a tutela dos
direitos.19

Assim, pela dificuldade em distinguir os chamados atos de império dos atos

de gestão, na segunda metade do século XIX, um julgado na França abriu o primeiro

precedente para levar a teoria da responsabilidade do Estado para o campo do

Direito Público.

Em 1873, a menina Agnès Blanco, ao cruzar os trilhos ferroviários

localizados em uma rua da cidade de Bordeaux, fora atingida por um vagão

pertencente a uma companhia de manufatura de tabaco de propriedade do Estado.

Em vista do ocorrido, o pai da menor postulou uma indenização contra o Prefeito do

Departamento de la Gironde a fim de que o Poder Público fosse considerado

responsável20.

A justiça ordinária se declarou incompetente para o caso, o que levou o

julgado a submissão do Tribunal de Conflitos da França, órgão encarregado de

resolver os conflitos de atribuição, positivos e negativos, entre as jurisdições

ordinárias e administrativas. Ao fim, o Tribunal manifestou-se da seguinte maneira:

A responsabilidade, que pode incumbir ao Estado pelos prejuízos causados
aos particulares por atos das pessoas que ele emprega no serviço público,
não pode ser regida pelos princípios que estão estabelecidos no código
civil, para as relações de particular a particular; que esta responsabilidade
não é nem geral, nem absoluta; que ela tem suas regras especiais que

19 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, I/105, apud CAHALI, Yussef Said.
Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 23.
20 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos,
artigo publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 81.
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variam segundo as necessidades do serviço e a necessidade de conciliar
os direitos do Estado com os direitos privados.21

A partir desse episódio, a escola de Direito Público passou a encarar a

responsabilidade civil do Estado por meio de princípios objetivos, contidos na teoria

da responsabilidade sem culpa ou na culpa especial do serviço público, quando este

causasse danos a terceiros. Desta forma, surgiram as concepções publicistas da

responsabilidade do Estado.

3.1.3 Teorias publicistas da responsabilização estatal

Na terceira e última fase de evolução do instituto, a questão ganha um

terreno próprio e passa a desenvolver-se dentro do Direito Público, pretendendo

desvincular-se por completo das concepções do Direito Civil.

Realmente, não se pode equiparar o Estado, com todo a sua estrutura e

privilégios, com os particulares, sem qualquer autoridade ou prerrogativas públicas,

como pretendiam as teorias civilistas da responsabilidade do Estado. Dessa forma, os

princípios subjetivos da culpa civil do Estado foram se tornando inaplicáveis e a

doutrina do Direito Público apareceu com novas teorias todas no tronco de uma

responsabilidade objetiva do Estado.

Vejamos, em síntese, as teorias objetivas, que ensejam a

responsabilização estatal abordada no presente trabalho, para posteriormente

verificarmos qual a acolhida pelo Direito Administrativo Brasileiro atualmente.

3.1.3.1 Teoria da culpa administrativa

A teoria da culpa administrativa representou o marco divisor entre a teoria

civilista e a publicista. Foi o primeiro estágio da transição entre a culpa subjetiva civil

e a tese objetiva do risco administrativo. Também ficou conhecida como teoria faute

21 Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, 11ª Ed., Paris, Dalloz, 1996, p.1, apud
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos, artigo
publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 79.
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du service, porque levava em consideração a falta do serviço para imputar

responsabilidade ao Estado.

Mais uma vez, teve sua origem atrelada à construção de jurisprudência

francesa, servindo-se de um caso do Conselho de Estado, datado de 1911. Tratava-

se da ação de um particular, que entrara em um escritório dos correios, no final do

expediente, quando este havia fechado mais cedo. Ao sair pelo local reservado aos

agentes de serviço, por indicação de um dos atendentes, o usuário do serviço público

fora confundido com um intruso e abruptamente expulso do local por carteiros.

Em análise do caso, o julgador administrativo manifestou-se dizendo:

que, nessas condições, o acidente do qual o requerente foi vítima, por
conseqüência de sua brutal expulsão dessa parte do escritório, deve ser
atribuído, qualquer que seja a responsabilidade pessoal incorrida pelos
agentes, autores da expulsão, ao mau funcionamento do serviço público.22

Assim temos, que referida teoria, não se preocupa com a culpa subjetiva do

agente, mas há de se perquirir por uma culpa anônima, uma falta objetiva do serviço

em si mesmo considerado, como sendo o verdadeiro fato gerador da obrigação de

reparar o dano causado a terceiro.

Nos ensinamentos de Duez, citado por Hely Lopes Meirelles, a falta do

serviço pode concretizar-se com a sua inexistência, com o seu mau funcionamento,

ou ainda com seu funcionamento atrasado. Ocorrendo qualquer uma das citadas

hipóteses estaria configurada a culpa da administração.23

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a responsabilidade do Estado

pelo mau funcionamento do serviço público. Com a cautela que lhe é imanente, o

STF evidencia que a responsabilidade do Poder Público decorre não do fato isolado

do não funcionamento do serviço, ou de seu funcionamento precário, mas se, no

caso concreto, era possível exigir-se uma ação eficaz do Estado. Para figurar o que

22 Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, 11ª Ed., Paris, Dalloz, 1996, p.134, apud
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos, artigo
publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 79.
23 DUEZ, Paul. La Responsabilité de la Puissance Publique. 1927, p. 15 e ss, apud MEIRELES,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658.

http://www.pdfdesk.com


32

fora dito, trazemos um julgado que condena a Administração Pública por omissão

culposa nos seus deveres mínimos de fiscalização da manutenção das aeronaves

das empresas concessionárias do transporte aéreo:

EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: morte de passageiro em
acidente de aviação civil: caracterização.
1. Lavra dissenção doutrinária e pretoriana acerca dos pressupostos da
responsabilidade civil do Estado por omissão (cf. RE 257.761), e da
dificuldade muitas vezes acarretada à sua caracterização, quando oriunda
de deficiências do funcionamento de serviços de polícia administrativa, a
exemplo dos confiados ao D.A.C. - Departamento de Aviação Civil -,
relativamente ao estado de manutenção das aeronaves das empresas
concessionárias do transporte aéreo.
2. No caso, porém, o acórdão recorrido não cogitou de imputar ao D.A.C. a
omissão no cumprimento de um suposto dever de inspecionar todas as
aeronaves no momento antecedente à decolagem de cada vôo, que
razoavelmente se afirma de cumprimento tecnicamente inviável: o que se
verificou, segundo o relatório do próprio D.A.C., foi um estado de tal modo
aterrador do aparelho que bastava a denunciar a omissão culposa dos
deveres mínimos de fiscalização.
3. De qualquer sorte, há no episódio uma circunstância incontroversa, que
dispensa a indagação acerca da falta de fiscalização preventiva,
minimamente exigível, do equipamento: é estar a aeronave, quando do
acidente, sob o comando de um "checador" da Aeronáutica, à deficiência de
cujo treinamento adequado se deveu, segundo a instância ordinária, o
retardamento das medidas adequadas à emergência surgida na decolagem,
que poderiam ter evitado o resultado fatal.24

Apesar desta teoria trazer uma modalidade de culpa especial da

Administração, capaz de ensejar a responsabilidade do Estado, ainda pede-se muito

da vítima. Pois, além de provar a existência desta chamada culpa administrativa, com

o respectivo dano por ela gerado, para fazer jus à indenização o lesado teria que

comprovar a falta do serviço, isto é, que o serviço público não funcionou, funcionou

tardiamente, ou funcionou mal.

Na precisa síntese de Jean Rivero “a culpa do serviço possui um caráter

relativo, de sorte a que um mesmo fato, de conformidade com as circunstâncias,

poderá ser tido como culposo ou não”.25

3.1.3.2 Teoria do risco administrativo

24 STF, 1ª Turma, RE 258.726/AL, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 14.06.2002.
25 RIVERO, Jean. Direito Administrativo, trad. Rogério Ehrhardt Soares, Coimbra, Almedina, 1981,
p. 320 apud NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade Civil do Estado por Atos
Legislativos, artigo publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 79.
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Seguindo a quadra evolutiva, chegaremos à teoria do risco administrativo,

que leva em conta apenas a existência da lesão a um terceiro por ação ou omissão

da Administração, para a partir reconhecer a responsabilidade do Estado e seu

conseqüente dever de indenizar. Segundo a teoria, não se exige qualquer culpa do

agente público ou mesmo falta no serviço, basta a ocorrência da lesão, a existência

do nexo causal entre esta e o dano sofrido e, ainda, o fato da vítima não ter

concorrido para isso.

Essa teoria baseia-se no fato de que a própria atividade administrativa gera

para os administrados, de uma maneira geral, a possibilidade de acarretar danos a

certos membros da sociedade. Este risco da atividade administrativa (como sugere o

nome da teoria) poderá imputar ônus a alguns administrados que não serão

suportados pelos demais. Como forma de equilibrar essa desigualdade, ocasionada

pela própria Administração, todos os demais membros da coletividade, que não foram

atingidos pela atividade estatal, devem em conjunto reparar o dano sofrido, o que se

torna possível através do erário, representado pela Fazenda Pública.

Hely Lopes Meirelles, ao tratar da teoria ora em foco, afirma que “o risco e

a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade

e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva...”.26

Ressalte-se, todavia, que referida teoria não advoga a idéia de que o

Estado deverá reparar todo e qualquer dano sofrido pelos particulares. Risco

administrativo, não deve ser confundido com risco integral. Dessa forma, a

Administração Pública poderá demonstrar que o dano ocorreu por culpa total ou

parcial da vítima, caso em que a Fazenda Pública estará excluída da indenização ou

responderá de forma atenuada, respectivamente.

Para ilustrar, colacionamos decisão do Supremo, em que a Egrégia Corte

deixa de condenar o Estado por considerar que houve culpa exclusiva da vítima para

a ocorrência do dano.

26 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.
658.
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EMENTA: - Responsabilidade objetiva do Estado. Ocorrência de culpa
exclusiva da vítima.
- Esta Corte tem admitido que a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito público seja reduzida ou excluída conforme haja culpa
concorrente do particular ou tenha sido este o exclusivo culpado (Ag.
113.722-3-AgRg e RE 113.587).
- No caso, tendo o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos
probatórios cujo reexame não é admissível em recurso extraordinário,
decidido que ocorreu culpa exclusiva da vítima, inexistente a
responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público, pois foi a vítima
que deu causa ao infortúnio, o que afasta, sem dúvida, o nexo de
causalidade entre a ação e a omissão e o dano, no tocante ao ora recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.27

Desta forma, apesar de reconhecer a responsabilidade do Estado

dispensando a comprovação da existência de culpa, referida teoria permite a defesa

do Estado através da demonstração da configuração de uma das excludentes que,

em sendo demonstrada, pode diminuir ou mesmo eximir essa responsabilidade.

Assim, a caracterização da responsabilidade estatal, segundo a teoria ora

em foco, está configurada com a presença cumulativa do dano indenizável e do liame

causal entre este e a atividade estatal.

Recentemente, muitos textos constitucionais promulgados no segundo pós-

guerra têm consagrado essa teoria como forma de responsabilização do Estado.

Assim é o caso da Constituição Espanhola de 1978, da Constituição Portuguesa de

1976 e da Constituição Italiana, que apesar de ter gerado certa controvérsia com o

emprego de expressões dúbias, a dúvida foi superada pela arte interpretativa da

doutrina.

3.1.3.3 Teoria do risco integral

Por fim, temos a teoria do risco integral, que leva a Administração a

indenizar todo e qualquer dano sofrido por um terceiro, ainda que presente algumas

das excludentes.

27 STF, 1ª Turma, RE 120.924/SP, rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU 27/08/1993.
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Ensina Hely Lopes que essa teoria é uma “modalidade extremada da

doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à

iniqüidade social”.28

De fato, referida teoria não poderia prosperar vez que para a configuração

da responsabilidade do Estado exige como único requisito a presença do dano

indenizável. Se aplicada na íntegra, referida teoria levaria as contas públicas a um

verdadeiro caos, tendo o Estado que reparar danos originados por atos do próprio

administrado.

Analisadas as principais teorias que tratam da forma de responsabilização

do Estado, passemos ao estudo desta disciplina no direito brasileiro, destacando o

alcance do art. 43 do Código Civil pátrio, bem como do art. 37, § 6º, da Constituição

da República de 1988.

3.2 A responsabilidade do Estado no Direito brasileiro

No Direito pátrio, atualmente, para sabermos a teoria a ser adotada que

ensejará a responsabilidade estatal é preciso analisarmos o caso concreto.

Acompanhando a evolução do instituto, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a

teoria publicista, tratando da responsabilidade da Administração em uma seara

própria, dentro do ramo do Direito Público. Contudo, no que se refere às teorias

objetivas existentes, temos julgados diferentes para cada caso.

No Brasil, a matéria oscilou entre as teorias subjetivas e objetivas da

responsabilidade. Fora regulada já na Constituição Imperial de 1824, que em seu art.

179, XXIX estatuía: “Os Empregados Públicos são estrictamente responsáveis pelos

abusos, e omissões praticadas no exercício das suas funcções, e por não fazerem

effectivamente responsáveis aos seus subalternos”. Como se vê, admitia apenas a

responsabilização do servidor e não do este estatal.

28 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.
659.
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Bem mais na frente, denotando uma tímida evolução, o Código Civil de

1916, acolhendo a doutrina dominante a sua época, estabeleceu que:

Art. 15 As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis
por atos de seus representantes que nessa qualidade causem dano a
terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever
prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.

Referido dispositivo gerou dúvidas e diferentes opiniões da doutrina e

jurisprudência da época: alguns viam a exigência da demonstração da culpa da

Administração, enquanto outros já vislumbravam a teoria do risco, possibilitando a

responsabilidade sem culpa.

De toda forma, a insatisfatória orientação do legislador civil foi superada

com a promulgação da Constituição de 1946, quando se deu a nossa adesão

definitiva a responsabilidade sem culpa, com suporte no risco administrativo. Em seu

art. 194, a Carta Política dispunha que “As pessoas jurídicas de Direito Público

interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa

qualidade, causem a terceiros”.

A partir daí, houve o completo abandono à teoria subjetiva da culpa e

passou-se a uma orientação pautada na doutrina do Direto Público, mantendo a

responsabilidade da Administração de maneira objetiva.

A Constituição Federal de 1988 seguiu a linha traçada nas Constituições

anteriores. Contudo, vale salientar que a vigente Carta Política introduziu duas

modificações. A primeira, de natureza terminológica, foi a substituição do termo

“funcionário”, que impõe uma idéia restrita, pelo uso do vocábulo “agente”, no sentido

genérico de servidor público, e dotado da amplitude necessária para abranger todos

aqueles habilitados para manifestar a vontade estatal.

A segunda, foi no tocante à ampliação substancial na sujeição passiva do

dever de indenizar. Antes, o texto fazia referência apenas às pessoas jurídicas de

Direito Público interno e a nova redação trouxe de maneira expressa a abrangência

das pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviço público.
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De fato, não havia razão para deixar referidas pessoas alheias à

responsabilidade estatal, afinal, elas estão a desempenhar um serviço ou uma obra

de natureza originariamente pública e assim sendo, não seria justo que a simples

transferência da execução dessa atividade para um particular descaracterizasse a

natureza da atividade. Isentar o executor delegatário da responsabilidade que teria o

Poder Público se estivesse desempenhando a sua função diretamente, criando

maiores ônus de prova ao lesado, seria uma maneira de permitir ao Estado que

escapasse da sua obrigação de suportar os riscos inerentes à atividade

administrativa.

Com toda a evolução, a matéria esta hoje regida pelo art. 37, § 6º da

Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:

Art 37 (omissis)
(...)
§ 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.

Para acompanhar o mandamento constitucional, com a edição do Código

Civil de 2002, a matéria recebeu nova regulamentação. Assim, dispõe o art. 43 do

atual Código Civil:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por todo o exposto, conclui-se que o ordenamento pátrio adota como regra

a teoria do risco administrativo. Contudo, segundo o posicionamento de forte parte da

doutrina, este forma de configuração da responsabilidade da Administração, somente

é aplicada nos casos de atos comissivos, nas hipóteses de omissão estatal deve ser

aplicada a culpa administrativa.

Este idéia foi defendida há algum tempo por Oswaldo Aranha Bandeira de

Melo ao afirmar que:
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A responsabilidade do Estado por omissão só pode ocorrer na hipótese de
culpa anônima, da organização e funcionamento do serviço, que não
funciona ou funciona mal ou com atraso, e atinge os usuários do serviço ou
os nele interessados.29

Logo, essa tese foi adota e complementada por vários autores, e, desta

forma, foi ganhando força e prestígio no cenário da jurisprudência brasileira. Por

todos os doutrinadores, mister se faz expormos os ensinamentos de Celso Antônio

Bandeira de Melo, quando da abordagem da questão em discussão, expõe:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu,
não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz
sentido responsabilizá-lo se descumprir o dever legal que lhe impunha
obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora
do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a
norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.30

Apesar da coerência dos ensinamentos expostos, essa não é uma questão

pacífica, existindo posicionamentos contrários, que defendem a idéia de que mesmos

nos casos de omissão a responsabilidade do Estado deveria ser encarada como

sendo objetiva. Nesse sentido, Edilson Pereira Nobre Júnior, em seu artigo publicado

na Revista Trimestral de Direito Público, afirma que:

Tomando partido na controvérsia, sou de que, mesmo nos casos de
omissão, decorrente do mau funcionamento do serviço estatal, está-se ante
responsabilidade objetiva. A uma, porque não se indaga da culpa do
funcionário em si, mas do insatisfatório funcionamento do serviço.
A outra, a caracterização de tal responsabilidade como subjetiva implica em
focalizar o seu fundamento no direito privado, contrariando os desígnios da
atividade do Conselho de Estado da França, o qual, ao justificar a

29 BANDEIRA DE MELO, Oswaldo Aranha. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 2ª Ed., vol.
II, Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 487 apud NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade
Civil do Estado por Atos Legislativos, artigo publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p.
79.
30 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª Ed. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 956/957. Seguindo a ensinamento citado, destacamos, ainda, o voto do Ministro
Sepúlveda Pertence no RE 237.561-RS (1ª T., ac.un., DJU 5.4.2002), quando teve início o debate
entelado.
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responsabilidade da Administração, almejou a formulação de um regime
autônomo, que se evadisse do direito comum...31

Data máxima vênia, ousamos discordar dos argumentos de Celso Antônio e

assumir o posicionamento do último entendimento exposto. Entendemos, que o

Estado possui uma série de obrigações a desempenhar e para tanto, é estruturado

em uma complexa máquina administrativa. Por todas as prerrogativas concedidas ao

Poder Público, este deve estar atento à execução de suas obrigações, e em caso de

omissão, deve responder o dano causado a terceiro.

É certo que a teoria do risco integral foi rechaçada pelo ordenamento

pátrio, nem estamos aqui defendo a sua aplicação. Por certo, que o Estado não deve

ser responsabilizado em todas as hipóteses de dano sofrido pelos administrados.

Contudo, exigir muito do particular para que este tenha direito à indenização, nos

casos de omissão da atividade estatal, é tornar inócua a figura da responsabilidade

do Estado por omissão.

Assim, somos do entendimento de que ao sofrer um dano por omissão do

Estado, o particular, para ter direito à indenização, realmente deverá comprovar o

insatisfatório funcionamento do serviço, além, é claro, do dano gerado pela omissão e

do nexo causal entre ambos. A falta do serviço, todavia, não deve ser um requisito

rígido o suficiente para se falar em uma responsabilidade subjetiva. Há que haver

uma atenuação de referida exigência para possibilitar o lesado, que alcance seu

objetivo.

Desta forma, mesmo com a necessidade de demonstrar a falta do serviço,

o particular está diante de uma culpa anônima, baseada em um direito subjetivo, ou,

a contrario sensu, em uma obrigação da Administração Pública. Para a configuração

da responsabilidade por omissão, não há que se cogitar dos pressupostos subjetivos,

isto é, da culpa (imprudência, imperícia ou negligência), ou do dolo, mas em uma

obrigação em prestar um serviço. A responsabilidade seria, portanto, ainda de ordem

objetiva.

31 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos,
artigo publicado na Revista Trimestral de Direito Público, p. 79.
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Concordamos, ainda, com os ensinamentos de Edílson Pereira quando

afirma que levar a responsabilidade por omissão para a seara da subjetividade seria

retroceder e desconsiderar todo o avanço alcançado ao longo do tempo. No mesmo

passo em que cresce a ingerência do Estado na regulamentação das atividades dos

administrados, também deve crescer sua responsabilização pela ausência de suas

obrigações, vez que deve ser fiel ao cumprimento das funções que lhes são

atribuídas.

Tanto o é, que já existe hoje uma lei brasileira (promulgada depois dos

atentados terroristas dos Estados Unidos) na qual o Estado se responsabiliza por

qualquer ataque terrorista que aconteça nos aviões brasileiros, assumindo uma

responsabilidade proveniente de culpa de terceiro. Prima facie, o Estado não seria

responsabilizado por uma conduta terrorista, tendo em vista que estaria inserida na

excludente “culpa exclusiva de terceiro”. Contudo, seguido uma linha de maior

responsabilização, o Estado avoca para si a responsabilidade, aproximando-se, neste

caso, até mesmo da teoria do risco integral.

Assim versa o art. 1º da Lei nº 10.309, de 22 de novembro de 2001:

Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as responsabilidades civis perante
terceiros no caso de danos a bens e pessoas no solo, provocados por
atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas
aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior.

Parágrafo único. O montante global das assunções a que se refere o art. 1º
fica limitado ao maior valor estabelecido pelos países estrangeiros nos
quais operam empresas aéreas brasileiras, para cobertura dos danos a que
se refere o caput, deduzido o montante coberto pelas seguradoras
internacionais.

Assim somos da opinião de que mesmo nos casos de omissão a

responsabilidade atribuída ao Estado deve ser classificada como objetiva.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência, embora ainda seguidora da

doutrina da subjetividade para os casos de omissão, caminha no sentido de entendê-

la como objetiva.
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O Poder Judiciário, em nova vertente, está passando a exercer um controle

nas chamadas políticas públicas, designando de onde devem provir os recursos

destinados a atender determinadas decisões judiciais proferidas.

Tal entendimento teve sua origem quando, em decisão da Suprema Corte,

foi negada a possibilidade de se atender a um pedido liminar de concessão de

medicamento, em face da omissão do Estado na saúde pública, por ser considerado

muito oneroso diante do orçamento destinado para tal fim. Como forma de atender a

efetiva tutela do direito pleiteado, e seguindo a ótica de que a responsabilidade

estatal tem o caráter objetivo, o judiciário especificou que a verba deveria ser retirada

daquela destinada às propagandas governamentais.

Ao adentrar no controle das políticas públicas, com o fito de atender de

maneira efetiva a tutela demandada, busca o judiciário diminuir a necessidade de

demonstração da falta do serviço, aproximando-se da idéia, ora defendida, de

configurar a responsabilidade do Estado por omissão como objetiva.
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4 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO LEGISLADOR

No avanço cronológico do instituto da responsabilidade civil do Estado,

realizado como toda evolução, de maneira paulatina, a última forma de

responsabilização que surge é a imputação ao Estado de dano resultante da

aplicação de lei.

Mesmo com todo o avanço, com a transição da responsabilidade do Estado

para a seara do Direito Público, com a sua classificação como objetiva, ainda assim,

a doutrina defendia a irresponsabilidade do Estado por atos legislativos como sendo a

única aplicável no plano de sua responsabilidade extracontratual.

Vários eram os argumentos que defendiam a irresponsabilidade por atos

legislativos. Por todos, trazemos a lição de Hely Lopes Meirelles que se posicionou

de maneira negativa no tocante à responsabilidade do Estado legislador.

O ato legislativo típico, que é a lei, dificilmente poderá causar prejuízo
indenizável ao particular, porque, como norma abstrata e geral, atua sobre
toda a coletividade, em nome da Soberania do Estado, que, internamente,
se expressa no domínio eminente sobre todas as pessoas e bens
existentes no território nacional. Como a reparação civil do Poder Público
visa a restabelecer o equilíbrio rompido com o dano causado
individualmente a um ou alguns membros da comunidade, não há falar em
indenização da coletividade. Só excepcionalmente poderá uma lei
inconstitucional atingir o particular uti singuli, causando-lhe um dano injusto
e reparável. Se tal ocorrer, necessária se torna a demonstração cabal da
culpa do Estado, através da atuação de seus agentes políticos, mas isto se
nos afigura indemonstrável no regime democrático, em que o próprio povo
escolhe seus representantes para o Legislativo. Onde, portanto, o
fundamento para a responsabilização da Fazenda Pública se é a própria
coletividade que investe os elaboradores da lei na função legislativa e
nenhuma ação disciplinar têm os demais Poderes sobre agentes políticos?
Não encontramos, assim, fundamento jurídico para a responsabilização civil
da Fazenda Pública por danos eventualmente causados por lei, ainda que
declarada inconstitucional. 32

Maria Emília Mendes Alcântara, em obra específica sobre o assunto,

sintetiza os argumentos contrários à admissibilidade da responsabilidade do Estado

pelos atos legislativos da seguinte maneira: a) a lei é um ato de soberania; b)

constitui a lei norma geral, impessoal e abstrata e por esse motivo, aplica-se a todos,

sendo incapaz de acarretar lesões individuais e concretas; c) lei nova não pode violar
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direito preexistente visto que os direitos, a contar da vigência da nova lei, são extintos

ou adquirem contornos por esta trazidos; d) responsabilizar o Estado por atos

legislativos seria paralisar a evolução da atividade legislativa; e, por fim, e) o

particular atingido é de ser tido como próprio autor da lei, visto que é ele, enquanto

cidadão, quem elege os responsáveis por sua elaboração

Tais argumentos encontram-se hoje superados. Primeiramente, referir-se à

lei como uma expressão da soberania do Estado, como forma de tentar isentá-lo da

responsabilidade pelo dano causado, não é propriamente uma argumentação precisa.

O responsável pela elaboração das leis é o Poder Legislativo, ao passo que o

detentor da soberania é o Estado, e não seus poderes considerados individualmente.

Assim, da mesma forma que o Estado responde por dano causado pelo Poder

Executivo de maneira inquestionável, deve responder quando emanados pelo Poder

Legislativo.

Seguido, nem todas as leis possuem essa generalidade e abstração

apontadas. Como exceção, existem as leis de índole concreta e específica, similares

aos atos administrativos, estas leis acabam afetando de forma desigual alguns

administrados. Assim, por vezes, uma lei criada com o objetivo de impor limitações à

generalidade de indivíduos, pode acabar por impor sacrifícios especiais e anormais a

determinada parcela da coletividade, devendo estes serem ressarcidos pelos danos

extraordinários que tiverem sofrido.

No tocante à idéia de que a lei nova não pode violar direito preexistente, tal

argumento visa derrubar a tese do direito adquirido, pelo ângulo de que a mudança

da legislação seria um fenômeno jurídico normal e, assim sendo, não se poderia

alegar referida tese frente aos poderes legais, Contudo, admitir o aniquilamento dos

direitos adquiridos sem a devida compensação equivaleria a negar a sua existência,

visto que estes poderiam ser livremente suprimidos pelo legislador sem qualquer

conseqüência.

32 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.
666.
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Ressalte-se, ainda, o fato de que o legislador deve ater-se aos limites

constitucionais. Assim, se nova lei dispõe sobre direitos de maneira contrária ao que

está estabelecido na Constituição, causando dano ao administrado, este fará jus à

reparação pelo prejuízo sofrido em decorrência da lei.

O fato da admissão da responsabilidade estatal por atos legislativos poder

conduzir a uma estagnação da atividade legislativa igualmente não merece prosperar.

Ora, a responsabilidade por atos da administração já não é mais matéria em

discussão, sendo aceita de maneira inconteste e tal responsabilidade nunca alterou a

dinâmica necessária ao proceder da Administração.

Temos, ainda, na lição trazida, o argumento de que ao particular lesado

não seria possível pleitear a responsabilidade do Estado nos atos legislativos,

porquanto os parlamentares, que confeccionam a norma ensejadora da

responsabilização, terem sido eleitos pelos próprios cidadãos. Entretanto, deve-se

levar em consideração que a atividade legiferante é estabelecida por regras

constitucionais e, desta forma, é vinculada e, em assim sendo, poderá configurar-se a

hipótese de ilícito legislativo e como conseqüência, a responsabilização do Estado

pelos danos daí decorrentes. Se por um lado o Congresso Nacional é formado por

representantes do povo (deputados) e dos Estados-membros (senadores), por outro

constitui-se em um órgão do Estado, vinculando-o pelos atos aí praticados.

Assim, tendo em vista que os argumentos defensores da irresponsabilidade

foram superados, torna-se irrefutável à admissibilidade da responsabilidade

patrimonial do Estado por danos decorrentes de sua atividade legislativa. Há que se

verificar em que condições se dá a aplicação deste instituto, bem como os limites que

devem ser observados.

4.1 Dano provocado por lei incostitucional

No que se refere à responsabilidade estatal por danos advindos de uma lei

inconstitucional, nossos tribunais têm reconhecido sobremaneira, segundo reiteradas

manifestações.
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Como forma de figurar a jurisprudência, destacamos um despacho

proferido pelo Ministro Celso de Mello, no RE 153.464, onde se reconheceu, por

ocasião do bloqueio de cruzados novos, determinado pela Lei 8.024/1990, a

possibilidade, em tese, de reparação de danos causados pelo Estado quando da

edição de ato declarado inconstitucional. Assim afirmou o Ministro:

A elaboração teórica em torno da responsabilidade civil do Estado por atos
inconstitucionais tem reconhecido o direito de o indivíduo, prejudicado pela
ação normativa danosa do Poder Público, pleitear, em processo próprio, a
devida indenização patrimonial. A orientação da doutrina, desse modo, tem-
se fixado, na análise desse particular aspecto do tema, no sentido de
proclamar a plena submissão do Poder Público ao dever jurídico de
reconstituir o patrimônio dos indivíduos cuja situação pessoal tenha sofrido
agravos motivados pelo desempenho inconstitucional da função de
legislar.33

A inconstitucionalidade de uma lei pode ser declarada por não ter esta

obedecido ao procedimento constitucional de sua tramitação (inconstitucionalidade

formal), ou por conflitar com qualquer outro preceito constitucional

(inconstitucionalidade material). De toda forma, o efeito prático, no que concerne à

responsabilidade do Estado pelos danos causados aos particulares, será idêntico.

A polêmica existente é sobre a necessidade prévia da declaração da

inconstitucionalidade do diploma legislativo como condição para o ajuizamento da

demanda ressarcitória.

Parte da doutrina defende a idéia de que para se pleitear indenização por

ato legislativo é desnecessária a declaração de inconstitucionalidade. Baseia-se

referida doutrina no fato da responsabilidade estatal ser objetiva, inferindo dessa idéia

que os únicos requisitos para a postulação seria a existência do dano e o nexo causal

deste com a lei que lhe deu causa.

Seguido essa linha de raciocínio, Maria Emília Mendes Alcântara assim se

manifesta:

Talvez ousando demais na matéria, acreditamos que para fins de
indenização ao atingido por ato legislativo não cabe indagar da

33 STF, despacho do rel. Celso de Mello no RE 153.464, 02/09/1992, RDA 189/305.
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constitucionalidade ou não desse ato, mas apenas provar o dano e sua
conexão direta e imediata com a atuação do Poder Legislativo.
Isto porque o direito à reparação não derivaria, em todos os casos, da
inconstitucionalidade, mas sim do caráter lesivo do ato praticado pelo
agente público.
Assim, ainda que não se questionando a constitucionalidade de uma dada
lei, parece-nos perfeitamente possível intentar-se ação indenizatória contra
a pessoa política de que tenha emanado tal ato, bastando a comprovação
do dano e do nexo causal. 34

Yussef Said Cahali, filia-se a entendimento diverso, segundo o qual, para a

ocorrência da responsabilização estatal por ato legislativo inconstitucional, deve

haver, necessariamente, a declaração de inconstitucionalidade da norma. O autor vai

ainda mais longe, afirmando que a inconstitucionalidade deve ser declarada pelo

controle concentrado, pois somente nessa hipótese a decisão proferida conteria o

efeito erga omnes. São estas suas palavras no que concerne ao tema:

O simples provimento da Turma Julgadora que, em caso sub judice, recusa
aplicação da lei, a pretexto de ser a mesma inconstitucional, deixa incólume
a norma legal na sua existência, validade e eficácia, sabido que a
declaração de inconstitucionalidade da lei reclama quorum e procedimentos
específicos; não se legitimando, assim, a pretensão indenizatória de danos
à causa de uma lei cuja inconstitucionalidade não tenha sido regularmente
declarada pelo tribunal competente.35

Somos da opinião de que considerar a possibilidade de indenização ao

particular, por parte do Estado, sem a declaração da inconstitucionalidade da lei que

ensejou o dano, seria estender demais a idéia de responsabilidade do Estado.

Por certo, que a responsabilidade estatal é objetiva e, por tanto, pautada

nos riscos inerentes a atividade administrativa. Contudo, o Estado não deve ser

responsabilizado por todo e qualquer dano que o administrado venha a sofrer. Como

já dito anteriormente, a teoria do risco integral foi rechaçada pelo ordenamento pátrio.

Dessa forma, para que se possa pleitear uma indenização a partir de um

dano originado por um ato legislativo, que goza da presunção de constitucionalidade,

o mínimo que se pode exigir é a declaração de inconstitucionalidade de referida lei.

34 ALCÂNTARA, Maria Emília Mendes. Responsabilidade do Estado por Atos Legislativos e
Jurisdicionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 66.
35 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 532/533.
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Atente-se para o fato de que em alguns casos é necessário que os

particulares suportem encargos por força da vida em sociedade e ante a necessidade

de compatibilização do interesse coletivo. Se tais encargos forem distribuídos de

maneira equânime, não há que se falar em obrigação de indenização por parte do

Estado.

Contudo, na esteira da doutrina que defende a desnecessidade da

declaração da inconstitucionalidade para inferir a responsabilidade estatal, mesmo

nos casos acima referidos, o particular faria jus à indenização, visto que poderia

comprovar o dano e nexo causal com o ato legislativo. Tal entendimento é

notoriamente incompatível com a idéia de responsabilidade estatal presente em

nosso ordenamento.

Discordamos, entretanto de Cahali, quando este determina que a

inconstitucionalidade deverá ser declarada pelo controle concentrado. Ao nosso ver,

a afirmação do vício no controle difuso, mais precisamente no próprio feito onde a

indenização é pleiteada, satisfaz tal exigência.

Com o devido respeito, atrelar a declaração de inconstitucionalidade a uma

decisão do STF, com efeito erga omnes, seria adequado em sistemas jurídicos, como

os de alguns países europeus, em que a inconstitucionalidade de uma norma

somente pode ser afirmada em decisão de tribunal ou corte constitucional, estando

vetada tal prática à magistratura ordinária, o que destoa do direito brasileiro.

Assim, em síntese, defendemos que se uma lei houver causado dano a um

administrado e se esta lei tiver sido declarada inconstitucional o Estado poderá ser

responsabilizado, devendo reparar o prejuízo causado. Tal declaração de

inconstitucionalidade poderá ser tanto pela via concentrada, como pela difusa, vez

que ambas foram previstas pelo ordenamento.

4.2 Dano provocado por lei costitucional

Apesar de todo o exposto acima, onde defendemos que a responsabilidade

do Estado por ato legislativo somente estará configurada com a declaração de
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inconstitucionalidade de referido ato, em algumas situações é possível exigir-se a

indenização, por dano originado pela edição de lei, mesmo em se tratando de lei

constitucional.

À primeira vista, parece uma afirmação incompatível com tudo que alhures

expomos. Contudo, a contradição afasta-se pelo fato de que estes casos estão

restritos a determinadas situações excepcionais, com o surgimento de novas

exigências.

Como vimos no início do capítulo, os atos legislativos são situações

jurídicas que detêm, em regra, as qualidades de generalidade, abstração e

impessoalidade, sendo este inclusive um argumento daqueles que defendem a

irresponsabilidade estatal pelos atos decorrentes de lei.

Ao rebatermos referido argumento, esclarecemos que este é apenas o

conceito tradicional de lei material, o que não impede que existam atos legislativos,

considerados como lei em sentido formal, que tenham por conteúdo uma situação

jurídica concreta e individuada. São as chamadas leis de efeito concreto. Tais leis são

até mesmo equiparadas, por alguns doutrinadores, aos atos administrativos, pois não

gozam da generalidade e abstração que marcam as demais leis. Desta forma,

acabam por afetar de forma desigual alguns administrados.

Podemos citar como exemplo de leis de efeitos concretos: leis de

tombamento, leis que instituem empresa pública, sociedade de economia mista,

autarquia ou fundação pública, leis orçamentárias e medidas provisórias que abram

créditos orçamentários e leis que façam translação dominial de bens.

Além dos casos de lei de efeito concreto, outra possibilidade de uma lei,

mesmo revestida de constitucionalidade formal e material, ensejar direito à

indenização por parte do Estado é quando a própria natureza do dano dela

decorrente for considerado injusto, assim entendido aquele cujo sacrifício seja certo,

especial e anormal.
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Tome-se como exemplo, os casos de lei de zoneamento, que impõem

limitações a serem por todos observadas quando do exercício do direito de construir.

Em princípio, trata-se de ato legislativo de caráter geral, abstrato e impessoal,

insuscetível de causar lesão por não exigir sacrifícios, mas meramente impor

limitações.

Contudo, se dessa limitação decorrer um sacrifício especial e anormal a um

particular, ou grupo determinado de particulares, tornando, por exemplo,

juridicamente impossível o exercício de seu direito de construir, não se poderá negar

a existência de um gravame a ser indenizado.

No caso em tela, a partir de um ato legislativo, editado com o objetivo de

resguardar ou construir valores estéticos, urbanísticos ou ambientais, visando, de

uma maneira macro, a manutenção de interesses da coletividade, alguns membros

da comunidade se viram privados do pleno exercício do direito de propriedade, pelo

que lhes foi vedado o direito de edificar. Desta forma, por terem sofrido um dano que

se reveste do predicado de injusto, por trazer as qualidades de certo, especial e

anormal, terão direito à indenização por parte do Estado.

Saliente-se, mais uma vez, que em matéria de atos lícitos há que se fazer a

distinção entre encargos exigíveis, quando não deve existir qualquer compensação,

por se constituírem em decorrência normal da vida em sociedade, dos sacrifícios

impostos a poucos em benefício do interesse social. Só nesta última hipótese cabe

falar em reparação patrimonial.

Por fim, destaquemos o fato de que para que se possa restar configurada a

responsabilidade por ato legislativo é necessário que o dano tenha como origem o

próprio ato por si mesmo considerado, independente de atos de execução

posteriores, isto é, a simples edição da nova lei causou danos aos direitos e

interesses juridicamente protegidos. Do contrário, teríamos que falar em

responsabilidade por ato administrativo e não legislativo.

Por todo o exposto, a indenização por ato legislativo constitucional só será

possível quando este atinja, direta e imediatamente, um particular ou grupo
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determinado de particulares, quer por serem eles destinatários exclusivos dessas

normas, quer porque em relação a eles as limitações gerais se apresentaram com a

característica de sacrifício especial e anormal. Devendo o administrado comprovar

uma dessas possibilidades para ter direito à indenização.

4.3 Responsabilidade por omissão legislativa

Vimos que a desobediência ao texto constitucional por parte do legislador

poderá ensejar a responsabilidade estatal, quando presente os requisitos para tanto.

Seguindo esse mesmo raciocínio, devemos levar em consideração que diversos são

os comandos emanados da Constituição, inclusive para o legislador ordinário,

ditando-lhe diretrizes e obrigações no que diz respeito à edição de normas. Dessa

forma, podemos concluir que a Constituição Federal pode ser desrespeitada tanto

pela ação quanto pela omissão do legislador. Este último caso ocorrerá quando a Lei

Maior impuser ao Poder Legislativo o dever de editar lei específica e tal mandamento

não for cumprido.

Ressalte-se que a própria Constituição, como forma de evitar a inércia do

legislador, traz em seu corpo mecanismos aptos para o combate à

inconstitucionalidade por omissão, a saber: o mandado de injunção e a ação direta de

inconstitucionalidade por omissão, o primeiro para o exercício do direito no controle

difuso e o segundo no concentrado.

Entretanto, referidos instrumentos não apresentam efeitos concretos para o

particular prejudicado, pois somente podem constituir em mora o Poder Legislativo,

ocasionando a mora legislatoris.

Contudo, sentindo-se o particular prejudicado pela omissão legislativa,

poderá pleitear indenização em ação própria, por estar sendo impedido de exercer

um direito garantido constitucionalmente em virtude de inércia do legislador.

Existem duas maneiras de restar configurada a mora legislatoris. A primeira

é quando houver prazo fixado para a emanação de normas complementares à

Constituição. Nestes casos, afigura-se-nos indeclinável o direito de exigir indenização
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pelos danos causados por esse tipo de omissão, visto que se trata de um critério

objetivo, pois o prazo fora previsto de maneira expressa. Existem, inclusive, julgados

da Suprema Corte de onde podemos extrair esse entendimento:

Ementa

Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo
do direito à reparação econômica contra a União, outorgado pelo art. 8º, §
3º, ADCT: deferimento parcial, com estabelecimento de prazo para a
purgação da mora e, caso subsista a lacuna, facultando o titular do direito
obstado a obter, em juízo, contra a União, sentença liquida de indenização
por perdas e danos.
1. O STF admite - não obstante a natureza mandamental do mandado de
injunção (MI 107 - QO) - que, no pedido constitutivo ou condenatório,
formulado pelo impetrante, mas, de atendimento impossível, se contem o
pedido, de atendimento possível, de declaração de inconstitucionalidade da
omissão normativa, com ciência ao órgão competente para que a supra (cf.
Mandados de Injunção 168, 107 e 232).
2. A norma constitucional invocada (ADCT, art. 8º, § 3º - "Aos cidadãos que
foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional especifica,
em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n.
S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n. S-285-GM5, será concedida
reparação econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso
Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da
promulgação da Constituição) vencido o prazo nela previsto, legitima o
beneficiário da reparação mandada conceder a impetrar mandado de
injunção, dada a existência, no caso, de um direito subjetivo constitucional
de exercício obstado pela omissão legislativa denunciada.
3. Se o sujeito passivo do direito constitucional obstado e a entidade estatal
a qual igualmente se deva imputar a mora legislativa que obsta ao seu
exercício, e dado ao Judiciário, ao deferir a injunção, somar, aos seus
efeitos mandamentais típicos, o provimento necessário a acautelar o
interessado contra a eventualidade de não se ultimar o processo legislativo,
no prazo razoável que fixar, de modo a facultar-lhe, quanto possível, a
satisfação provisória do seu direito.
4. Premissas, de que resultam, na espécie, o deferimento do mandado de
injunção para: a) declarar em mora o legislador com relação a ordem de
legislar contida no art. 8º, § 3º, ADCT, comunicando-o ao Congresso
Nacional e a Presidência da República; b) assinar o prazo de 45 dias, mais
15 dias para a sanção presidencial, a fim de que se ultime o processo
legislativo da lei reclamada; c) se ultrapassado o prazo acima, sem que
esteja promulgada a lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter,
contra a União, pela via processual adequada, sentença liquida de
condenação a reparação constitucional devida, pelas perdas e danos que
se arbitrem; d) declarar que, prolatada a condenação, a superveniência de
lei não prejudicara a coisa julgada, que, entretanto, não impedira o
impetrante de obter os benefícios da lei posterior, nos pontos em que lhe for
mais favorável.36

A segunda maneira apresenta maiores dificuldades. Trata-se da hipótese

de quando não for cominado prazo ao legislador, sendo, pois, conferida competência

discricionária no que se refere ao momento da emanação de tal lei.

36 STF Tribunal Pleno, MI 283/DF, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 14/11/1991.
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Embora seja uma tese de difícil sustentação, não nos parece justo que o

particular, que teve obstado o exercício de um direto constitucionalmente garantido,

não possa opor nenhuma responsabilidade ao legislador inoperante. O fato de tratar-

se de ato a ser emanado no momento julgado oportuno ou conveniente pelo

legislador não deve ter por conseqüência a ineficácia de uma garantia constitucional.

A mora legislatoris, nestes casos poderá ser comprovada com a

demonstração de que já transcorreu lapso temporal suficiente para a edição do ato

legislativo, seguindo os moldes do processo legislativo estabelecido na própria

Constituição. Poder-se-ia, até mesmo, tomar como parâmetro o prazo médio em

casos semelhantes.

Acreditamos, portanto, que a omissão do legislador, por lapso razoável de

tempo, permitirá a propositura de ação de indenização por aquele que sofreu danos

em virtude de ser titular de um direito garantido pela Lei Maior, mas impedido de

exercê-lo por inércia legislativa.

Ainda não existem julgados do STF que possam servir de sustentáculos

para a idéia acima referida. Contudo, consideramos de extrema importância que

questões neste sentido cheguem a Suprema Corte e sejam julgados de maneira

satisfatória, pois a existência de mandamentos constitucionais descumpridos, mesmo

que pela omissão, desprestigia e enfraquece a Constituição como um todo e assim, a

própria estrutura política-governamental de nosso país.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade civil é um instituto jurídico que, pela própria etimologia

da palavra, enseja a reparação do dano que um indivíduo tenha causado a outrem.

Contudo, para que surja o dever de indenizar é necessário a existência de alguns

pressupostos, que se dividem em comuns e especiais, dependendo da forma de

responsabilidade a ser configurada.

Existem, ainda, situações que mesmo com a existência do dano o indivíduo

estará isento da obrigação de repará-lo, são as hipóteses de caso fortuito ou de força

maior e também de culpa exclusiva da vítima, que poderá eximir a responsabilidade

total ou parcialmente, na proporção em que a vítima tiver dado causa ao evento

danoso.

Com a evolução do referido instituto, o Estado passou a ser exposto à

responsabilidade civil por seus atos e omissões, sendo abandonada, aos poucos, a

teoria da irresponsabilidade estatal. Em um primeiro momento, a entidade estatal só

poderia ser responsabilizada quando praticasse atos considerados facultativos, os

denominados atos de gestão, continuando imune quando praticasse os atos de

império. Era a teoria civilista, que com o passar do tempo foi sendo superada e o

instituto da responsabilidade foi levado para o campo do Direito Público.

Hodiernamente, a responsabilidade estatal encontra-se regida pela teoria

publicista, segundo a qual o Estado obrigar-se-á sempre e diretamente pelos atos

que seus agentes, nesta qualidade, praticarem.

No que se refere aos atos legislativos, que são aqueles emanados pelo

Poder Legislativo e se configuram na edição de normas segundo os procedimentos

constitucionalmente garantidos, várias são as observações que devem ser feitas.

Primeiramente, ressalte-se, que o Estado deve ser responsabilizado por

todos os atos emanados por seus agentes, independente do Poder ao qual estejam

vinculados. É o que se extrai da leitura do art. 37, § 6º, da Constituição da República.
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Muitos eram os argumentos que defendiam a retrógrada postura de

irresponsabilidade estatal pelos atos legislativos. Tais argumentos, contudo, foram

superados, de forma que os agentes legislativos hoje, não podem mais atuar de

maneira descuidada sem que enseje responsabilidade para Estado.

Desta forma, responderá o Estado pelos atos legislativos, quando estes

forem inconstitucionais; quando forem constitucionais, mas não dispuserem da

generalidade e abstração comuns ou se causarem dano injusto a qualquer cidadão;

e, ainda, nas hipóteses de omissão legislativa no que concerne a direitos

constitucionalmente garantidos.

Assim, presente uma das situações acima citadas, provando o particular o

dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a lei, fará jus à indenização por parte do

Estado.

A responsabilidade do Estado por ato do Poder Legislativo, em sua

competência originária de editar leis, é apenas uma forma de buscar uma melhoria e

um aperfeiçoamento no exercício das funções do Estado, pois é cobrando no

presente, que se poderá alcançar um maior respeito às instituições do Estado

Brasileiro.

Espera-se que isto ocorra, resultando no crescimento e fortalecimento de

um país cada vez mais democrático, humanitário e justo.
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