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“Um direito deixado muito longe torna-se uma injustiça”
 

Voltaire
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1 INTRODUÇÃO

Em dias atuais, onde os índices de criminalidade dos grandes e médios centros

urbanos de nosso país aumentam assustadoramente,  intensos são os debates  em torno das

possíveis  causas  e  soluções  desta  notória  realidade. Apesar  de  as  raízes  desta  alta

criminalidade reportarem à sociologia e não necessariamente ao Direito, a ciência jurídica

também  labuta  em torno  da  problemática,  visando  a  criação  de  mecanismos  eficazes  de

combate à criminalidade ou mesmo a reformulação dos instrumentos já existentes.

Muitos são os instrumentos de combate ao crime sugeridos pelos operários do

Direito nos circuitos de debates, tais como, redução da maioridade penal, abolição do limite

trintenal  na execução da pena,  enrijecimento  para a  concessão de progressão de regimes,

criação de regimes especiais de cumprimento de pena, dentre outros. Entretanto, como é de se

observar, tais instrumentos são de caráter imediato, precários, não combatendo as reais causas

que originam a intensa atividade delituosa.

Identificadas  as  causas  sociais  do  aumento  da  ocorrência  de  delitos,  tarefa

sobretudo própria do estudioso das ciências sociais, é dever do Estado, pois, como principal

ente perquiridor do interesse público, combatê-las. Entretanto, como é de fácil percepção, o

Estado  brasileiro,  mesmo  conhecendo  das  inúmeras  razões  sociais  que  geram o  aumento

desenfreado no número de crimes, não consegue reverter tal quadro, seja por insuficiência de

recursos, seja por desídia do administrador.

Faz-se  necessária,  portanto,  a  atuação  do  operador  do  direito  em  busca  da

realização do interesse público, in casu, o combate aos fatores sociais ensejadores da intensa

criminalidade, criando mecanismos para coagir o Estado a realizar este interesse “supremo”.

 

É, pois, a atribuição de responsabilidade civil ao Estado na ação civil  ex delicto

um importante mecanismo para coagir esta pessoa jurídica de direito público pela deficiência

em assegurar efetivamente o direito fundamental à segurança pública, já que o delito geraria,
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além do dano ou ameaça a um bem jurídico tutelado,  ou seja,  agressão ao próprio poder

soberano estatal, repercussão prejudicial também ao erário. 

Entretanto  pode  o  direito  à  segurança  pública  ser  elencado  no rol  de  direitos

fundamentais do nosso sistema jurídico? É dever de o nosso Estado efetivar políticas sociais

tendentes ao combate da criminalidade? Por fim, é possível atribuir responsabilidade civil ao

Estado por ato (ilícito penal) de terceiros (administrados)?

Constatada  a  pertinência  destas  indagações,  necessário  é,  realizar  uma  sucinta

exposição sobre o conceito de Estado, perquirindo as suas origens e seus fins, identificados

pela melhor doutrina, buscando com isso justificar a existência de um dever deste ente em

garantir a segurança pública.

Como  também  se  faz  apropriado  um  breve  estudo  a  respeito  dos  direitos

fundamentais, investigando as suas origens e evolução no direito alienígena, bem como na

ordem jurídica pátria, concluindo-se pela alocação do direito à segurança pública no rol dos

direitos fundamentais do cidadão da Constituição Federal de 1988.

Deve ser  abordada,  ademais,  a  controvertida  questão  sobre  a  possibilidade  de

atribuir  responsabilidade  civil  ao  Estado,  conforme  as  teorias  que  admitem  ou  não  esta

imputação, em suas respectivas modalidades.

Por fim, na atual sistemática processual brasileira, no processamento da ação civil

ex delicto, em sendo o autor do fato delituoso insolvente, o ofendido, nesta ocasião autor da

ação  civil,  sofre  os  respectivos  danos  patrimoniais.  Entretanto,  como  será  ratificado  pelo

trabalho monográfico, por ser o Estado o responsável pelo risco de ocorrência do crime, já

que tem como uma de suas finalidades a garantia da segurança pública efetiva, em casos de

impossibilidade material de reverter tal dano ao ofendido ou seus sucessores por quem deve,

vale dizer, o condenado, será esta de obrigação do Estado. 

Será, pois, a atribuição de responsabilidade civil ao Estado na ação civil ex delicto

importante mecanismo de política criminal, já que, ao menos indiretamente, coage o Estado à

prestação efetiva e de qualidade do serviço de segurança pública, visto seu inadimplemento

provocar graves efeitos patrimoniais ao tesouro público. 
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Parte I

O Direito Fundamental à Segurança Pública

2 DO ESTADO

2.1 Conceito

Do latim  conceptu,  conceituar  é  o  ato  intelectivo  de elaboração  de uma idéia

abstrata que represente determinado aspecto da realidade isolada pelo espírito.  1 Segundo os

lógicos, o conceito se caracteriza segundo o ponto de vista da compreensão e o da extensão. 2

Conforme ensinamentos de Huisman e Vergez (1968: 84) “[...] a compreensão de um conceito

é a sua definição, isto é, o conjunto de caracteres que ele compreende. [...] A extensão do

conceito é o conceito dos indivíduos aos quais se aplica o conceito”.

Árdua  é  a  tarefa  doutrinária  que  visa  conceituar,  ainda  que  sob  a  óptica  da

compreensão (definir), o fenômeno estatal, embora, nas palavras de Bastos (2004: 43), “[...]

1 HUISMAN, Denis; VERGEZ, André. Compêndio moderno de filosofia: o conhecimento. 2 ed. (S/L): Freitas 
Bastos, V. 2, traduzido por Lélia de Akeida Gonzáles, 1968. p. 84.
2 Idem, Ibidem, p. 84.

9



todos nós vivamos dentro de um Estado qualquer e com ele travemos a todo instante relações

[...]”.

Conclui o mesmo doutrinador (BASTOS, 2004: 43) que “A principal razão dessa

dificuldade de conceituação repousa no fato de que o Estado é um ser altamente heterogêneo

resultante de realidades de diversas naturezas”.

O  estudioso  do  fenômeno  estatal  tende,  em  regra,  a  analisá-lo  sob  duas

perspectivas:  uma  primeira  que  encara  o  Estado  como  um agrupamento  humano  que  se

organiza sobre um determinado território; e outra perspectiva que,  apesar de reconhecer  a

importância dos elementos povo e território, prima pelo estudo da organização normativa do

organismo estatal. 3 

Na verdade, é o Estado tanto um fenômeno social, e como tal sujeito ao estudo da

sociologia, como também um fenômeno normativo, de estudo do Direito. 4

Dalmo Dallari  (1972:  104),  reconhecendo  essa múltipla  realidade  do Estado e

buscando ressaltar o elemento jurídico, o conceitua como “[...] a ordem jurídica soberana, que

tem por fim o bem comum de um povo situado em um determinado território”.

Para Jorge Miranda (1990: 20), ressaltando ainda o aspecto normativo, é o Estado:

[...] comunidade e poder juridicamente organizados, pois só o direito permite
passar na comunidade, da simples coexistência à coesão convivencional e, no
poder,  facto  à  insituição.  E  nenhum Estado  pode deixar  de  existir  sob  o
Direito, fonte de segurança e de justiça, e não sob a força ou violência. Mas o
Estado não se esgota no Direito. É, sim, objeto do Direito, e apenas enquanto
estruturalmente diverso do Direito pode ser ele submetido, por ele avaliado e
por ele tornado estruturalmente diverso do Direito e por ele tornado legítimo. 

Santi Romano (1977: 92), no mesmo direcionamento de Miranda, diz:

De uma forma lapidar a definição do Estado mais ampla e sintética que se
pode formular  é  a  seguinte:  é  Estado  toda  organização  jurídica  territorial
soberana,  isto  é,  originária.  O  termo  de  ordenação  jurídica,  quando  for
conveniente ressaltar mais explicitamente certos aspectos do conceito, pode

3 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. 6 ed. São Paulo: Celso Bastos Editora, 
2004.  p 43
4 Idem, Ibidem, p. 44.
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ser  substituído  por  outros  substancialmente  equivalentes  como  “ente”,
“comunidade”  ou “instituição”.  O Estado que seja pessoa,  além de modo
precedente,  pode  também  definir-se  a  fim  de  pôr  em  relevo  esta  sua
qualidade como pessoa jurídica territorial soberana. 

Diz Alessandro Groppalli (1962: 265), seccionando os elementos componentes do

Estado:

Colocando-nos no ponto de vista objetivo dos elementos que o integram, para
dar  uma  definição  de  Estado,  devemos  dizer  que  ele  é  um  ente  social
constituído de um povo organizado sobre um território, sob o comando de um
poder supremo, para fins de defesa,  ordem, bem-estar e elevação [...]  Sob
outro critério, pode se definir o Estado como uma ordenação jurídica na qual
um complexo de normas gerais e coercitivas regulam os órgãos e os poderes
do Estado bem como as  relações dos cidadãos entre si,  e as deles  com o
mesmo Estado [...] Colocando-nos finalmente no último ângulo visual, pode
definir-se o Estado como uma corporação territorial ou como uma instrução
territorial,  conforme  os  cidadãos  sejam  ou  não  admitidos  na  sua
administração  e  governo.  Unindo agora  em uma única  definição  sintética
todas estas definições analíticas sucessivas pode-se dizer que o Estádio é a
pessoa  jurídica  soberana  constituída  de  um  povo  organizado,  sobre  um
território, sob o comando de um poder supremo, para fins de defesa, ordem,
bem-estar e progresso social. 

Por fim, ratificando a complexidade do ato de conceituar o fenômeno estatal, os

ensinamentos do publicista Helly Lopes Meireles (1977: 37):

O conceito  de Estado varia  segundo  o ângulo  em que é  considerado.  Do
ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de
mando originário (Jellinek); sob o aspecto político é comunidade de homens,
fixada  sobre  um território,  com potestade  superior  de  ação  de4  mando e
coerção (Malberg); sob o prisma constitucional é a pessoa jurídica territorial
soberana  (Biscaretti  di  Ruffia);  na conceituação  de nosso Código  Civil,  é
pessoa jurídica de direito público interno.

Diante  de  todos  estes  conceitos  expostos,  frutos  de  aclamados  trabalhos

doutrinários,  prescindível  se torna a nossa definição do fenômeno estatal,  sob pena de se

tornar, por demais, redundante.

2.2 Origens
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A questão da origem do Estado, apesar de, em princípio, aparentar ser de interesse

meramente histórico, 5 estranho ao Direito, é de grande valia ao estudo da Teoria do Estado. A

análise  minuciosa  desta  problemática  reflete  distintas  concepções  em torno da natureza  e

fundamento do fenômeno estatal,  comportando duas perspectivas de análise: uma primeira

relativa ao momento histórico em que este ocorrera, e outra perspectiva que visa clarear os

motivos determinantes deste surgimento. 6 

Sobre o primeiro enfoque, vale dizer, quanto ao período histórico do aparecimento

do  organismo  estatal,  as  diversas  teorias  podem ser  agrupadas  sobre  três  argumentações

fundamentais. 7 

Uma  primeira  tendência  doutrinária  compreende  que  o  Estado,  assim como  a

própria sociedade, sempre existiu ao longo da história da humanidade, “[...] pois desde que o

homem vive sobre a Terra acha-se integrado em uma organização social, dotada de poder e

com autoridade para determinar o comportamento de todo o grupo”. Seria,  pois, o Estado

“[...]  um elemento  universal  na organização social  humana [...]  o principio  organizador  e

unificador em toda organização social da Humanidade [...]”. 8

Outra gama considerável de estudiosos defende que a sociedade, entendida esta

como  o  “[...]  complexo  de  relações  pelo  qual  vários  indivíduos,  vivem  e  operam

conjuntamente, de modo a formarem uma nova e superior unidade”, 9 precedem ao Estado. O

ente  estatal,  portanto  seria  criado ao  longo do desenvolvimento  das  relações  sociais  para

atender as necessidades ou conveniências desta sociedade.

Por  fim,  um  terceiro  posicionamento,  a  nosso  ver  mero  desdobramento  da

corrente anterior, defende que o surgimento do organismo estatal ocorrera apenas no século

XVII, chegando Balladore Pallieri  (apud  DALLARI, 2005: 53) a indicar  que “[...]  a data

oficial em que o mundo ocidental se apresenta organizado em Estado é a de 1648, ano em que

foi assinada a paz de Westfália [...]”. Para este, a sociedade política, sociedade esta de fins

gerais surgida a partir da diferenciação e especialização de suas funções e submetida a um
5 SÁ, Luis. Introdução à teoria do Estado. Lisboa: Editorial Caminho, 1986. p. 45.
6 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 51.
7 Idem, Ibidem, p.52.
8 Idem, Ibidem, p.52.
9 Del VECHIO, 1951 apud BASTOS, Op. Cit., p. 25.
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poder  organizacional,  10 é  elemento  imprescindível  ao  surgimento  do  organismo  estatal

(elemento povo),  porém não bastando em si para configura-lo,  já que esta modalidade de

sociedade  também pode se  gerir  através  de  outros  institutos,  como,  v.g., tribos.  Somente

origina um Estado a sociedade política titular de uma base territorial, onde desenvolve suas

relações, e dotada de soberania. 11

[...] a soberania, por sem dúvida, o grande principio que inaugurou o Estado
Moderno, impossível de constituir-se se lhe falecesse a sólida doutrina de um
poder  inabalável  e  inexpugnável,  teorizado  e  concretizado  na  qualidade
superlativa  de  autoridade  central,  unitária,  monopolizadora  de  coerção
(BONAVIDES, 2004: 29).

Não se nega que as civilizações  da antiguidade clássica,  na evolução das suas

respectivas  sociedades  políticas,  apresentaram  esboços  da  complexa  organização  estatal

moderna.  Entretanto,  como  não  restou  configurado  a  presença  integral  dos  elementos

fundamentais  do Estado, vale dizer,  povo, território e soberania,  já que desconhecido este

último fator, para esta corrente doutrinária não foi constatado neste período histórico o ente

estatal.

Diz Miranda (apud BASTOS, 2004: 42) que:

[...] não se justifica confundir as normas primitivas de sociedades políticas
com  as  formas  desenvolvidas  e  complexas  que  tardiamente  surgem  [...]
[entretanto] [...] o Estado, que conhecemos hoje, comumente definido através
de três  elementos,  ou condições de existência  [...]  é  apenas um dos tipos
possíveis de Estado: o Estado nacional soberano que, nascido na Europa, se
espalhou recentemente por todo o mundo.

Apesar de inegável a importância histórica da soberania para a consolidação do

Estado Moderno, bem como sua importância jurídica, já que fundamentou a estruturação e

execução de um ordenamento jurídico único e eficaz no seio de sua sociedade política, não

nos mostra coerente a tese que nega o caráter estatal às sociedades políticas greco-romanas.

Coadunamos, pois, com o argumento de Miranda no sentido de que o Estado Moderno, vale

dizer, aquele dotado de soberania, é apenas uma das possíveis formas de Estado e não a única.

10 BASTOS, Op. Cit., p. 36/37/38.
11 Idem, Ibidem, p. 36/37/38.

13



Quanto aos fatores que motivaram o surgimento originário do Estado, duas são as

principais  correntes  teóricas,  distinguindo-se  quanto  aos  múltiplos  aspectos  sociológicos,

históricos ou filosóficos adotados como pontos de partida de suas argumentações, 12 a saber:

teoria da formação natural ou espontânea e teoria da formação contratual. 13 

As diversas teorias de formação espontânea do Estado afirmam, em regra, apesar

de se distanciarem quanto às causas motivadoras deste fenômeno, que o ente estatal se formou

naturalmente e não pela configuração de algum ato voluntário.  14 Dentre estas se situam as

teorias da origem familiar de Robert Filmer, onde a ampliação da célula familiar provocou a

concepção do Estado, a teleológica, cujos principais expoentes foram São Tomás de Aquino,

Santo Agostinho e Jacques Bossuet,  15 a  jusnaturalista,  16 da origem em atos de força ou

conquista de Oppemheimer17 e da origem em causas econômicas,  18 dentre outras de menor

importância para este trabalho.

Segundo  a  corrente  teológica,  assim como  a  própria  humanidade,  o  Estado  é

apenas mais uma das criações divinas, cujo titular do poder, a saber, o próprio governante, é o

representante imediato de Deus perante aquela sociedade,  19 já que Ele próprio designaria

quem  deveria  exercer  a  autoridade  estatal  em  Seu  nome.  20 Essa  tendência  doutrinária

denominada teoria pura do direito divino sobrenatural foi de suma importância na justificativa

do  absolutismo  monárquico  europeu  da  Idade  Moderna,  21 já  que  desafiar  o  poder  do

“Soberano” antes de tudo seria uma própria afronta ao poder divino, um ato de blasfêmia. Nas

palavras de Bastos (2004: 52) “Seguindo essa premissa ninguém poderia cobrar satisfações do

rei, a não ser Deus, portanto o rei ficava investido de um poder sem limites, já que o único

limite existente era o divino”.

A doutrina jusnaturalista, buscando desvincular os valores humanos da religião,

defende que o Estado fundamenta-se nas exigências da própria natureza humana. 22 Antes de

sua organização através da instituição estatal,  o homem viveria em um estado de natureza

12 Idem, Ibidem, p. 51.
13 DALLARI, Op. Cit., p. 54.
14 Idem, Ibidem, p. 54.
15 BASTOS, Op. Cit., p. 51/52.
16 Idem, Ibidem, p. 51,52
17 DALLARI, Op. Cit., p. 54.
18 Idem, Ibidem, p. 54.
19 SÁ, Op. Cit., p. 47.
20 BASTOS, Op. Cit., p. 51.
21 Idem, Ibidem, p. 51
22 Idem, Ibeidem, p. 52.
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regido apenas pelo Direito  Natural,  que é o conjunto de normas  morais  de conhecimento

implícito  e universal,  imperando os princípios  de dar a cada um o que é  seu e o de não

prejudicar outrem.  23 Entretanto, ainda de acordo com essa doutrina, o desenvolvimento das

relações sociais e o surgimento de inúmeras novas demandas, evidenciaram a incapacidade

das  normas  de  Direito  Natural  em  promover  a  efetiva  pacificação  social  tornando-se

imperioso “[...] a implementação de normas criadas pelo próprio homem para que a ordem e

segurança pudessem imperar dentro da sociedade”. 24

[...] as normas surgem para controlar os ímpetos humanos, e para servirem de
veículos para realização do bem comum que é fim precípuo do Estado aliado
também a proteção dos direitos individuais de cada um. O Estado nasce a
partir do momento em que a sociedade se dá conta de que é possível se auto-
administrar, e que deve existir uma instituição superior capaz de realizar o
bem comum e  de  proteger  os  direitos  individuais  de  cada  um e  de  seus
integrantes. Desse modo, para os jusnaturalistas, o Estado é uma entidade de
origem natural, uma realidade natural necessária, ou melhor dizendo, a busca
da sociedade humana para encontrar sua formação jurídica perfeita, em fim, o
Estado. (BASTOS, 2004: 52/53)

As teorias  que encontram o fundamento  do surgimento  do Estado em atos  de

força,  violência  ou de conquista  afirmam,  em suma,  que o ente  estatal  surgiu a partir  do

momento  em  que  o  grupo  social  superior,  seja  em  força  física,  intelectual  ou  mesmo

econômica,  usando  de  atributos  violentos,  submeteu-lhe  o  grupo  inferior,  os  dominados,

criando assim o Estado para regular as relações entre os extremos sociais. 25

Por fim,  ainda em sede de formação espontânea do ser estatal,  destacam-se as

doutrinas  da  origem em decorrência  de  fatores  econômicos,  cujos  indícios  mais  remotos

segundo alguns estudiosos são encontrados na obra “A República” de Platão. 26

Há quem pretenda que essa tenha sido a origem indicada por Platão, quando
nos  “Diálogos”,  no  Livro  II  de  “A  República”,  assim  se  expressa:  “Um
Estado nasce das necessidades dos homens; ninguém basta a si mesmo, mais
todos  nós  precisamos  de  muitas  coisas”.  E  logo  depois:  “...  como temos
muitas  necessidades  e  fazem-se  mister  numerosas  pessoas  para  supri-las,
cada um vai recorrendo à ajuda deste para tal fim e daquele para tal outro; e,
quando esses associados e auxiliares se reúnem todos numa só habitação, o
conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou Estado”. Dessa forma, o
Estado teria sido formado para se aproveitarem os benefícios da divisão do
trabalho, integrando-se as diferentes atividades profissionais, caracterizando-
se, assim, motivo econômico. (DALLARI, 2005:55)

23 Idem, Ibeidem, p. 52.
24 Idem, Ibeidem, p. 52.
25 DALLARI, Op. Cit., p. 54/55.
26 Idem, Ibeidem, p. 55.
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Dentre as teorias que encontram em causas econômicas as razões do surgimento

do fenômeno estatal é a concepção de Marx e Engels a de maior expressividade. 27

No quadro de superação progressiva do idealismo Hegeliano, sobretudo na
parte em que, em relação ao problema do Estado, conduzia à identificação da
monarquia prussiana como a moral e a razão, Marx vai colocando em novos
termos, não idealistas, o problema da origem do Estado e sua relação com a
<< sociedade civil >>. É assim que, logo em 1843 no manuscrito já citado
Para a Critica da Filosofia do Direito de Hegel, o jovem Marx é conduzido a
uma  conclusão  essencial,  que  abre  caminho  à  concepção  materialista  da
História:  o  Estado  nasce  de  maneira  <<  inconsciente  e  arbitraria  >>  de
determinada esfera de interesses privados, para os defender, em vez de ser
uma criação da razão e do espírito. (SÁ, 1986: 53)

Seria,  pois,  o  Estado  posterior  à  sociedade,  produto  de  desenvolvimento  e

estratificação desta entre explorados e exploradores, chegando Engels (apud SÁ, 1986: 53/54)

à conclusão que o Estado: 

[...]  é  antes  um  produto  da  sociedade  um  estádio  (sic)  determinado  de
desenvolvimento; é o reconhecimento de que esta sociedade está enredada
numa insolúvel  contradição  consigo  própria,  que  se  cindiu  em oposições
inconciliáveis de que ela é incapaz de se livrar. No entanto, para que essas
oposições, classes com interesses econômicos em conflito, não se consumam
a si próprias e à sociedade numa luta estéril, tornou-se necessária um poder
situado aparentemente acima da sociedade para abafar o conflito e mantê-lo
dentro dos limites da “ordem”, e esse poder surgido da sociedade mais que se
coloca acima dela e se aliena cada vez mais dela. 

Superada essa breve exposição sobre as principais teorias da origem natural do

Estado,  imprescindível  se  faz  a  analise  sucinta  da  corrente  doutrinária  do  surgimento

contratual.

O  contratualismo,  cujas  origens  remontam  à  antiguidade  clássica  aristotélica,

defende em suma que o Estado se originou de uma manifestação plurilateral de vontades, ou

seja, da celebração de um pacto de vontades entre os membros de uma sociedade política. Tal

pacto social, celebrado à luz da razão e inteligência humana teve como principal fim dotar a

sociedade  política  de  um  aspecto  jurídico-político,  ou  seja,  criar  o  instituto  estatal

personalizado capaz de proteger os direitos individuais de cada pactuante, além de realizar o

bem comum. 28

27 Idem, Ibeidem, p. 55.
28 BASTOS, Op. Cit., p. 53.
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Nas palavras de Celso Bastos (2004: 53) “O Estado origina-se assim da soma de

pactos recíprocos e sucessivos realizados entre os integrantes da sociedade”.

 

Dentre os contratualistas se destacam as doutrinas de Thomas Hobbes, Jonh Lock

e Rousseau. 

O  primeiro  destes  memoráveis  filósofos,  Thomas  Hobbes,  firmava  a  sua  tese

defendendo que o homem em seu “estado de natureza” era dominado pelos sentimentos da

paixão e do egoísmo, estando, pois, em uma verdadeira guerra de todos contra todos. Era

homem lobo do próprio homem. 29 

Visto  a  contundente  dificuldade  em  sobreviver  nesse  estágio  primitivo,  de

essência beligerante, surgiu ao homem a necessidade de se instituir um efetivo mecanismo de

controle social.  30 Originou-se, a partir da celebração de um contrato social firmado entre os

homens com o intuito de garantir a convivência harmônica e segura deste corpo social.  31

Seria o Estado, pois, cujo fim precípuo é garantir a segurança de seus “súditos”,  32 o único

ente capaz de assegurar o bem supremo do cidadão, qual seja, a vida. 33

Já para Lock (BASTOS, 2004: 54):

[...]  o  estado  de  natureza  é  regido  pela  igualdade  entre  os  homens,  pela
liberdade, sendo o que se poderia denominar de um verdadeiro “estado de
licença”, regido apenas pelas leis da natureza. Todavia, o homem necessita
relacionar-se  com os  outros  homens  para  se desenvolver,  e  dessa  relação
surge também o medo de que o outro lhe tome os bens (propriedade) e até
mesmo a vida. Portanto o homem decide celebrar um pacto social, com o
consentimento de todos, para formar uma sociedade que tem como objetivos
principais a realização do bem comum e a proteção de seus direitos e bens.
Lock  levanta  em  sua  obra  temas  importantes  como  a  propriedade  e  o
trabalho, defendendo que mesmo no “estado de natureza” já existia a noção
de propriedade, e que ela foi uma das principais causas para o surgimento da
sociedade.

Dois  são  os  principais  pontos  de  atrito  entre  as  teorias  de  Hobbes  e  Lock:

inicialmente,  para este último filósofo o homem em seu estágio de desenvolvimento mais

29 Idem, Ibeidem, p. 53.
30 Idem, Ibeidem, p. 53.
31 Idem, Ibeidem, p. 53.
32 O homem hobbesiano é completamente submisso à autoridade estatal, já que apenas dessa forma seria possível
evitar a instauração do caos do estado de natureza (BASTOS, 2004: 54)
33 BASTOS, Op. Cit., p. 53.
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longínquo (o estado de natureza) seria essencialmente pacífico, visto vigorar o princípio da

igualdade entre os homens; entretanto para Hobbes vigoraria o caos e a violência nesta mesma

época,  sendo o  Homo Homini  Lupus;  ademais,  na  concepção  hobbesiana  os  institutos  da

propriedade e do trabalho somente surgiram após a criação do Estado, já que até então não

encontravam  condições  adequadas  ao  seu  desenvolvimento;  enquanto  para  Lock  estes

institutos  precederam ao  fenômeno  estatal,  funcionando  como  fatores  que  levaram à  sua

ocorrência. 34

Para Lock a renúncia do homem ao seu inestimável privilégio da ampla liberdade,

inerente ao Estado de natureza, só se justificaria por três principais motivos. 35

Em primeiro  lugar  o Estado é  o instrumento  mais  eficaz  para  preservação  da

propriedade, já que é o único ente capaz de estabelecer leis obrigatórias a todos os “súditos”.
36 

Ademais, a inexistência de um órgão investido de jurisdição e competência para

solucionar possíveis conflitos de interesses próprios do estado de natureza, é inapropriada ao

desenvolvimento social e conseqüente ampliação das demandas de uma sociedade política. 37

Por  fim,  neste  estado  primitivo  de  convivência  humana  inexistia  um  poder

legítimo  e  justo  que  promovesse  a  execução  de  suas  sentenças,  dando  azo  a  autotutela

(execução imediata de suas próprias razões), instituto este que por favorecer sempre os mais

fortes frente aos mais fracos facilita, sobremaneira, a ampla ocorrência de injustiças. 38

Assim  como  Lock,  o  francês  Jean-Jacques  Rousseau,  influenciado  pelo

romantismo literário próprio do século XVIII, “[...] que dava ao indígena americano como um

sêr (sic) ingênuo e doce,  cuja vida idílica,  na beleza de suas paizagens (sic) poéticas,  foi

corrompida  pelos  civilizados..”,  39 afirmava  ser  o  “estado  de  natureza”  fundado  por  dois

princípios absolutos: o da bondade e da plena liberdade humanas. 40

34 Idem, Ibeidem, p. 54.
35 Idem, Ibeidem, p. 55.
36 Idem, Ibeidem, p. 55.
37 Idem, Ibeidem, p. 55.
38 Idem, Ibeidem, p. 55.
39 CALMON, Pedro. Curso de teoria geral do Estado. 4 ed. Rev. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954. p. 69.
40 BASTOS, Op. Cit., p.  56.
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No principio, a convivência do homem seria pacífica e harmônica. No entanto,

com  o  desenvolvimento  das  “artes  coletivas”,  entendidas  estas,  de  acordo  com  os

ensinamentos de Rousseau, como as atividades de transformação de “coisas” e produção de

gêneros para o suprimento das necessidades de uma sociedade, realizadas com o concurso de

diversas  mãos-de-obra,  ocorreu  a  corrupção  do homem natural,  ao  passo  que  surgiram a

cobiça, a inveja, a competitividade e a desigualdade. 41

Em meio ao perigo advindo a partir da degradação da bondade humana a própria

noção de liberdade que era de caráter pleno, deveria sofrer uma reanálise. Nesse contexto se

concebe o Estado como um mal necessário, “[...] suportável enquanto justo”, 42 com o intuito

de sopesar esta liberdade plena que se tornou ameaçadora à concisão social.

No contrato social de Rousseau o homem cede todos os seus direitos naturais,
em prol da sociedade política, pois dando coada um o todo inteiro, a condição
passa a ser igual para todos e sendo assim ninguém terá interesse em torná-la
onerosa aos outros. Essa sociedade política é regida pela vontade geral. Essa
vontade geral [...], não é a simples soma de vontades individuais, mas sim a
união de todas elas sempre almejando a realização do bem comum e não de
uma pequena parcela da sociedade. Essa vontade geral chega às vezes a se
confundir com o conceito de soberania, pois para Rousseau é ela inalienável,
indivisível  e  absoluta  [...]...............................................................................
Daí  se  depreende  na  concepção  roussoniana  o  governo  é  instituído
precipuamente para realizar o bem comum, podendo ser substituído ao passo
que não atenda aos fins almejados pelo povo. Portanto a soberania não reside
no  Estado,  mas  sim  no  povo.  É  importante  dizer  que  Rousseau  foi  o
inspirador  máximo  da  Revolução  Francesa  e  dos  movimentos  liberais
posteriores. (BASTOS, 2004: 58) 

Após esta  prévia exposição  sobre as  diversas teorias  que buscam as  raízes  da

concepção do Estado, teorias estas que visam legitimar a autoridade e a coercibilidade do

ordenamento jurídico, torna-se inevitável constatar que:

[...]  a  própria complexidade  do Estado não permite que sua origem fique
reduzida a um único fator.  [...] Portanto para se compreender a origem do
Estado  não  se  deve  tomar  a  parte  pelo  todo  como  fazem  essas  diversas
correntes, é dizer, reduzir diversos fatores a um só. (BASTOS, 2004: 59)

41 Idem, Ibidem, p. 56/57.
42 CALMON, Op. Cit., p. 70.
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2.3 Fins

Superada a problemática em torno do conceito do Estado, bem como, sobre as

múltiplas teorias explicativas do seu surgimento, pertinente se faz, para exata compreensão do

fenômeno estatal dos dias atuais, a análise do seu aspecto teleológico. 

Precipuamente, contudo, é possível em dias atuais falar-se em fins do Estado ou

esta questão foge ao interesse da ciência jurídica? 43

Durante  os  séculos  XVII  e  XVIII  dominaram  na  ciência  jurídica  diversas

doutrinas teleológicas,  que “[...]  atribuem ao Estado finalidade absoluta e especifica [...]”,

situadas quase todas no movimento filosófico do Direito Natural.44

Porém, ignorando a juridicidade dos fins do Estado, no século seguinte, século

este em que o historicismo e o positivismo preponderaram no campo da filosofia do Direito,

solapando a dogmática jusnaturalista, doutrinas foram desenvolvidas no sentido de se atribuir

caráter metajurídico a esse quesito. 45 

Para  KELSEN,  em sua  célebre  obra  “Teoria  General  Del  Estado”,  o  instituto

estatal  “[...]  poderá ter  esta ou aquela finalidade”,  46 sendo, porém ocioso ao direito  “[...]

averiguar qual o fim da ordem estatal”. 47 Seria, pois, o Estado o meio para se atingir todo e

qualquer fim social possível. 48 Por sua vez, seria o ordenamento coercitivo “[...] um sistema

fechado, logicamente autárquico, que não necessita de ulterior fundamentação e justificação

[...]”. 49 

Um problema tan complejo (y que es, además, objetivamente isoluble), como
el que aqui se discute, no entra em el âmbito de la Teoria general sino em
tanto que la doctrina acerca del fin de este se expone bajo el supuesto de que

43 BONAVIDES, Paulo. Dos fins do Estado: síntese das principais doutrinas teleológicas. 1955. Dissertação 
(concurso à docência livre da cadeira de Teoria Geral do Estado), Faculdade de Direito, Fortaleza, p. 9.
44 Idem, Ibidem, p. 11/12.
45 Idem, Ibidem, p. 7.
46 Idem, Ibidem, p. 9.
47 Idem, Ibidem, p. 9.
48 Idem, Ibidem, p. 10.
49 BASTOS, Op. Cit., p. 61.
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el Estado posee um cierto fin específico, esencialmente ligado com él; pero
este  supuesto  implica  ya  el  haver  elevado  a  una  categoria  absoluta  uno
cualquiera de los múltiples e históricamente cambiantes fines del Estado, em
servicio de los cuales se usa o abusa del aparato coactivo estatal. Ala esencia
del Estado no pertenece absolutamente nigún fin específico. Es verdad que el
Estado, como aparato de coaccíon, no puede justificarse si no es supuesta la
estructura actual del mismo sofisma la teoria conservadora, que fundamenta
el mantenimiento del Estado y rechaza toda reforma de la estructura actual
del mismo invocando que el fin perseguido por el orden estatal es bueno y
esencial.  Esta identificación revoluciuonaria, que exige su derrumbamiento,
porque es malo su fin esencial.  Esta identificación del Estado com um fin
específico cualquiera constituye uma restricción inadmisible de seu cocepto,
desde  el  momento  que  se  incluyen  em  este  ciertos  momentos  materiales
aparte del elemento de la coacción. [...].  Precisamente así se revela que el
Estado no es más que um médio para la que el Derecho no es más que la
forma  de  todos  los  posibles  contenidos.  (KELSEN,  Teoría  General  del
Estado, 15ª ed, México, Ed Nacional, 1979)50

O iminente jurista Paulo Bonavides explica a indiferença de Kelsen ao aspecto

teleológico do Estado pelo caráter positivista de sua doutrina normativista, que se ocupa “[...]

do problema do ‘que é’ no direito, o ‘sein’ dos alemães, para dele extrair a norma [...] sem

indagar-lhe do conteúdo como objeto de justificação [...] despreocupou-se Kelsen do ‘sollen’,

do dever ser, e transferiu para o campo da metafísica [...]” estas indagações.51

Para o jurista germânico Helfritz,  “[...]  após examinar as teorias concernente à

finalidade  absoluta  ou  relativa  do  Estado  [...]”,  seria  mais  adequado  tratar  como  tarefas

(aufgaben) e não como fins (zwecke) do Estado. 52

Na mesma ordem de pensamentos dos filósofos já comentados, Georg Jellineck,

após reconhecer o esplendor por que passara em séculos anteriores as doutrinas teleológicas,

afirmou que essa problemática se tornara despicienda. 53 Os fins do Estado transmutar-se-iam

de acordo como o momento histórico daquela sociedade política, cabendo à “[...] Teoria do
50 Um problema tão complexo (e que é, ademais, objetivamente insolúvel), como o que aqui se discute, não entra
no âmbito da Teoria geral se não, entanto, que a doutrina a cerca do fim deste se expõe abaixo e supondo que o  
Estado possui um certo fim específico, essencialmente ligado a ele; mas este suposto implica já o haver elevado 
a uma categoria absoluta em qualquer dos múltiplos e historicamente mutantes fins do Estado, em serviços dos 
quais se usa e abusa do aparato coercitivo estatal. A essência do Estado não pertence absolutamente a nenhum 
fim específico. É verdade que o Estado, como aparato de coerção não pode justificar-se se não é suposta a 
estrutura atual do mesmo sofisma da teoria conservadora, que fundamenta a manutenção do Estado e recharça 
toda a reforma da estrutura atual do mesmo invocando que o fim perseguido pela ordem estatal é bom e 
essencial. Essa identificação revolucionária que exige sua derrubada, porque é mal seu fim essencial. Esta 
identificação do Estado com um fim específico qualquer constitui uma restrição inadmissível de seu conceito, 
desde o momento que se incluam certos momentos materiais a parte do elemento coação. [...] Precisamente 
assim se revela que o Estado não é mais que um meio para o qual o Direito não é mais que a forma de todos os 
possíveis conteúdos. (tradução livre do autor)
51 BONAVIDES, Op. Cit., p. 11.
52 Idem, Ibidem, p.10.
53 Idem, Ibidem, p.10.
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Estado averiguar tão somente ‘quais os fins que, nesta ou naquela época, neste ou naquele

Estado,  efetivamente  se  buscaram’”.  54 Essa  posição  de  Jellineck  reflete  a  influência  da

filosofia organicista, onde o Estado é “[...] nada menos que um fim em si mesmo”. 55

A doutrina  teleológica  que,  como visto,  ficara  esquecida  durante  considerável

tempo,  provando  que  não  fora  sepultada  por  completo  pelos  argumentos  organicistas,

positivistas e mecanicista antiestatal de Marx, ressurgiu no seio da filosofia do direito a partir

dos estudos do jurista francês Marcel De La Bigne56 afirmando que “[...]  o fim é um dos

elementos  rigorosamente  necessários,  talvez  o  elemento  primordial  à  compreensão  da

verdadeira natureza do Estado [...]”.57 

Para  o  doutrinador  francês  a  legitimação  dos  atos  estatais  está  visceralmente

vinculada à perquirição de seus fins, que indicam o padrão de valor pelo qual se regerá a

atividade do Estado. 58

É o elemento permanente  no “variável”  e  “necessário”  no contingente  “o
próprio centro de toda a teoria completa do Estado”. Da resposta que se der à
finalidade  do  Estado,  segundo  Marcel  De  La Bigne,  hão  de  depender  as
funções, os direitos, os deveres e os limites da autoridade, o que constitui o
corolário  de  sua  tese  de  cunho  acentuadamente  teleológica  [...].
(BONAVIDES, 1955: 13)

Segundo Jhering, como toda a ação humana imprescinde da manifestação de sua

vontade que, por sua vez, se fundamenta em uma finalidade, caberá à ciência jurídica como

ciência social que é reconhecer o caráter teleológico do Estado. 59 

Vencida esta questão prejudicial, qual seja a juridicidade do aspecto teleológico

do fenômeno estatal, passaremos a analisar as principais teorias que atribuem diversos fins ao

Estado.

A teoria  organicista,  cujas  raízes  são  encontradas  na  antiguidade  clássica,  em

suma compreende o Estado como um fim em si mesmo. Da definição erigida por Aristóteles

para  o  Estado,  “[...]  comunidade  perfeita,  formada  pela  pluralidade  de  grupos  comuns,

54 Idem, Ibidem, p.11.
55 Idem, Ibidem, p.11.
56 Idem, Ibidem, p.12.
57 DE LA BIGNE, apud BONAVIDES, Ibidem, p. 13.
58 Idem, Ibidem, p.13.
59 Idem, Ibidem, p.14.
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comunidade que, de certo modo, logrou o fim de completa suficiência e surgiu mercê da vida,

e, mercê da vida em seu conjunto se mantém [...]”,  60 se depreende “[...] a idéia do Estado

como ser natural e anímico, anterior ao indivíduo em que o todo tem precedência sôbre (sic)

as partes”. 61

Para o organicismo o indivíduo existe em função do Estado e não o Estado em

função daquele, sendo esta instituição a ampliação do próprio homem.  62 Sendo assim, pois,

ao Estado não é atribuída nenhuma finalidade específica. 63 

As tenebrosas conseqüências advindas da concepção organicista, que justificou a

existência do Estado supremo, absolutista, encamparam a reação doutrinária pelos teólogos

cristãos da Idade Média, dos quais se destaca São Tomás de Aquino. 64

A doutrina escolástica incorporou à relação entre indivíduo e Estado um terceiro

elemento  sobrepujante:  “[...]  o  sobrenatural,  dado  absoluto  de  espiritualidade,  a  que  se

submete o homem como indivíduo e o Estado como ordem política”. 65 Perdeu, o Estado, pois,

pela primeira vez na evolução da filosofia do Direito a supremacia que detinha até então sobre

o destino humano, seu caráter teleológico absoluto. 66 

Voluntária  ou  involuntariamente  tal  rebelião  contra  o  despotismo  da
sociedade civil, sociedade encarnada no poder político que anula o indivíduo,
trouxe  para  êste  (sic)  e  para  o  Estado  correlação  inteiramente  nova,
reajustamento de valores, em que já se não admitia o apagar da personalidade
humana  pelo  Leviathan  estatal.  [...]  O  Estado  predominara  sôbre  (sic)  o
indivíduo,  mas  o  não  absorvia.  Essa,  a  conseqüência  vigorosa  e
extraordinária  da  doutrina  cristã,  que,  debaixo  dêsses  (sic)  ângulo,  deu  à
consciência  humana  um  dos  seus  primeiros  e  mais  seguros  impulsos  de
libertação...........................................................................................................
A constante do pensamento cristão da época cifrou-se pois em considerar o
Estado como meio para a realização dos fins espirituais da igreja, partindo
sempre da premissa de que ao poder temporal  deverá sobrepor-se o poder
sobrenatural, ordem de Deus à ordem terrena. (BONAVIDES, 1955: 19/20)

60 Idem, Ibidem, p. 17/18.
61 Idem, Ibidem, p.18.
62 Idem, Ibidem, p. 18/19.
63 Idem, Ibidem, p. 19.
64 Idem, Ibidem, p. 9.
65 Idem, Ibidem, p. 19.
66 Idem, Ibidem, p. 19.
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Buscando acentuar a secularização do Estado, afastando-o, pois, da justificativa

no elemento sobrenatural, divino, desenvolveu-se primordialmente na Alemanha a doutrina

jusnaturalista. 

O Estado e o Direito Natural passaram a ser legitimados a partir do indivíduo,

solidificando, ambos, as suas pilastras teóricas em postulados eternos, imutáveis no tempo e

espaço, assumindo, pois, os fins do Estado um sentido abstrato e universal. 67 

Entretanto,  conforme  fosse  adotada  como  fundamento  da  organização  social

humana a Lex aeterna ou a ratio, variados seriam os escopos do sistema estatal. Sendo assim,

desdobrou-se o jusnaturalismo em duas fases distintas: uma primeira época onde preponderou

o jusnaturalismo escolástico e outra que apregoou sobretudo a secularização do Estado. 68

Diante da natureza pecadora do ser humano, onde em seu íntimo conflitam o bem

e o mal, para a doutrina escolástica, imprescindível seria a existência do Estado, considerando

este  como  o  “mal  necessário”.  Impossível,  porém,  a  existência  de  democracia  dentro  do

sistema estatal, já que esse regime de governo somente seria exercitável perante homens puros

e redimidos, sendo utópico, por conseguinte, a sua adoção. 69

Ao holandês Hugo Grotius é atribuída a concepção da doutrina da secularização

do Estado ao admitir a fundamentação do Direito Natural na própria “natureza humana” e não

na teologia cristã até então dominante. 70

Importava  acima  de  tudo  para  a  jurisprudência,  segundo  Grotius,
determinação dessa essência humana imutável, que legitimasse todo o direito
positivo com ela acorde. Passa êsse (sic) direito a ter validade absoluta, onde
quer  que  entes  humanos  se  consagrassem,  à  margem  de  quaisquer
considerações  de  tempo  e  lugar.  Alcançaríamos  assim  um  direito  valido
ontem, hoje e amanhã, neste ou naquele continente, numa tribo de tupiniquins
ou numa civilização de novaiorquinos. Continha-se nessa idéia o germe de
importantes  deduções  fundamentais  do pensamento de  Grotius,  quais,  por
exemplo,  a  doutrina  de  que  um direito  que  se  identifica  com a  natureza
humana  não  se  sujeita  nunca  a  limitações  impostas  pelo  Estado,  forma
jurídica  de  associação  confinada  no  espaço,  e,  portanto,  necessariamente
invalida para abranger direito que lhe é anterior e superior. (BONAVIDES,
1955: 24)

67 Idem, Ibidem, p. 22.
68 Idem, Ibidem, p. 23.
69 Idem, Ibidem, p. 23.
70 Idem, Ibidem, p. 24.
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A  problemática  em  torno  da  identificação  da  essência  da  natureza  humana,

apresentando inúmeros resultados quantos distintos fossem os parâmetros tomados, provocou

“[...]  descrédito  e  o  desmoronamento  dos  velhos  quadros  estruturais  da  filosofia

jusnaturalista”, 71 dando espaço para o surgimento de doutrinas antiteleológicas. 

A corrente  eudemonista,  corrente  filosófica  que compreende as  ciências  como

instrumento de melhoria e desenvolvimento humano em busca da felicidade foi desenvolvida

na teoria do Estado por Christian Wolf,  que atribuiu ao ente estatal  o fim de promover a

felicidade e o bem estar social. 72

Esta concepção teleológica  nomeada por Stammler  de racionalismo dogmático

(em oposição ao racionalismo critico de Kant) foi intensamente incorporada à “[...] filosofia

do absolutismo iluminista que, valendo-se da ‘salus publica’ como pretexto para refôrço (sic)

dos laços de autoridade e consolidação do poder, colocou o Estado acima do direito”. 73

Seria o Estado, como ente “iluminado”, quem melhor compreenderia o que se há

por entender  como bem individual,  percebendo,  assim,  quais  as reais  necessidades  no ser

individual. 74

A felicidade, aqui erigida como fim último do sistema estatal, era composta por

três elementos, a saber: suficiência da vida, tranqüilidade e segurança. A liberdade, desde que

atingindo  esses  três  elementos,  seria  interesse  de  caráter  secundário,  sendo  passível  de

restrição até mesmo absoluta. 75 

A transição do sistema econômico mercantilista ao liberalismo econômico com o

conseqüente  desmoronamento  do  absolutismo  político,  erigindo-se  a  teoria  econômico-

política liberal  do inglês Adam Smith,  tornou imperioso ao Estado da segunda metade do

século XIX justificar-se através de uma nova e adequada teoria jurídica.  76 Nesse contexto,

surgiu  a  doutrina  do  racionalismo crítico  do alemão  Immanuel  Kant,  desenvolvendo-se a

partir da exigência da mínima intervenção estatal sobre a atividade humana. 77 

71 Idem, Ibidem, p. 25.
72 Idem, Ibidem, p. 33/34.
73 Idem, Ibidem, p. 34.
74 Idem, Ibidem, p. 34.
75 Idem, Ibidem, p. 34/35.
76 Idem, Ibidem, passim.
77 Idem, Ibidem, p. 35/36.
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Construído, então, o neoindividualismo, elevou-se, da filosofia jurídica ocidental,

a  liberdade  individual  a  patamares  jamais  alcançados,  superando  imensuravelmente  o

individualismo do racionalismo dogmático iluminista. 78

A filosofia kantiana inaugura uma concepção originalíssima sobre o ente estatal:

este é visto como um fenômeno abstrato, puro, absoluto, livre de contingências históricas, sem

influência da “[...] realidade concreta no tempo, presente ou futura [...]”. 79

Se numa locução pudéssemos sumariar o que  Kant  entendia como Estado,
para atender inviolàvelmente (sic) às consideráveis aspirações de seu tempo,
diríamos que o maior favor  que se haveria  de pleitear,  condizente com a
mentalidade do homem individualista daqueles dias era manter à distância, e
quanto mais distante melhor, a odiosa imagem do Estado.................................
Convinha  rodear-lhe  de  freios  constitucionais  a  ação  invasora,  duramente
experimentada  nas  eras  do  absolutismo,  mitigando-se-lhe  assim  a  força
coercitiva.  Far-se-ia  isso  mediante  a  clássica  divisão  de  poderes,  tão
favorecida por Kant............................................................................................
Aproxima-se  o  Estado  jurídico  de  Kant do  Estado  constitucional
Montesquieu [...] (BONAVIDES, 1955: 38/39)

Kant defendia a total abstenção do Estado na atuação do indivíduo, mesmo que

essa  intervenção  tenha  como  escopo  lhe  promover  alguma  vantagem,  negando  assim  a

filosofia eudemonística do iluminismo. 80

Teria, portanto, o Estado kantiano como seu único fim estabelecer e manter uma

complexa ordem jurídica capaz de propiciar o exercício da plena liberdade de iniciativa em

um contexto de ampla segurança jurídica.  81 Em outras palavras, ao Estado foi atribuída a

missão de proteger “[...] os indivíduos contra a violência interna ou externa” e nada mais. 82 

A  doutrina  do  fenômeno  estatal  por  Kant  evidencia  a  tendência  até  então

constante  entre  todas  as  demais  doutrinas  teleológicas,  ocupando-se  “[...]  sempre  com o

Estado hipotético, normativo, o Estado ‘como deveria ser’ e nunca o Estado ‘como é’ [....]”. 83

Separa Kant em dois mundos distintos o pensamento da matéria, o subjetivo
do objetivo, a natureza sensorial da natureza espiritual, tomando o homem
como centro de gravitação da especulação idealista..........................................

78 Idem, Ibidem, p. 35/36.
79 Idem, Ibidem, p. 36.
80 Idem, Ibidem, p. 39/40.
81 Idem, Ibidem, p. 39.
82 Idem, Ibidem, p. 40.
83 Idem, Ibidem, p. 44.
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Hegel, que o substitui, rompe com a filosofia do compromisso, e estabelece
uma teoria da identidade, reduzindo toda a realidade ao espírito ou razão.
(BONAVIDES, 1955: 45)

Em oposição a esse paradigma surge no cenário da filosofia jurídica a concepção

hegeliana de Estado, que seria “[...] a realidade da idéia ética, de vontade substancial, em que

a própria consciência do indivíduo se eleva a comunidade e, portanto, ao racional, em si para

si [...]”. 84 

Através da dialética que foi desenvolvida em sua teoria do Estado, onde o direito

(tese), que transcende a esfera estritamente jurídica e consiste na existência de uma vontade

livre, e a moralidade (antítese), que consiste na “[...] subordinação da mentalidade subjetiva

do indivíduo aos mandamentos da consciência coletiva [...]”, 85 se encerram na ética (síntese),

que é “[...] a concretização da ‘consciência coletiva no Estado’, a conciliação do direito com a

‘moralidade’”,  86 Hegel  foi  um  dos  primeiros  filósofos  do  direito  a  “[...]  vincular

estreitamente,  em sua  doutrina,  as  noções  de  sociedade  e  direito  [....]”.  87 Foi,  portanto,

comprometida a plena liberdade individualista kantiana,  ao afirmar categoricamente que o

Estado tem sobre o indivíduo direitos absolutos ao passo que o maior dever desse último é

compor o ente estatal. 88

O Estado de Hegel seria, pois, a realidade onde o indivíduo titularizaria e fluiria a

liberdade.  89 Essa liberdade não se confunde com a liberdade kantiana, qual seja aquela em

que  “[...]  cada  um limitasse  a  liberdade  do  próximo,  de  modo  que  a  limitação  comum,

distúrbio  de  todos  mùtuamente,  (sic)  permitisse  a  cada  qual  um pequeno  lugar  onde  se

pudesse manter [....]”, 90 que para Hegel não passaria de um temeroso arbítrio, e sim “[...] um

estado espiritual que só se realiza na comunidade”,  91 ou seja, “[...] um principio infinito, de

conteúdo  espiritual,  uma  liberdade  que  se  enriquece  pelo  seu  teor  de  objetividade  e

finalidade”. 92

84 HEGEL, apud BONAVIDES, Op.Cit., p.44. 
85 WINDELBAND apud BONAVIDES, Ibidem, p.45.
86 Idem, Ibidem, p. 45 e 46
87 Idem, Ibidem, p. 46
88 Idem, Ibidem, p.46.
89 Idem, Ibidem, p. 47.
90 HEGEL apud BONAVIDES, Op. Cit.,  p.47.
91 Idem, Ibidem, p. 47.
92 Idem, Ibidem, p. 47.
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Não é a possibilidade de fazer ou deixar de fazer algo, a liberdade nas esferas
vazias, a liberdade omissa, mas um princípio infinito, de conteúdo espiritual,
uma liberdade que se enriquece pelo seu teor de objetividade e finalidade.......
No social, na comunidade, encontramos os elementos intrísecos e básicos que
norteiam  essa  noção  de  liberdade.  Daí  a  afirmação  esclarecedora  e
peremptória  de  Hegel  de  que  “die  hoechste  Gemeinschaft  die  hoechste
Freiheit”,  quanto mais  desenvonlvida a comunidade,  tanto mais  elevada a
liberdade.............................................................................................................
O Estado é real segundo êle (sic), quando o interesse do todo se realiza nos
fins particulares. [...]...........................................................................................
A  vontade  individual  no  conceito  hegeliano  de  liberdade  só  se  realiza
livremente quando se identifica com o Estado, síntese ética do particular e do
geral, do privado e do social...............................................................................
O Estado é então, segundo  Hegel,  não sòmente (sic) a vontade de cada um
promovida  ao  plano  universal,  mas  a  vontade  de  todos.  (BONAVIDSES,
1955: 47/49)

A filosofia hegeliana de caráter dialético em sua essência, que como tal pode levar

a diversas conclusões com quanto se alterem a tese e a antítese, não se arrogou à tarefa de

elaborar  uma rigorosa conclusão teleológica do organismo estatal.  93 Para Hegel o que se

almeja de um Estado em determinado momento histórico não coincidirá necessariamente com

os interesses de um período posterior,  94 não podendo assim se falar  de um fim absoluto

conforme fizeram os jusnaturalistas. 95 

Não obstante Hegel afirma ser o Estado, ao menos em seu período histórico, em

seu aspecto teleológico um fim em si mesmo, já que anseia promover o interesse coletivo

como tal. 96

O exacerbado individualismo que impregnou as diversas concepções do sistema

estatal  no  século  XVIII  e  que  representou  uma  reação  ao  absolutismo  político  tão

veementemente justificado por inúmeros filósofos organicistas de tempos anteriores, frente a

imensurável  dissonância entre liberdade formal  estatuída nas Magnas Cartas e a liberdade

material  no fato  social  concreto,  foi  gradualmente  solapada pela  tendência  em vincular  o

Estado ao interesse social (cujas raízes precípuas se encontram em Hegel como comentado

anteriormente), advindo a teoria sociológica do Estado de Karl Marx. 97

Êsse  (sic)  quadro  aterrador  da  realidade  social  levou  Marx a  buscar  a
explicação das formas estatais e das relações jurídicas, menos no progresso
geral do espírito humano do que primeiro “nas condições materiais da vida,
já  resumidas,  em sua generalidade,  por  Hegel,  à  maneira  dos franceses  e
ingleses do século XVIII, debaixo da denominação de sociedade burguesa, do

93 Idem, Ibidem, p. 49/50.
94 Idem, Ibidem, p. 50.
95 Idem, Ibidem, p. 49.
96 Idem, Ibidem, p. 45/46/50.
97 Idem, Ibidem, passim.
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modo,  pois,  a  que  se  pesquisasse  na  economia  política  a  anatomia  da
sociedade burguesa.” (BONAVIDES, 1955: 53)

Marx, ao contrário da filosofia hegeliana, vê o Estado como uma ordem externa à

sociedade apesar de decorrer dessa caracterizando-se assim sua teoria do Estado como de

ordem mecanicista. 98 O Estado não é um fim em si mesmo como afirma o organicista Hegel,

e sim um poderoso instrumento utilizado não em favor da coletividade social, mas e apenas

em favor da classe preponderante. 99

A rotação das classes sociais, proletários e burgueses, visto o intenso e dialético

conflito que a caracteriza, e que se verificará até o completo desaparecimento das mesmas,

condiciona os fins e a própria natureza do organismo estatal. 100

Com  a  ocorrência  da  revolução  proletária,  segundo  Engels,  e  conseqüente

conversão  dos  meios  de  produção  econômica  ao  domínio  do  Estado,  gradualmente  se

encerram  os  antagonismos  entre  as  classes  que  agora  constituiriam  um  todo  orgânico  e

universal.  O Estado agora passaria  a  ser  um aparelho  inútil,  destituído  de finalidades,  se

extinguindo naturalmente. 101

Conforme  verificado  nesses  breves  comentários  desenvolvidos  até  o  presente

momento  inúmeros  foram  as  doutrinas  filosóficas  desenvolvidas  ao  longo  da  historia

ocidental para se justificar a existência ou inexistência e fins estatais, e quando propugnando

pelo aspecto teleológico do Estado, quais seriam os respectivos escopos.

Apesar de se reconhecer o aspecto multifacetário do Estado, erigindo-se assim

diversos fins específicos que extrapolam a alçada jurídica, tais como a defesa, a educação, a

saúde e a cultura,  v.g.,  102 e também nos sendo pacífico que é impossível a determinação de

um fim absoluto,  universal  e imutável,  tarefa esta já tentada e  frustrada pelos pensadores

jusnaturalistas,  forçoso,  porém,  nos  é  admitir  que  se  pode  atribuir  ao  Estado  ocidental

contemporâneo  ao  menos  um dever  supremo,  quer  seja  esta  considerado  nas  palavras  de

98 Idem, Ibidem, p. 53.
99 Idem, Ibidem, p. 53.
100 Idem, Ibidem, p. 54.
101 Bonavides, pág.55 e 56
102 Bastos, pág. 61
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Helfritz  como  um verdadeiro  fim ou  apenas  como  uma  tarefa:  realizar  acima  de  tudo  o

interesse público.

Tem,  pois,  o  interesse  público,  como expressão  da  vontade  coletiva  do  corpo

social, o condão de sincretizar e sintetizar diversos “fins ou tarefas”, quer sejam jurídicos ou

metajurídicos, ínsitos à ordem jurídica estatal, tais como o desenvolvimento da educação e

cultura, garantir ao acesso a satisfatórios serviços de saúde, bem como a garantia à efetiva

segurança pública, alvo do presente estudo.

3 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

3.1 Uma questão de terminologia

Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito dos direitos fundamentais, é de

extremo  valor  a  prévia  análise  de  sua  denominação,  assegurando  Noberto  Bobbio  (apud

MORAES, 2000: 16) que “[...] o rigoroso cuidado na terminologia não e exigência ditada pela

gramática para a beleza do estilo, mas é uma exigência fundamental para construir qualquer

ciência [...]”. 

Ignorando os ensinamentos do  supra  citado filósofo italiano, relevante parte da

doutrina  utiliza  indistintamente  os  termos  direitos  do  homem,  direitos  humanos,  direitos
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fundamentais e liberdades públicas, apesar de, em verdade, apresentarem apenas a liberdade

como núcleo em comum. 103

Ensina  Peréz  Lunõ  que  “A  distinção  germânica  entre  Menschenrechte  y

Grundrechte, a francesa entre droit de l’homme et libertes publiques, ou a italiana entre diritti

umani e diritti fundamentali, atende à respectiva dualidade de planos (prescritivo e descritivo)

e ao diferente nível de positivdade, de ambas as categorias”. 104

Conclui  a  seguir  o  mesmo  autor,  acentuando  a  distinção  entre  as  diversas

denominações, que “[...] nem todo direito humano é um direito fundamental, enquanto não for

reconhecido por um ordenamento jurídico positivo: mas ao inverso, não é possível admitir um

direito fundamental que não consista na positivação de um direito humano [...]”. 105

Segundo  a  mesma  linha  de  raciocínio  Dominique  Turpin  (apud  NOGUEIRA,

2003: 10) enfatiza a variabilidade terminológica afirmando que:

Muitas  vezes  consideradas  como  sinônimos,  as  noções  de  “direitos  do
homem” e de “liberdades públicas” não se superpõem totalmente. A primeira
é  mais  antiga,  mais  ampla,  mais  ambiciosa,  mais  imprecisa,  porque mais
filosófica ou política [...]. A segunda é mais recente [...], mais modesta, mas
também mais jurídica, logo, mais precisa (e, por conseqüência, sem dúvida
mais protetora). 

Incorporando à doutrina francesa o termo “direitos fundamentais”, visto até então

pela mais apurada doutrina como o sinônimo italiano para a expressão “liberdades públicas”

própria do direito francês, François Terré assinala a existência de mais uma classe de direitos

tidos como essenciais, além dos dois já conhecidos.

[...]  aos  conceitos  de  liberdades  públicas  e  direitos  do  homem,  deve-se
acrescentar um outro, em nossa época, sob a influência crescente do direito
constitucional.  Trata-se  daquilo  que  se  tem  convencionado  chamar  de
direitos fundamentais. (TERRÉ, apud NOGUEIRA, 2003: 13)

Apesar de ambas as três categorias de direitos em análise possuírem noções muito

próximas, ensina Rivero que são elas, no entanto, distintas, 106 já que a despeito de almejarem

103 NOGUEIRA, Alberto. Direito constitucional das liberdades públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. passim.
104 LUÑO apud NOGUEIRA, Op. Cit., p. 16.
105 Idem apud Idem, Ibidem, p. 16.
106 RIVERO apud NOGUEIRA, Ibidem, p. 11.
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o mesmo fim, qual seja promover o respeito à dignidade do indivíduo por meio da proteção

contra  o  arbítrio  do  poder  público  para  permitir  o  adequado  desenvolvimento  de  sua

personalidade  e  assegurando o estabelecimento  de  mínimas  condições  de vida,  107 não  se

situam sobre um mesmo plano, com também não possuem o mesmo conteúdo. 108

Há até mesmo quem encontre diferença semântica entre as expressões direitos dos

homens e direitos humanos, sendo a primeira o gênero de todo e qualquer direito, “[...] visto

que todos os direitos, a despeito de sua fundamentalidade [...] poderiam ser qualificados como

humanos”. 109

Diante do exposto são os direitos humanos “[...] um conjunto de convicções ético-

políticas  geralmente  admitidas  por  todos  os  países,  o  mínimo  denominador  comum

civilizatório  do  presente  momento  histórico”,  110 em outras  palavras,  “[...]  uma  categoria

prévia, legitimadora e informadora dos direitos fundamentais [...]”. 111

Os direitos fundamentais,  por sua vez,  são os direitos humanos positivados no

ordenamento interno. 112 Melhor dizendo, são o conjunto de direitos e garantias do ser humano

positivadas nos textos das Magnas Cartas nacionais, 113 que tem como principal fim promover

o respeito à dignidade humana, através de sua proteção contra a temerosa ingerência do Poder

Público e assegurando-lhe mínimas condições à sua sobrevivência digna e desenvolvimento

adequado. 114

Por  fim,  em  uma  posição  intermediária  de  normatividade,  já  que  os  direitos

humanos  ou  carecem  de  positividade,  já  que  são  apenas  princípios  gerais  do  Direito,

proposições axiológicas inspiradoras da atividade legislativa, bem como judicial,  115 ou são

previsões normatizadas  apenas  no âmbito  internacional,  116 e os direitos  fundamentais  são

aqueles  incorporados ao ordenamento jurídico interno com  status de norma constitucional

107 NASCIMENTO FILHO, Severiano P. do. Do direito fundamental à segurança pública. 2002. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará/Universidade Estadual da Paraíba. 
Fortaleza. p. 27.
108 NOGUEIRA, Op. Cit., p. 11.
109 MORAES, Guilherme Peña de. Direitos fundamentais: conflitos e soluções. Niterói: Labor, 2000. p. 16.
110 ROTA apud MORAES, Op. Ci.t, p. 17.
111 MORAES, Ibidem, p. 17.
112 NOGUEIRA, Op. Cit., p. 7.
113 Idem, Ibidem, p. 7.
114 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 27.
115 NOGUEIRA, Op. Cit, p. 18.
116 Idem, Ibidem, p. 7.
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(superior),  aparecem  as  liberdades  públicas  como  normas  de  proteção  específica  contra

atividade do Poder Executivo previstas unicamente em legislação ordinária. 117

Apesar de reconhecida a impropriedade terminológica na sinonímia direitos do

homem,  direitos  humanos,  direitos  fundamentais  e  liberdades  públicas,  visto  “[...]  sua

variabilidade  semântica  e  correlatas  implicações  conceituais  [...]”,  118 e  não sendo escopo

desse trabalho esgotar os estudos acerca dos direitos fundamentais, apesar de preferirmos a

utilização  dessa  última  expressão,  já  que  em  sua  semântica  é  a  mais  adequada  ao

desenvolvimento de nossa tese, por questões de ordem prática nos arrogamos a prerrogativa

de utilizar indistintamente as expressões supra citadas.  

3.2 Conceito e fundamentação

Os direitos humanos, entendidos como produtos culturais do homem, homem este

que não se compreende a não ser em sociedade, esta que se desenvolve sua complexa gama de

relações  em  um  determinado  período  histórico,  perpassam  desde  os  primórdios  de  sua

concepção por intenso processo de transformações, sendo, pois, impossível a atribuição de um

conceito sintético e único. 119 

Assoma-se  ao  caráter  multifacetário  dessa  classe  de  direitos  a  já  constatada

diversidade  terminológica,  reverberando  assim  claramente  a  inexistência  de  uniformidade

conceitual. 120

É, pois, o conceito de direitos  humanos,  reflexo da evolução histórica de uma

civilização,  variando assim de acordo com a concepção político-ideológica dominante em

dada época. 121

117 Idem, Ibidem, p. 14.
118 ARAÚJO FILHO, Aldy M. de. A evolução dos direitos humanos. São Luis: EDUFMA/AAUFMA, 1998. p. 
29.
119 Idem, Ibidem, p. 19/20.
120 Idem, Ibidem, p. 17.
121 Idem, Ibidem, p. 17.
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Para  Dornelles  três  são  os  grupos  de  concepções  que  até  então  buscaram  a

fundamentação  filosófica  dos  direitos  da  pessoa  humana:  a  idealista  ou  jusnaturalista,  a

positivista e a histórica ou crítico-materialista. 122

A primeira dessas concepções fundamentou os direitos humanos sob uma óptica

metafísica e abstrata, vinculando esses “[...] direitos e valores superiores informados por uma

ordem transcendental, supraestatal, que pode se manifestar na vontade divina ou razão natural

humana”. 123 Desenvolveu-se, pois, inicialmente, a concepção de diretos da pessoa humana a

partir da doutrina jusnaturalista escolástica e racionalista na perquirição de um fundamento

único e absoluto. 

Para  a  escolástica,  cujo  máxime  fora  São  Tomás  de  Aquino,  são  os  diretos

humanos o conjunto de normas emanadas do poder divino e executadas pelo soberano com o

intuito de conferir proteção aos indivíduos. Estabeleceu-se aí um estado de confusão entre os

interesses particulares do soberano, da aristocracia feudal e do clero, e o interesse público da

coletividade. 124 

Já  para  o  jusnaturalismo  racionalista,  seja  em sua  tendência  ontológica,  cujas

raízes são encontradas na filosofia aristotélica, 125 ou deontológica, “[...] que concebe o direito

natural como um conjunto de princípios de  dever ser que legitimam o direito positivo”,  126

seria o direito natural entendido como direito de natureza, a liberdade própria ao indivíduo de

usar seu próprio poder de maneira que melhor lhe convir, o fundamento último dos direitos

humanos. 127 Nesse contexto, o conceito dessa classe de direitos essenciais se fundamenta na

própria essência humana, sendo, pois, proposições normativas inatas ao indivíduo encontradas

através  da  pesquisa  racional,  imutáveis  no  tempo  e  espaço  e  que  visam  à  proteção  da

liberdade individual do homem frente à temerosa ingerência do Poder Público. 128 

Inevitável,  porém,  tornou-se  o  desmoronamento  da  doutrina  jusnaturalista  à

medida que suas aspirações de universalidade e imutabilidade se mostraram completamente

122 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 16.
123 DORNELLES apud ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p. 18.
124 ARAÚJO FILHO, Ibidem, p. 19/20.
125 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 17.
126 Idem, Ibidem, p. 17.
127 ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p. 20.
128 Idem, Ibidem, passim.
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inadequadas à evolução histórica do Direito ocidental,  129 ensinando Lafer que esta erosão

deveu-se “[...] aos impactos dos processos de secularização, positivação e o da percepção da

historicidade do Direito”. 130 

A fundamentação jusnaturalista dos direitos humanos passou, gradualmente,
a  ser  substituída  por  uma  fundamentação  historicista,  baseada  no
entendimento de que os direitos do homem constituem uma classe variável,
que  se  modifica  à  medida  em  que  ocorre  mudança  dos  carecimentos  e
interesses, inversão das classes no poder, transformações técnicas, enfim, a
mudança  das  condições  históricas.  É,  realmente,  incongruência  atribuir-se
fundamento absoluto a direitos historicamente relativos. Daí a incorreção da
idéia  de  que  esses  direitos  são,  por  natureza,  fundamentais.  Isso  porque
direitos que em certo momento e numa determinada cultura são tidos como
fundamentais podem não sê-los noutras épocas e noutras culturas. E isso, o
evoluir  das  civilizações  tem cabalmente  demonstrado.  (ARAUJO FILHO,
1997: 21)

Para a segunda corrente filosófica que busca o fundamento jurídico dos direitos da

pessoa humana, vale dizer, a positivista, essa espécie de direitos não existiria a não ser quando

positivado em uma ordem jurídica. Seriam no rigor terminológico anteriormente ventilado,

inexistentes  os  direitos  humanos;  somente  se  atribuiria  existência,  pois,  aos  direitos

fundamentais. 131

Os direitos humanos, em sua essência carecedores de positividade, não passariam

de  valores  de  uma  sociedade  em  um  determinado  tempo  e  num  local  específico.  Não

poderiam sequer ser denominados como direitos na acepção técnico-jurídica desse termo, 132

já  que  “Qualquer  direito  somente  existiria  quando  previsto  em  lei,  que  passa  a  assumir

condição  de  único  valor”.  133 Seriam apenas  fontes  axiológicas  de  uma  Sociedade  e  seu

respectivo Estado, não vinculando este último já que se trata de um elemento metajurídico.

A concepção histórica ou crítico-materialista, última a se analisar do rol elencado

por  Dornelles,  “[...]  concebe  os  direitos  humanos  como  direitos  históricos,  variáveis  e

relativos e, como tais, contextualizados historicamente”.  134 Seriam os direitos fundamentais

reconhecidos pelas declarações e constituições dos séculos XVIII e XIX, expressões formais

do processo político-social  e ideológico destes períodos, produtos, pois, da intensa luta de

classes.  135 Teriam os  direitos  assim,  mesmo os  que  versam sobre a  dignidade  da  pessoa

129 LAFER apud ARAÚJO FILHO, Ibidem, p. 21.
130 LAFER apud ARAÚJO FILHO, Ibidem, p. 21.
131 ARAÚJO FILHO, Op. Cit.,  p. 22.
132 NASCIMENTO FILHO, pág. 18.
133 ARAÚJO FILHO, pág. 22.
134 NASCIMENTO FILHO, pág. 18.
135 ARAÚJO FILHO, pág. 23.
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humana, conteúdos relativos, frutos da evolução histórica de um determinado corpo social, e

não um fundamento universal e perene, de origem estranha ao Estado, como assim defendiam

os jusnaturalistas. 136 

Contesta-se,  porém,  a  corrente  doutrinária  historicista,  em primeiro  lugar,  por

exacerbar a variabilidade de conteúdo de todas as categorias de direitos, inclusive na esfera

dos  direitos  civis,  onde,  porém,  apesar  de  notória  a  variabilidade  na  esfera  dos  direitos

pessoais, lenta é o mesmo processo no âmbito dos direitos reais. Ademais, apesar de apontar a

importância dos direitos do homem para o seu efetivo desenvolvimento, essa corrente teórica

em nenhum momento indica quais são os direitos essenciais ao desenvolvimento da dignidade

humana. 137

Por  fim,  após  se  debruçar  sobre  as  três  concepções  indicadas  por  Dornelles,

propõe  Fernandez  uma  nova  modalidade  de  concepção  filosófica  a  respeito  dos  direitos

humanos, vale dizer, a ética.  138 Em suma, defendendo ser impossível a fundamentação dos

direitos  humanos  única  e  exclusivamente  no  mundo  jurídico,  já  que  “Para  os  éticos,  os

direitos humanos aparecem como direitos morais, porque se vêem neles exigências de conduta

ética que os seres humanos possuem pelo fato de serem racionais.” 139

É  óbvio  que  a  expressão  concepção  ética dos  direitos  não  deve  ser
compreendida  num ponto  de  vista  limitado;  quando  se  realiza  o  adjetivo
morais  associado  aos  direitos,  quer-se  expressar  a  simbiose  entre  o
entendimento  de direitos  humanos não  somente  com exigências  éticas  ou
valorativas, mas também como direitos próprios do homem.............................
O adjetivo morais tem a intenção de limitar o conteúdo dos direitos, ou seja,
dentro  da  concepção  ética;  somente  correspondem  à  idéia  de  direitos
humanos os direitos que apresentam vinculação com a idéia de dignidade
humana. Por outro lado, o substantivo direitos expressa a idéia de que a plena
efetivação  dos  direitos  humanos  se  dá  com  a  sua  incorporação  ao
ordenamento jurídico. A cada direito,  sustenta Ferandez,  que se considera
direito moral, corresponde, paralelamente, um direito em sentido estritamente
jurídico.  Em linhas  gerais,  os  direitos  morais  seriam o  resultado  de  dois
elementos: o ético e o jurídico. Portanto, acredita que, com a fundamentação
ética,  resolve  a  dualidade  positivismo  x  jusnaturalismo.  (NASCIMENTO
FILHO, 2002: 19/20)

136 NASCIMENTO FILHO, pág. 18.
137 NASCIMENTO FILHO, pág. 19.
138 FERNANDEZ apud NASCIMENTO FILHO,Ibidem, p. 19.
139 NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 19.
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Tendo em vista todas essas tendências filosóficas que fundamentam os direitos

humanos, nos posicionamos com os autores 140 que vêem nessa classe de direitos seu aspecto

dúplice (concepção ética): são ao mesmo tempo os direitos do homem exigências éticas, ou

seja, cargas axiológicas inspiradoras do ordenamento jurídico tanto em seu aspecto legislativo

como judicial  (verdadeiros princípios gerais do direito),  bem como direitos subjetivos que

integram  o  ordenamento  jurídico  interno,  seja  no  status  de  norma  infraconstitucional

(liberdades públicas), constitucional (direitos fundamentais),  bem como supraconstitucional

(princípios gerais do direito). 141

3.3 Origens e evolução

O  axioma  ocidental  que  declara  a  existência  de  uma  categoria  de  direitos

essenciais  à  existência  e  ao  desenvolvimento  do  ser  humano,  direitos  estes  cuja  efetiva

aplicação deve integrar os próprios fins do Estado, é fruto, como já prenunciado nessa mesma

obra, de um lento, porém sólido, processo de evolução histórica das sociedades.

Entretanto,  essa  concepção  favorável  à  existência  e  importância  dos  direitos

humanos, que apregoa fundamentalmente a máxima proteção e efetivação dessas normas de

status constitucional,  é fenômeno histórico relativamente recente,  não encontrando, via de

regra, pois, guarida nos primórdios do homem ocidental.

Dentre os incipientes “sistemas jurídicos” das civilizações antigas,  tais como o

Código de Hamurabi, na Babilônia, a filosofia de Mêncio, na China, o pensamento organicista

de Platão na Grécia e a Lei Mosaica,  142 é, esse último, identificado, no esteio da melhor

doutrina, como principal germe dos direitos humanos.

140 Além de Fernandez, destaca Nogueira outros doutrinadores que seguiam a concepção ética, tais como Ignácio 
Ara Pinilla, Ernesto J. Vidal Gil e Luis Prieto Sanchis, dentre outros.
141 NOGUEIRA, Op. Cit., p.21.
142 Nascimento Filho, p. 12
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O Estado  143 hebreu, de caráter eminentemente teocrático, com a edição da Lei

Mosaica conferiu maior  ênfase à execução dos direitos  de conteúdo religiosos,  atribuindo

assim um certo conteúdo ético ao direito posto. 144 

Aparece no Estado teocrático judeu um terceiro elemento regulando as relações de

poder: a vontade divina. O sacerdote, aqui ocupante dos cargos de chefe de Estado e governo,

foi destituído de poderes absolutos, sendo o ato abusivo qualificado como ofensivo à própria

Thorá. 145  

[...] com isso, inverteu-se a relação do indivíduo com o Estado e tornava sem
significação  a  projeção  da  figura  do  sacerdote.  Percebe-se  que  a  estreita
conexão  entre  religião  e  direito  leva  a  uma  idéia  de  individualismo.  A
mudança  teocrática  do  foco  dos  direitos  humanos  para  o  individualismo
metafísico conduz a dizer que se criou uma nova relação com o mundo [...]
Assim, cabe ao homem entender e conduzir-se conforme a lei; se a ninguém é
dado  o  direito  de  se  orientar,  segundo  a  sua  vontade  sem arcar  com as
conseqüências de seus atos, surge a noção de que todos seriam iguais perante
a lei. (NASCIMENTO FILHO, 2002: 12) 

Na antiguidade clássica, onde se desenvolveu a concepção organicista do Estado,

na qual o ente público era visto como um fim em si mesmo, ao cidadão somente foi deferida a

liberdade política, ou seja, a democracia como um dever, e não como poder, de o indivíduo

integrar o Estado. Assim sendo, inexistem nesse período histórico os direitos fundamentais do

ser humano, já que o homem sofrera a anulação do seu caráter individual frente à concepção

orgânica do corpo social. 146

A antiguidade  não conheceu  o modelo de direitos humanos fundamentais,
como idealizado modernamente.........................................................................
Para Platão, o Estado é como uma espécie de Leviatã dominando de modo
absoluto a  tudo e  a  todos,  em seu Estado ideal  e  utópico (A República).
Platão propôs um modelo totalitarista e igualitarista, inclusive com a divisão
de bens e mulheres, o que foi rejeitado posteriormente por seu discípulo mais
famoso, Aristóteles. (VALE, 2003: 20/21)   

Entretanto, essa concepção de homem súdito do Estado tão intensamente ecoada

na antiguidade grega, apesar de majoritária, não foi única, sendo valorosos os pensamentos de

alguns filósofos pré-socráticos acerca dos direitos humanos.

143 Utilizamos aqui a expressão Estado como sinônimo de ordenamento jurídico, já que a histórica questão 
territorial da nação israelita põe em duvida a verdadeira existência de um ente estatal próprio. 
144 Nascimento Filho, Op. Cit., p. 12
145 Araújo Filho, Op. Cit., p. 32
146 Nascimento Filho, Op. Cit., p. 13, 14
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Antecedendo  as  teorias  humanistas  jusnaturalistas  e  até  mesmo  os  ideais

iluministas, o maior representante da filosofia sofista pré-socrática, Protágoras lecionou que: 

[...] o homem é a medida de todas as qualidades e valoração, sendo ainda a
medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são
enquanto não são, não o homem isolado, mais o socialmente integrado. A
justiça não depende do arbítrio humano e a formação das regras jurídicas tem
sempre como escopo a realização do justo. Para Protágoras, a lei positiva é
mera convenção, variando conforme os lugares e as épocas, sendo percussor
do relativismo jurídico moderno. (PROTÁGORAS apud VALE, 2003: 22)

Conforme constata Vale (2003: 23) “[...] sem essa filosofia de unidade, e sem a

concepção  do  homem  como  medida  de  todas  as  coisas,  dificilmente  a  humanidade  teria

presenciado  ‘a  posteriori’  o  nascimento  da  democracia  grega  [...]”,  constituindo-se  esse

pensamento filosófico como o fundamento para as liberdades políticas do cidadão grego. 

Sócrates, reagindo à fundamentação organicista platônica do Estado, defendeu a

existência de direitos naturais que defenderiam o indivíduo da opressão estatal, sempre que

este  ente  público  faltasse  com  a  observância  dos  preceitos  tidos  como  invioláveis  ao

homem.147

Na antiguidade romana, por sua vez, cujo sistema jurídico influencia até os dias

atuais os institutos do direito ocidental, dois são os principais pontos de contato com a atual

concepção de direitos fundamentais do homem: em primeiro lugar, de suma importância foi a

extensão aos estrangeiros dos direitos próprios dos cidadãos romanos através do jus gentium,

demonstrando o aspecto  universalista  desse ordenamento  jurídico;  a  demais,  a  criação  do

remédio heróico,  vale dizer,  habeas corpus,  que passou a questionar o abuso da atividade

estatal. 148 

Partindo da premissa como imagem e semelhança divina, a filosofia jusnaturalista

da Idade Média exaltou o homem espiritual, atribuindo-lhe uma categoria essencial de direitos

emanados do próprio poder de Deus. 149

147 VALE, Ionilton P. do. Direitos Humanos Fundamentais. 2003. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade
de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. p. 23.
148 Idem, Ibidem., p. 23.
149 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 14
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A despeito da existência de classes estamentais profundamente desiguais, já que

se justificou a inexistência de igualdade formal na vontade sobrenatural, foram elaborados

diversos documentos jurídicos reconhecendo a existência de alguns direitos limitadores do

poder do soberano, prelúdios dos direitos humanos. 150 

Surgiram neste contexto diversos pactos (os forais e as cartas de franquia) que

outorgavam  certos  direitos  individuais.  Entretanto,  tais  direitos  somente  se  aplicavam  a

determinados estamentos sociais, não sendo, pois, de caráter universal. 151 

A mais celébre dessas cartas  de franquias  medievais,  dadas pelos reis aos
vassalos,  foi  a  Magna Charta  Libertatum,  a  Magna  Carta  Inglesa  (1915-
1225), imposta ao Rei João Sem Terra,  cuja finalidade era estabelecer um
modus vivendi entre o rei e os barões, que consistia basicamente na afirmação
de  determinados  direitos  de  supremacia  ao  soberano,  em troca  de  certos
direitos  de  liberdade  estamentais.............................................................
Embora não tenha sido a carta das liberdades nacionais, por ser sobretudo
uma concessão  feudal,  feita  para  proteger  os  privilégios  dos  barões  e  os
direitos dos poucos homens livres,  ao mesmo tempo funcionando como o
artifício prático para a renovação da fidelidade e vassalagem [...], a Carta de
John  contribuiu  no  avançar  histórico  de  elaboração  das  primeiras
formulações sobre direitos humanos. (ARAUJO FILHO, 1998: 34)

Para Schwartz (apud ARAÚJO FILHO, 1998: 34) “[...] é na Magna Carta que se

encontra  o  germe do princípio  básico  de  que  há  direitos  individuais  fundamentais  que  o

Estado, por mais soberano que seja, não pode infringir”.

O primeiro dos estatutos prenunciadores dos direitos humanos erigidos na idade

moderna foi a Petição de Direitos (Petition of Rights) inglesa de 1628. Constituiu-se em um

documento editado pelo parlamento e dirigido ao rei pleiteando os reconhecimento de certos

direitos e liberdades aos cidadãos, a fim de ser evitado o abuso de poder estatal na efetuação

de prisões e a cobrança excessiva de tributos. 152  

Como  declaração  estatutária  desprovida  de  mecanismos  para  impor  seu

cumprimento, 153 não passou a Petição de Direitos de uma mera declaração de princípios que

continuaram a não ser observados pelo soberano. 154

150 Idem, Ibidem, p. 14.
151 ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p.33.
152 Idem, Ibidem, p. 35.
153 SCHWARTZ apud Idem, Ibidem, p. 36.
154 Idem, Ibidem, p. 36.
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A Revolução Gloriosa de 1688, onde o déspota inglês Jaime II foi destituído do

poder  devido  a  sua  agressiva  política  de  supressão  do  poder  parlamentar,  culminou

juridicamente com a edição da Declaração de Direitos (Bill of Rights) de 1689. Foi esse o

primeiro texto normativo do homem civilizado ocidental a verdadeiramente limitar o poder

estatal,  atribuindo  de  forma  inédita  ao  povo  a  titularidade  da  soberania.  Foi  produto  de

vanguarda  da  filosofia  teorética  do  Estado,  enfatizando  a  supremacia  do  homem sobre  o

próprio ente estatal, o que inspirou a posterior eclosão das democracias liberais européias e

americanas dos séculos XVIII e XIX. 155 

Antes mesmo de ocorrida a revolução que culminaria com a independência das

treze colônias inglesas da América do Norte, foi erigida, na data de 12 de janeiro de 1776, a

Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que, por utilizar uma constituição escrita

para  resguardar  direitos  individuais  tidos  como  fundamentais  à  existência  humana,  é

considerada como marco inicial dos direitos fundamentais, em sua acepção moderna. 156

Dos dezesseis artigos da Declaração de Virgínia, nove enunciavam princípios
gerais  fundamentais  de  uma  república  livre,  dentre  eles  o  referente  à
separação dos poderes como normas de direito positivo, a primeira do gênero
num  diploma  constitucional.  Os  sete  artigos  restantes  salvaguardavam
direitos individuais específicos, entre eles o direito contra fianças e multas
excessivas e castigos cruéis ou extraordinários; o direito a julgamento por júri
tanto  em  casos  civis  como  criminais,  e  que  ninguém  fosse  privado  de
liberdade,  “exceto pela lei da terra ou por julgamento de seus pares;” e o
direito ao livre exercício da religião conforme os ditames de sua consciência.
(ARAÚJO FILHO, 1998: 38/39)

Ao contrário das declarações  inglesas até então editadas que tinham como fim

precípuo a limitação do poder executivo em face da supremacia do legislativo, protegendo,

via reflexo, o indivíduo de arbitrariedades cometidas pelo soberano, a declaração de Virgínia

objetivou construir um sistema democrático de governo com tripartição de poderes, partindo

da premissa da existência de direitos do homem a esse naturais e imprescritíveis. 157

O último  dos documentos  modernos  que  elaboraram a  concepção  dos  direitos

humanos fundamentais dos dias atuais foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

(La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen), documento este promulgado pela

Assembléia Nacional Francesa, em 26 de agosto de 1789. 158

155 Idem, Ibidem, p. 36/37.
156 Idem, Ibidem, p. 37/38.
157 Idem, Ibidem, p. 39.
158 Idem, Ibidem, p. 43.
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Assegura Vale (2003: 29) que “A declaração demarca a concepção moderna e

contemporânea dos direitos humanos, visto que somente a unidade conceitual e indivisível

desses direitos, pode efetivamente garanti-los”.

Concebida a partir da Revolução Capitalista Francesa contra o estagnado sistema

feudal de produção, e sua respectiva estrutura de poder absoluto e estamentalidade social, essa

declaração elevou a liberdade, a igualdade e a soberania popular aos mais altos patamares do

ordenamento jurídico, decretando, assim, o sepultamento do ancien regime. 159  

Ante a similitude quanto aos princípios inspiradores, ao fundamento dos direitos

humanos (direito natural), bem como sobre a forma de governo republicano, a Declaração dos

Direitos Humanos Francesa é vista pela doutrina como de “maior importância”  160 frente às

Declarações  Estaduais  Norte  Americanas.  Isso  se  deve  ao  fato  de  que  aquela,  apesar  de

inserida em um momento histórico próprio da Europa do século XVIII, afigurou-se de forma

mais abstrata e universalizante, ao passo que o documento ianque se mostrou mais fortemente

vinculado às circunstâncias ensejadoras. 161   

Segundo Robert, três são as características fundamentais da declaração francesa:

intelectualismo, já que foi esta um documento filosófico e jurídico emanado unicamente do

plano  das  idéias;  mundialismo,  já  que  enumera  valores  inerentes  ao  ser  humano

independentemente  de  sua  nacionalidade;  e  individualismo,  por  consagrar  principalmente

liberdades individuais, visto a aterrorizante, porém necessária, figura estatal. 162  

A Declaração de Direitos  Humanos de 1789, bem como as declarações  norte-

americanas, firmou na filosofia jurídica a concepção de direitos fundamentais como espécies

de direitos humanos positivados no texto constitucional. Conquanto atribuísse universalidade

a essa categoria de normas, ao menos em relação ao conteúdo teve a Declaração de Direitos

do Homem e do Cidadão sua eficácia  limitada,  já que o reconhecimento normativo dessa

gama de direitos ficou, por óbvio, ao encargo de cada Estado nacional. 163

159 Idem, Ibidem, p. 43.
160 Tal critério de importância se refere aos reflexos provocados em outras nações.
161 ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p.44.
162 ROBERT apud SILVA, JOSÉ AFONSO DA. Curso de Direito Constitucional positivo. 9 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1993. p.145.
163 ARAÚJO FILHO,Op. Cit.,p. 46.
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Nesse  contexto,  de  acordo  com a  evolução  daquela  sociedade  em que  foram

inseridos, perpassam os direitos fundamentais por três gerações ou dimensões sucessivas, que

são, em suma, diferentes conteúdos atribuíveis a formula genérica de direitos fundamentais

em um determinado momento. 

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, valores que compuseram o
lema revolucionário republicano de 1789, inspiraram a seqüência histórica do
processo de institucionalização dos direitos fundamentais do homem. A partir
desses  três  princípios  cardeais,  descoberta  a  fórmula  de  generalização  e
universalidade, restava inserir na ordem jurídica positiva de cada Estado os
direitos  e  conteúdos  materiais  àqueles  postulados  concernentes.  Assim,  a
manifestação dos direitos fundamentais, na ordem institucional, traduziu-se, a
partir de então, em três gerações sucessivas, que marcaram a substituição da
universalidade  abstrata  e  metafísica  daqueles  direitos,  contida  no
jusnaturalismo  do  século  XVIII,  por  uma nova universalidade,  material  e
concreta...............................................................................................................
Desta  maneira,  caminhou-se  dos  direitos  humanos  de  primeira  geração  –
direitos  – garantia,  de  teor  individualista  –  para  os  de segunda geração  -
direitos de crédito, de feição social – e destes para os de terceira geração –
direitos de titularidade coletiva, a saber, direitos de liberdade, de titularidade
e da fraternidade. (ARAÚJO FILHO, 1998: 51)

Os  direitos  fundamentais  de  primeira  geração,  primeiros  a  constarem  nos

ordenamentos jurídicos estatais do século XVIII, são aqueles que se referem às liberdades

individuais, tanto na esfera civil como na política, 164 constituindo-se na expressão jurídica da

reação revolucionária burguesa contra o absolutismo político do antigo regime.

Visto  sua  origem  revolucionária,  são,  pois,  direitos  de  caráter  antiestatal,

oponíveis a qualquer momento ao ente público exigindo-lhe uma abstenção, já que o Estado

surgira a partir da celebração de um pacto social, onde os ingênuos homens do “estado de

natureza” renunciaram á sua liberdade plena (influências do pensamento de Rousseau) para

assegurar a própria liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão (influência

da filosofia de Lock).

Em sua célebre obra “Do Estado Liberal ao Estado Social”, em que se faz uma

profunda análise a cerca do surgimento de cada dimensão dos direitos fundamentais, ensina

Paulo Bonavides (1980: 42), quanto à primeira geração que:

164 ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p.51/52.
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A  burguesia,  com  o  longo  tirocínio  de  sua  pugna  contra  o  absolutismo,
passava a desconfiar do poder. E no Estado liberal-democrático, erguido pelo
constitucionalismo  pós-revolucionário,  o  princípio  liberal  triunfara
indiscutivelmente sobre o princípio democrático...............................................
[O direito fundamental] É a forma de garantir o indivíduo, de rodeá-lo de
proteção contra o Estado, implicitamente seu maior inimigo na teoria liberal,
o negativum de que emanam as piores ameaças ao vasto círculo dos direitos
individuais, que a Revolução havia erigido em dogma de vitorioso evangelho
político.  

Leciona, por sua vez, Araújo Filho (1998: 53) que:

O  Estado  liberal,  e  posteriormente  democrático,  caracterizou-se  por  um
processo  de  acolhimento  e  regulamentação  das  várias  exigências
provenientes  da  burguesia  em  ascensão,  com  a  finalidade  de  conter  e
delimitar  o  poder  tradicional.  A  partir  daí,  deu-se,  então,  o  processo  de
constitucionalização  do  direito  de  resistência  e  de  revolução.  Esta
constitucionalização dos remédios contra os abusos do poder prevalecentes
no  Estado  absolutista  deu-se  por  meio  da  separação  dos  poderes  e  da
subordinação de todo poder estatal ao direito [...]. 

O  Estado  liberal  pós-revolucionário  erigiu  suas  pilastras  sedimentadas  nos

princípios filosóficos do homem burguês, esse último agora integrante da classe dominante.
165

Tais  princípios  foram,  no  projeto  burguês  de  domínio  político,  em  teoria,

universalizados, representando, ao menos em seu aspecto formal, ideais comuns a todos os

integrantes da máquina social. Entretanto, quando do controle político da sociedade, “[...] a

burguesia já se não interessa em manter na prática a universidade daqueles princípios, como

apanácio de todos os homens.” 166 

Fez  pretenciosamente  da  doutrina  de  uma  classe  a  doutrina  de  todas  as
classes.................................................................................................................
Daí  o  desespero  e  a  violência  das  objeções  que  mais  tarde  sucitou,
notadamente no século XIX, quando os seus esquemas de Estado jurídico
puro se evidenciaram inócuos, e de logismo exageradamente abstrato, face a
realidades sociais imprevistas e amargas, que rompiam os contornos de seu
lineamento  tradicional........................................................................................
Começa daí  a obra de dinamitação da primeira fase do constitucionalismo
burguês.  O curso das idéias pede um novo leito.  Da liberdade do homem
perante o Estado, a saber,  da idade do liberalismo, avança-se para a idéia
mais democrática da participação total e indiscriminada desse mesmo homem
na formação da vontade estatal. Do princípio liberal  chega-se ao princípio
democrático. (BONAVIDES, 1980: 6)

165 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 1980. p. 5.
166 Idem, Ibidem, p. 5.
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Foi concebida, nesse contexto antiliberal, cujo auge ocorreu no início do século

XX, a segunda geração dos direitos fundamentais, que é constituída por direitos de ordem

social, cultural e econômica. 167

Ao Estado,  agora,  não  é  mais,  somente,  exigida  a  sua  abstenção  em face  do

exercício pleno das liberdades individuais, devendo também atuar intensamente com o intuito

de promover o bem estar social. 168 

A  igualdade  proclamada  no  movimento  revolucionário  francês,  e  desde  então

assegurada por diversos diplomas constitucionais,  não mais se contenta com o seu caráter

meramente formal, imprescindindo a atuação do Estado para promover a igualdade no caso

concreto,  ou  seja,  criando  mecanismos  e  oportunidades  para  promover  o  digno

desenvolvimento das classes menos privilegiadas, a saber, a proletariada.

Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto
salvaguardar  o  indivíduo,  conforme  ocorreria  na  concepção  clássica  dos
direitos da liberdade, era proteger a instituição, uma realidade social muito
mais rica e aberta à participação criativa e à valorização da personalidade que
o quadro tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal
do homem abstrato e insulado [...]. (BONAVIDES, 1996: 5/9)

 Durante longo tempo,  muito se questionou a respeito da eficácia  jurídica dos

direitos  fundamentais  de segunda dimensão,  visto a ausência de previsão de instrumentos

processuais aptos à sua proteção. Essa problemática, entretanto, encontra-se superada visto o

princípio constitucional da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e o de que toda

norma constitucional é dotada de eficácia. 169

Encerrada  a  batalha  revolucionária  contra  o  absolutismo  político  em  prol  da

garantia  de  liberdade  individual  (primeira  geração  de  direitos  fundamentais),  bem  como

ampliada  a  atuação  estatal  no  sentido  de  promover  a  igualdade  material,  reduzindo-se

gradativamente  os  severos  impactos  provocados  pelo  liberalismo  econômico  nas  classes

sociais  despojadas  do  poder  (segunda  geração),  com  a  eclosão  de  grandes  conflitos

beligerantes  do  século  XX,  que  promoveram  horrendos  massacres  étnicos,  bem  como  a

167 NASCIMENTO FILHO,Op. Cit., p. 23.
168 ARAÚJO FILHO, Op. Cit , p. 56/57.
169 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 24.
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intensa  corrida  armamentista  nuclear,  surgiram novas  demandas  humanas  que passaram a

compor o atual cenário internacional. 170

Assim sendo, constata Araújo Filho (1998: 60): 

[...] emergiu a necessidade de ascensão de uma nova modalidade de direitos,
que  não  mais  se  destinasse  à  proteção  específica  dos  interesses  de  um
indivíduo de um grupo ou de um determinado estado, mas que tivesse por
destinatário a própria humanidade, momento este expressivo para a afirmação
do gênero humano, pelo fato de que explicita o seu valor supremo em termos
de existencialidade concreta.

São os direitos de terceira geração, também chamados de direitos dos povos ou

solidariedade, ao mesmo tempo direitos individuais e coletivos, “[...] por isso se conexionam

com o ideal francês republicano de fraternidade”. 171

Dotados  de  altíssimo teor  de  humanismo e  universalidade,  historicamente
acrescentados  aos direitos  de liberdade  e  igualdade,  a  terceira  geração  de
direitos humanos tende a cristalizar-se nesse fim de século, enquanto direitos
cuja  titularidade  não  se atribui  ao  indivíduo singular,  “mas  sim a  grupos
humanos como a família, o povo, a nação, coletividades regionais ou étnicas
e a própria humanidade,” como bem entende Lafer (op. cit., p.131).................
Os direitos humanos de terceira geração compreenderiam, assim, exigências
de  ordem  coletiva,  que  transcendem  o  foro  nacional,  como  direito  à
autodeterminação  dos povos,  ao  desenvolvimento,  à  paz,  de  participar  do
patrimônio comum da humanidade  composto,  de  um lado,  pelos  recursos
naturais do planeta (direito ao meio-ambiente) e, de outro lado, pelo acúmulo
da ciência, arte e tecnologia, e o direito à comunicação. (ARAÚJO FILHO,
1998: 63) 

Há ainda uma quarta menção de direitos fundamentais, quais sejam, o direito à

democracia,  à  informação  e  ao  pluralismo,  como  decorrência  jurídica  do  processo  de

globalização política.  172 Constitui essa quarta geração de direito “[...] o último grau de sua

evolução  conceitual,  embora  se  reconheça  a  idéia  de  que  o  processo  de  descoberta  e

formulação de novos direitos não tem fim [...]”. 173 

No itinerário da evolução de conteúdos dos direitos fundamentais não há de se

falar “[...] que com a sucessão cronológica houve o esvaziamento do conteúdo das gerações

antecedentes”,  174 não  sendo  antinômicas  as  quatro  gerações  supra citadas,  e  sim

170 ARAÚJO FILHO, Op. Cit., p. 60.
171 Idem, Ibidem, p. 62.
172 Idem, Ibidem, p. 67.
173 Idem, Ibidem, p. 70.
174 Idem, Ibidem, p. 71.
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complementares, ao passo que representam, cada qual, os respectivos momentos históricos de

suas concepções. 

Conclui Araújo Filho (1998: 71) os seus estudos sobre a evolução dos direitos

fundamentais  constatando  que  “As  quatro  gerações  de  direitos  humanos,  mais  do  que

antinômicas  ou  incompatíveis,  são,  portanto,  realidades  interdependentes,  que  e  exigem

reciprocamente, se dialetizam humanamente e se completam evolutivamente [...]”. 

3.4 Características

Os direitos fundamentais, que são, em rigorosa terminologia, os direitos humanos

constitucionalizados,  apresentam,  independentemente  de  sua  dimensão,  determinadas

características,  tais  como,  fundamentalidade,  imprescritibilidade,  inalienabilidade,

renunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, historicidade, efetividade e abertura, dentre

outras enumeradas pela doutrina.

A  fundamentalidade,  que  é  a  qualificação  dessa  categoria  de  direitos  como

fundamental ao pleno desenvolvimento do ser humano, apresenta-se sob dois aspectos, um

formal e outro material. 175

Quanto ao prisma da formalidade, a fundamentalidade dos direitos fundamentais

decorre de sua positivação no mais importante diploma do ordenamento jurídico, a saber, a

Constituição. 176 

A  fundamentalidade  material,  por  sua  vez,  consiste  na  “[...]  primazia  e

exclusividade de serem normas de defesa do ser humano, e seus valores intrínsecos, servindo

de paradigma ao homem individual e coletivo na concepção do bem estar individual e social”.
177 

175 VALE, Op. Cit., p. 142.
176 Idem, Ibidem, p. 142/143.
177 Idem, Ibidem, p. 142.
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“A imprescritibilidade assinala que a exigibilidade do direito fundamental não é

prejudicada pela inércia de sue titular,  bem como pela continuidade dessa inércia, durante

certo lapso de tempo”. 178

“A inalienabilidade designa que, como os direitos fundamentais não são dotados

de conteúdos econômico-patrimonial,  a sua titularidade é insuscetível de ser transmitida,  a

título gratuito ou oneroso, sob pena de afetar-se a dignidade da pessoa humana”. 179 

Decorrência  da  inalienabilidade,  também  são  irrenunciáveis  os  direitos

fundamentais, já que não é possível a livre disposição de sua titularidade, “[...] embora haja a

possibilidade do sujeito ativo deixar de exercê-lo.” 180 

Quanto ao caráter da inviolabilidade, não podem esses direitos essenciais serem

desrespeitados  por normas infraconstitucionais  ou por atos do administrador,  sob pena de

responsabilidade civil, administrativa ou criminal. 181 

Também são direitos fundamentais dotados de universalidade, já que são inerentes

à  condição humana.  Independente  de seu conteúdo imediato,  que varia  de acordo com o

espaço e o tempo, sua aplicação abrange a todos os indivíduos sob o seu império. 182

Como previamente  comentado  no  item anterior  deste  mesmo  capítulo,  são  os

direitos fundamentais frutos de um longo processo e constituição e evolução.

Ressaltando  o  caráter  histórico  dessa  classe  de  direitos,  ensina  Araújo  Filho

(1998: 21):

Tais direitos, por mais fundamentais que sejam, nasceram de forma gradual
em determinadas circunstâncias, não todos de uma vez e nem de uma vez por
todas: nasceram quando deveriam ou poderiam nascer,  como manifestação
direta das necessidades de tal ou qual época e intentos de satisfazer estas
necessidades.

178 MORAES, Op. Cit., p. 33/34.
179 Idem, Ibidem, p. 33.
180 Idem, Ibidem, p. 34.
181 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 30.
182 VALE, Op. Cit., p. 30.

48



Ainda é enumerada pela doutrina a efetividade como característica dos direitos

fundamentais do homem.

Os direitos fundamentais, como normas jurídicas que são, comportam, conforme

leciona Barros (apud MAIO, 2002: 38):

[...]  a  análise  científica  em  três  planos  distintos  e  inconfundíveis:  o  da
existência [é a verificação dos elementos constitutivos da norma],  183 o da
validade [apresentando todos seus elementos constitutivos, ou seja, existindo,
verifica-se se a sua formação é válida – competência do agente,  licitude e
possibilidade do objeto e forma adequada] 184 e o da eficácia.

A  eficácia  da  norma  jurídica,  por  sua  vez,  é  a  aptidão  que  esta  possui  para

produzir seus devidos efeitos. 185 Em outras palavras, “[...] é a qualidade da norma [...] de ter a

possibilidade  de  produzir,  concretamente,  seus  efeitos  jurídicos,  [...]  como  também

relativamente à realidade social [...]”.186

A eficácia da norma jurídica é analisada,  pois, sob dois prismas: o da eficácia

jurídica e o da eficácia social, que, apesar de distintos, complementam-se. 187

A  eficácia jurídica  da norma jurídica designa a qualidade de produzir em
maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações,
relações e comportamentos de que cogita. Seria a mera possibilidade de sua
aplicação.  Em  outras  palavras,  é  a  norma  jurídica  que,  tecnicamente,
apresenta condições de aplicabilidade, independentemente de ser observada,
ou não, pelos seus destinatários..........................................................................
A eficácia social, por seu turno, é a alusiva à relação semântica entre a norma
jurídica  e  a  realidade  fático-social,  quanto aos valores  positivos.  Sob esta
perspectiva,  a norma constitucional,  portanto,  seria eficaz se de fato fosse
obedecida, aplicada concretamente, adequada aos valores e a realidade posta.
O  alcance  dos  objetivos  da  norma  constitui  a  efetividade.  (MAIO,  2000:
38/39)

É de suma importância ressaltar que os direitos fundamentais, assim como todas

as  normas  constitucionais,  inclusive  aquelas  de  conteúdo  meramente  programáticos,  são

dotados de eficácia jurídica, sempre e sem exceções.

183 MAIO, Idaya Gama. A eficácia social dos direitos fundamentais. 2002. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Faculdade de Direito. UFC, Fortaleza/Natal. P. 38.
184 Idem, Ibidem, p. 38.
185 BARROSO apud MAIO, Ibidem, p. 38. 
186 MAIO, Ibidem, p. 38.
187 Idem, Ibidem, p. 38.
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A peculiaridade da efetividade dos direitos fundamentais é que esta se opera em

dois planos distintos simultaneamente. São, pois, os direitos em tela oponíveis em face do

Estado  (eficácia  vertical),  bem como  igualmente  oponíveis  às  relações  entre  particulares

(eficácia horizontal). 188

A despeito  de  todas  essas  características  atribuídas  aos  direitos  fundamentais,

lembra-nos NASCIMENTO FILHO [2002: 31] que:

Para Paulo Bonavides, citando Carl Shimitt, há dois critérios formais para a
caracterização dos direitos fundamentais. O primeiro que diz que os direitos
fundamentais são todos os direitos ou garantias nomeados e especificados no
instrumento constitucional. O segundo, que fundamentais são os direitos que
receberam  da  Constituição  um  grau  mais  elevado  de  garantia  ou  de
segurança; [...]

Por fim, mas não menos importante, é o fato de serem os direitos fundamentais

dotados de abertura, já que o catálogo enumerado pelo art. 5º da Constituição Federal de 1988

não é exaustivo. 189

Diz o § 2º do art. sob comento: “Art. 5º, § 2º - Os direitos e garantias expressos

nesta  Constituição  não  excluem  outros  decorrentes  do  regime  e  dos  princípios  por  ela

adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte.” 190

Podem, portanto,  os direitos fundamentais  emanarem de tratados internacionais

celebrados pelo Brasil, a exemplo do Pacto de San Jose da Costa Rica, bem como da própria

Magna Carta atual, seja de forma expressa, em seu art. 5º, v.g., bem como implícita, surgidos

da aplicação e interpretação dos princípios constitucionais implícitos.

Ademais,  visto  a  não  unanimidade  da  doutrina  face  à  enumeração  de

características, torna-se despicienda a enumeração de outros aspectos atribuídos aos direitos

fundamentais do homem, já que elencamos alguns que consideramos de maior essencialidade.

188 VALE, Op. Cit., p.147.
189 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 31.
190 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 29 ed. Atual. E 
Ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. Art.5º, § 2º

50



3.5 Direito fundamental à segurança pública

 Anuncia a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no caput de

seu art. 5º, artigo este que arrola uma série de direitos e garantias fundamentais consagrados

em nossa sociedade, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” 191 (grifo nosso).

Em seguida, no art.  144, do capítulo III (“Da Segurança Pública), do Título V

(“DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS”), eximindo-se o

constituinte da tarefa de elaborar um conceito para segurança pública, indica sua natureza e

seus fins , a saber, “A segurança pública,  dever do Estado, direito e responsabilidade de

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio [...]” (grifo nosso).192

O motivo que determinou a omissão na elaboração de um conceito pela própria

Magna Carta se deve ao fato de ser a segurança pública um conceito jurídico indeterminado,
193 ou seja, aquele “[...] cujo conteúdo e extensão são em longas medidas incertos [...]”. 194

Para  se  elaborar  um  conceito  sintético  de  segurança  pública,  deve-se,

precipuamente, encontrar uma noção razoável de ordem pública que, de acordo com a norma

suprema, é fim da segurança pública.

De acordo com Blaise Knapp, citado por Nascimento Filho, é a ordem pública

compreendida pela ordem pública propriamente dita, que é a ausência de desordem, de atos

lesivos  aos  bens  jurídicos  individuais  e  coletivos,  pela  saúde,  segurança,  boa-fé  negocial,

moralidade e tranqüilidade públicas. 195

191 Idem, Art.5º
192 Idem, Art. 144.
193 NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 76.
194 ENGLISH apud NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 76.
195 BLAISE. apud NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 76. 
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A Enciclopédia Universal Ilustrada Europeo/Americana,  196 por sua vez, indica o

significado da ordem pública como:

El orden consiste em la acertada disposición de lãs casas.  El concepto de
orden,  por  la  tanto,  importa  pluralidade  real  ó  ideal  de  seres,  partes  ó
propriedades”,  razão  de  Santo  Tomás  de  Aquino  ter  definido  ordem
“diciendo que es la recta disposición de lãs cosas à sua fin’, salientando após
que “compréndese por esto que el orden público es la base fundamental de
toda  organización  social  e  política.  Quanto  aquél  falte,  no  puede  tanto,
seguridad  de  las  personas  ni  de  la  propiedad,  com  lo  qual  faltará  la
tranquilidad, la paz social, y la vida de los pueblos quedará á mereced del
más fuerte. 197

É a segurança pública,  por sua vez,  ou “[..]  estado antidelitual  que resulta  da

observância dos preceitos tutelados pelo ordenamento jurídico- penal [...]”, 198 “[...] com ações

de  polícia  preventiva  ou de  repressão imediata  [...]”.  199 Em outras  palavras,  a  segurança

pública é o instrumento jurídico que se opera antes mesmo da ocorrência de um delito, ou

imediatamente ao seu cometimento, sempre buscando restabelecer a ordem pública.  200 Tem,

pois, um caráter cautelar, preventivo, sendo acionado para evitar a concreção de uma lesão à

ordem social, e um outro de restabelecimento imediato da harmônica convivência, buscando

solapar a instauração do caos e insegurança no seio de uma sociedade.

Após elaborarmos uma breve noção a respeito de segurança pública surge uma

série  de  pertinentes  indagações  ao  seu  respeito,  a  saber:  qual  a  natureza  jurídica  deste

instituto?  É  possível  gravá-lo  sob  a  alcunha  de  direito  fundamental  em  nossa  ordem

constitucional? Por fim, tem realmente o Estado a obrigação de efetuá-la? 

De acordo com as palavras do constituinte de 1988, no caput do seu art. 144, é a

segurança pública “[...] dever do Estado, direito e responsabilidade de todos [...]”. 201 

196 Enciclopédia Universal Ilustrada Europeo/Americana, apud NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 77.
197 A ordem consiste na acertada disposição das coisas. O conceito de ordem, portanto, importa pluralidade real 
ou ideal de seres, partes ou propriedades”, razão de Santo Tomás de Aquino ter definido ordem “dizendo que é a 
correta disposição das coisas ao seu fim”, salientando após que “compreende-se por isto que a ordem pública é a 
base fundamental de toda organização social e política. Quando aquela falte, não pode existir o Direito e nem, 
portanto, a segurança das pessoas e nem da propriedade, com o qual faltará a tranqüilidade, a paz social, e a vida 
dos povos cairá a mercê do mais forte. (Tradução livre do autor) 
198 PESSOA apud NASCIMENTO FILHO, Op. Cit., p. 77.
199 SILVA apud NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 77. 
200 NASCIMENTO FILHO, Ibidem, p. 77.
201 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 29 ed. Atual. E 
Ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. Art. 144.
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Constata-se,  a  partir  desta  transcrição,  a  existência  de  duplicidade  de  sujeitos

passivos, já que, simultaneamente, a percepção da segurança pública é atribuída ao Estado,

que  deve  promovê-la  através  de  atitudes  comissivas,  e  aos  particulares,  abstendo-se  do

exercício de práticas consideradas nocivas ao convívio social pela sistemática penal (aspecto

omissivo). 

Diante do exposto, e conforme interpretação literal do dispositivo constitucional

supra citado, forçoso é reconhecer a natureza jurídica de direito subjetivo à segurança pública,

que,  como  todo  direito,  corresponde  uma  obrigação,  202 qual  seja,  dever  de  um  Estado

promover  a  manutenção  ou  restabelecimento  da  ordem  pública,  bem  como  do  próprio

indivíduo, em outra ordem titular do mesmo direito subjetivo em questão, evitar a turbação do

convívio social. 

Entretanto, vistos sua forma e conteúdo, foi esse direito subjetivo elencado pelo

constituinte brasileiro no rol de direitos fundamentais? 

Diz o art.  5º,  em seu  caput,  da Magna Carta  brasileira,  conforme já transcrito

anteriormente, que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, bem como

aos estrangeiros que estiverem temporariamente em nosso território (conforme interpretação

extensiva da doutrina 203), “[...] a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade [...]”. 204  

Tal artigo anuncia a cinco espécies básicas de direitos fundamentais individuais,

de primeira dimensão, pois, sendo seus incisos meros desdobramentos desses direitos. 205 

Entretanto,  qual a exata  abrangência do direito à segurança ali  elencado como

fundamental? 

202 MOTTA FILHO, Sylvio C. da; SANTOS, William D. R. dos. Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e
1000 questões. 11 ed. Rev. Ampl. e Atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2002. p. 58.
203 BASTOS apud MOTTA FILHO; SANTOS, Ibidem, p. 62.  
204 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 29 ed. Atual. E 
Ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. Art. 5º.
205 Para J. Afonso da Silva, além do direito á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, há um 
sexto direito básico, vale dizer, o direito à intimidade. (SILVA apud MOTTA FILHO; SANTOS, 2002: 58)
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Conforme leciona Ferreira Filho, o direito à segurança do indivíduo abrange duas

perspectivas distintas: 206 uma primeira, relativa à segurança dos direitos subjetivos em geral,

que  atribuem  a  garantia  ao  titular  de  um  direito  de  conhecer  antecipadamente  as

conseqüências  de  seus  atos,  conferindo  segurança  às  relações  jurídicas,  e  uma  segunda

perspectiva, que consiste na segurança em matéria pessoal, composta por diversas garantias

em  relação  ao  ser  humano  isoladamente  considerado.  207 Em  suma,  é  a  segurança  a

tranqüilidade  que  deve  ser  ofertada  pelo  Estado  para  o  adequado  exercício  dos  direitos

fundamentais do cidadão. 208

O  conceito  de  segurança  pública  anunciado  nesse  trabalho,  apesar  de  seu

acentuado  teor  de  especialidade,  é  perfeitamente  compatível  com  a  noção  de  segurança

emanada da norma suprema (art.  5º); sendo a segurança em sentido amplo a tranqüilidade

imprescindível ao exercício dos direitos fundamentais, e, por sua vez, a segurança pública, a

atividade repressiva do Estado e da sociedade contra a ofensa a bens jurídicos de maior carga

axiológica, de acordo com a sistemática penal, com o fim de restaurar a ordem pública, não há

como negar que essa última é prevista no caput do art. 5º como direito fundamental básico.

Reconhecida a qualificação da segurança pública como direito fundamental sob o

aspecto formal já que constatamos a sua previsão, ao menos implícita, no caput do art. 5º da

Constituição  Federal  de  1988,  passaremos  a  analisar  se  de  fato  pode  ser  esse  direito

qualificado como fundamental também sob o aspecto material, relembrando neste ponto os,

anteriormente comentados, critérios de caracterização dos direitos fundamentais sugeridos por

Carl Shimitt.

O Estado, a despeito das diversas teorias (de formação natural ou contratual) que

justificam o seu surgimento, e ignorando a problemática a respeito da juridicidade ou não de

seu aspecto teleológico, foi concebido como ordem jurídica, cujo fim precípuo é realizar o

direito  ali  posto.  Esse  fim,  per  si  só  justifica  a  obrigatoriedade  do Estado  brasileiro  em

promover a segurança pública, atendendo, assim, aos comandos constitucionais dos arts. 5º e

144.

206 FERREIRA FILHO, Manoel G. Curso de Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1990. passim. 
207 PINHO, Rodrigo César R. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 
2008.(Coleção sinopses jurídicas) p. 103/104/105. 
208 Idem, Ibidem, p. 103.
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Entretanto, patrocinando pela possibilidade de se atribuir fins ao ente estatal, ou

tarefas, conforme lecionou Helfritz, e diante do preâmbulo da Constituição Federal de 1988,

bem como do art. 3º, ao Estado brasileiro foi, sem sombra de dúvidas, delegado o dever de

promover o bem público.

[...] um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos [...]
Art.  3º  Constituem  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do
Brasil:
[...]
IV – promover o bem de todos, [...]209

 Portanto, sendo a segurança pública atividade inerente a qualquer modalidade de

Estado, seja social  ou liberal,  já que este deve garantir  ao menos a ordem pública para o

harmônico e pacífico convívio social, resta, pois, configurado o aspecto material do direito

fundamental à segurança pública.

Parte II

A Responsabilidade Civil Do Estado Na Ação Civil Ex Delicto

209 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 29 ed. Atual. E 
Ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. PREÂMBULO. Art. 3º, inc. IV.
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4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

4.1 Conceito

Em  palavras  introdutórias  de  sua  obra  “Tratado  de  Responsabilidade  Civil”,

leciona Dias (1994: 1) que “Toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da

responsabilidade.”

Ratificando essa problemática, leciona Maria Helena Diniz (2005: 3):

Deveras,  a  todo instante  surge  o problema da responsabilidade  civil,  pois
cada  atentado  sofrido pelo homem, relativamente  à  sua pessoa  ou ao seu
patrimônio,  constitui  um  desequilíbrio  de  ordem  moral  ou  patrimonial,
tornando imprescindível a criação de soluções ou remédios [...] que sanem
tais lesões, pois o direito não poderá tolera ofensas fique sem reparação.

Adiante,  acentua,  a mesma doutrinadora,  a importância do instituto jurídico da

responsabilidade,  já  que,  “[...]  como  pondera  José  Antônio  Nogueira,  o  problema  da

responsabilidade é o próprio problema do direito, visto que ‘todo direito acenta na idéia da

ação, seguida da reação, de restabelecimento de uma harmonia quebrada.’” 210 

Precipuamente, essencial se faz à compreensão desse instituto a prévia análise de

sua terminologia. Derivado do verbo latino respondere, que significa a obrigação atribuída a

alguém de assumir  as conseqüências  jurídicas  dos seus atos,  a  atual  concepção acerca de

responsabilidade extrapola os limites de sua semântica original, conservando, ambas, porém, a

idéia nuclear de obrigação. 

A responsabilidade,  entretanto,  não se  confunde com o conceito  de  obrigação

propriamente dita. Este último instituto é sempre um dever jurídico originário, 211 consistindo

em um vínculo jurídico que atribui ao credor o direito de exigir do devedor o adimplemento

210 DINIZ, Maria H. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 22 ed. Rev. e Atual. São Paulo: 
Saraiva, 2005. v. 7. p.5.
211 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2 ed. 3ª Tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 20.
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de determinada prestação; 212 já a responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, nascido da

violação do primeiro. 213

Se alguém se compromete a prestar serviços profissionais a outrem, assume
uma obrigação,  um dever jurídico originário.  Se não cumprir  a  obrigação
(deixar de prestar os serviços) violará o dever jurídico originário, surgindo
daí  a  responsabilidade,  o  dever  de  compor  o  prejuízo  causado  pelo  não
cumprimento  da  obrigação.  Em síntese,  em toda  obrigação  há  um dever
jurídico  originário,  enquanto  na  responsabilidade  há  um  dever  jurídico
sucessivo. E, sendo a responsabilidade uma espécie de sombra da obrigação
(a imagem é de Larenz), sempre que quisermos saber quem é o responsável
teremos de observar a quem a lei imputou a obrigação ou dever originário.
(CAVALIERI FILHO 2000: 20)

A responsabilidade como obrigação de reparar um dano, ou seja, dever jurídico

secundário,  encontra  fundamento  para  a  sua  validade  no  princípio  geral  do  Direito  do

neminem  laedere  (a  ninguém é  dado  causar  prejuízo  a  outrem),  que  impõem  limites  ao

exercício de liberdades individuais em uma sociedade civilizada. 214

Visto a  ampla  repercussão  do instituto  jurídico  da responsabilidade,  já  que se

perpetua diante de toda a atividade humana, não é restrita sua aplicação à esfera do direito

civil,  resguardando,  respeitadas  as  devidas  peculiaridades,  a  atuação em todos os  campos

jurídicos.

Diante  de  todos  esses  esclarecimentos,  podemos  conceituar  a  responsabilidade

civil  como o conjunto de medidas que visam obrigar o indivíduo a reparar um dano, seja

moral ou patrimonial, causado a terceiros, em razão de um ato de sua autoria, ou praticado por

uma  outra  pessoa  por  quem  responde,  ou  por  alguma  coisa  a  ele  pertencente,  ou  por

disposição legal.  215 Em outras palavras, é o dever jurídico concebido a partir da agressão a

um interesse  essencialmente  particular,  que  sujeita  o  infrator  “[...]  ao  pagamento  de uma

compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.”
216 

212 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações: Parte Geral. 8. ed. Rev. São Paulo: Saraiva, 2007. 
p.2.
213 CAVALIERI FILHO, Op. Cit., p.20.
214 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: responsabilidade 
civil. 3 ed. Rev. São Paulo: Saraiva, 2005. v. III.  p. 2.
215 DINIZ, Op. Cit., p. 40.
216 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit.,  p. 9.
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4.2 Evolução Histórica

A  evolução  da  responsabilidade  civil,  segundo  Diniz,  tem  caráter

multidimensional, podendo ser analisado quanto ao aspecto histórico, quanto aos fundamentos

(qual a razão da obrigatoriedade de reparar um dano), à extensão (quais as pessoas sujeitas ao

dever de reparar) e à densidade (em que esfera, real ou pessoal, e qual o quantum que recai o

ressarcimento). 217

Não almejando, entretanto,  contestar os consagrados ensinamentos da eminente

civilista brasileira, por mais óbvio que nos aparenta ser, mostra-se nos de suma importância a

constatação da continência das evoluções do fundamento, extensão e densidade, na própria

evolução histórica, pela qual passaremos a nos concentrar adiante. 

Assim como inúmeros outros institutos do direito privado ocidental,  também a

responsabilidade civil encontra suas raízes no direito romano. 218 

Em seus primórdios, cuja Lei máxima era a das XII Tábuas, repercutiu no direito

romano o princípio da justiça pelas próprias mãos: sistema de vingança privada. 219 Apesar de

não ser aplicada em sua íntegra, já que a vingança privada foi essencialmente exercida em

sociedades paraestatais, ou seja, antes de sua organização em uma instituição “superior”, foi

regulamentada a autotutela pela Lei do Talião, com o mero intuito de o Poder Público evitar o

cometimento de abusos no exercício particular da retaliação. 220

O  mesmo  instrumento  legal  romano,  ao  mesmo  tempo  em  que  permitiu  o

exercício  da  autotutela,  ressaltou  a  sua  inaplicabilidade  quando  celebrado  acordo  de

ressarcimento do ofendido, a saber, a autocomposição.  221 “Na Lei das XII Tábuas, aparece

significativa expressão desse critério na tábua VII, lei 11ª: ‘si membrum rupsit, ni cum eo

pacit, tálio esto’ (se alguém fere a outrem, que sofra a pena de Talião)”. 222 

217 DINIZ, Op. Cit., passim.
218 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 10.
219 Idem, Ibidem, p. 10.
220 DINIZ, Op. Cit., p. 10/11.
221 Idem, Ibidem, p. 11.
222 Idem, Ibidem, p. 10.
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Vigora nesse período a noção de responsabilidade objetiva, visto que a prática de

uma ofensa, independentemente da ocorrência de culpa, gerava uma retaliação. 223 Entretanto,

tal conseqüência jurídica não passava de uma mera punição; consistia em uma sanção, um

castigo ao autor da lesão, confundindo-se, pois, pena com ressarcimento. 224

Essa confusão entre  conseqüências  advindas  da ofensa a um direito  individual

deve-se ao fato de que esta era vista no ordenamento romano como um verdadeiro delito. 225 

A duvidosa eficácia social da autotutela frente à hipertrofia das relações sociais, já

que “[...] esta não reparava dano algum, ocasionando na verdade duplo dano: o da vítima e o

de seu ofensor, depois de punido”, 226 provocou a evolução do instrumento da autocomposição

no direito romano, vindo a ser cristalizada a noção de reparação de danos com a Lex Aquilia

de Damno. 

Outra  grande  contribuição  da  Lei  Aquiliana,  além  da  distinção  entre

responsabilidade penal e civil, foi a atribuição a esta última do elemento culpa. 227 A partir de

então,  somente  surgiria  a  obrigação  de  reparar  o  dano  provocado  pelo  seu  ato,  quando

demonstrado o dolo, negligência, imprudência ou imperícia do autor, ficando, pois, rechaçado

o objetivismo extremo do antigo regramento. 228 

O notório salto dado pelo instituto da responsabilidade civil através da edição da

lei  supra  comentada,  sofreu, entretanto,  retrocesso no próprio direito  latino,  quando, mais

tarde,  o Estado passou a  instituir  valores fixos para cada tipo de prejuízo,  assemelhando,

novamente,  a  reparação  de  dano  à  pena.  Em outras  palavras,  foi  revivida  a  já  superada

confusão entre sanção civil e penal. 229 

Somente na Idade Média, com a demarcação exata dos limites entre dolo e culpa

strictus sensus, é que foi definitivamente assentada nos ordenamentos jurídicos ocidentais a

secção entre a responsabilidade civil e a penal. 230

223 Idem, Ibidem, p. 11.
224 LIMA, Alvino. Culpa e Risco. 2 ed. São Paulo: RT, 1999. p. 26/27.
225 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 10.
226 DINIZ, Op. Cit., p. 11.
227 LIMA, Op. Cit., p. 26/27.
228 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 12.
229 DINIZ, Op. Cit., p. 11.
230 Idem, Ibidem, p. 12.
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A despeito da prévia existência de seus elementos, somente na França napoleônica

foi que se desenvolveu a teoria da responsabilidade civil, cujo fundamento adviria única e

exclusivamente da culpa. 

A  teoria  clássica  da  culpa,  entretanto,  ao  longo  da  evolução  da  sociedade

moderna,  tornou-se  insuficiente  para  abarcar  a  complexa  gama  de  prejuízos  advindos  da

convivência social. 

Em meio à desconformidade entre o instrumento jurídico indenizatório,  visto a

constatada deficiência da teoria da culpa e o surgimento de novas demandas sociais, surgiu a

teoria do risco da atividade.

Segundo  esta  teoria,  há  um  determinado  grupo  de  atividades  que,  por  sua

natureza, provoca sérios riscos à vida e à saúde do homem, gerando, pois, pelo simples fato de

sua ocorrência,  o dever  de ressarcimento  ao prejuízo  causado.  Fundamenta-se a teoria  da

responsabilidade objetiva no princípio do  ubi emolumentun, ib ius (quem se aproveitar dos

riscos ocasionados deverá arcar com as conseqüências). 231

Conforme se mostrou  plenamente  adequada  aos  atuais  conflitos  sociais,  foi,  a

teoria objetiva, ao lado da teoria da culpa, incorporada aos modernos diplomas legais, tais

quais, o Código Civil do Brasil de 2002.

É preciso, entretanto, conforme relembra Diniz (2005: 13), ressaltar que “[...] a

culpa  continua  sendo o  fundamento  da  responsabilidade  civil,  que  o  risco  não a  anulou,

constituindo-se, ao seu lado, também como fundamento da responsabilidade civil”.

São,  pois,  ambas  as  teorias  complementares  em  sede  de  fundamentação  da

responsabilidade  civil,  já  que  converge  par  um  mesmo  fim,  e  não  contraditórias  ou

conflitantes. 

4.3 Elementos ou pressupostos

231 Idem, Ibidem, p. 12/13.
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Não fugindo a tônica que assola inúmeros institutos jurídicos, já que a ciência do

Direito,  de  natureza  social  por  excelência  sedimenta-se  sobre  inúmeros  e  conflitantes

posicionamentos teoréticos, a configuração dos elementos básicos da responsabilidade civil

também é alvo de díspares conclusões doutrinárias.

Em regra, extraem, os civilistas, os elementos da responsabilidade civil da leitura

cumulada dos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, a saber:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.

Art. 927.  Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.232

O  primeiro  dos  elementos  básicos  decantados  na  interpretação  literal  dos

dispositivos legais em análise é a conduta humana, seja em caráter positivo (comissão) ou

negativo (omissão). 

Conforme prenunciado no presente capítulo,  é a responsabilidade civil  o dever

jurídico secundário emanado da violação de um dever jurídico primário. Melhor dizendo, é a

sanção jurídica advinda da violação da obrigação genérica de um indivíduo, no exercício de

seus direitos, não gerar lesões à esfera patrimonial ou moral de um terceiro.

Imprescinde, portanto, para a configuração da responsabilidade, de uma atuação

humana; em contrário senso, o fato jurídico em sentido amplo (aquele decorrente da natureza,

ou seja, independente da comissão ou omissão humana), a despeito da possibilidade de gerar

danos, não origina responsabilidade civil. 233

Para  que  a  conduta  humana  seja  caracterizada  como  um  dos  elementos

fundamentais da responsabilidade civil, entretanto, faz-se necessária a presença de um núcleo

232 BRASIL. Código Civil. (2002). 3 ed. Barueri: Manole, 2004.
233 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 31.
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volitivo.  Ou  seja,  somente  é  relevante  para  fins  de  responsabilização  a  conduta  humana

danosa resultante da livre manifestação de vontade do agente. 234

A  voluntariedade  do  ato,  porém,  como  elemento  ou  pressuposto  da

responsabilidade civil, não se confunde necessariamente com o intuito de provocar prejuízos a

outrem, vale dizer, a culpa. 235 Dizer que a atividade deve ser fruto de uma livre manifestação

de vontade, refere-se, tão somente, ao conhecimento do que se está praticando. 236

Para  respeitar  a  doutrina,  além  da  voluntariedade  que  deve  ser  ínsita  à  ação

humana, para que surja o dever jurídico de ressarcimento, deve a ação ser eivada de ilicitude.

O ato de vontade, contudo, no campo da responsabilidade deve revestir-se de
ilicitude.  Melhor  diremos que  na  ilicitude  há,  geralmente,  uma cadeia  ou
sucessão  de  atos  ilícitos,  uma  conduta  culposa.  Raramente,  a  ilicitude
ocorrerá com um único ato. O ato ilícito traduz-se em um comportamento
voluntário que transgride um dever. Na responsabilidade subjetiva, o centro
de exame é o ato ilícito. O dever de indenizar vai repousar justamente no
exame de transgressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito. [...] Na
responsabilidade objetiva [ por sua vez], o ato ilícito mostra-se incompleto,
pois é suprimido o substrato da culpa. (VENOSA, 2005: 32)

De fato, uma vez que a responsabilidade civil nos remete à idéia de atribuição
das conseqüências danosas da conduta ao agente infrator, é lógico que para a
sua configuração, ou seja, para que haja a imposição do dever de indenizar, a
referida atuação lesiva deva ser contrária ao direito, ilícita ou antijurídica....
Não é por outro motivo que a sede legal da responsabilidade civil – art. 186 –
é,  precisamente,  o  ato  ilícito,  [...].  (GAGLIANO;  PAMPLONA  FILHO,
2005: 36)

 Apesar  de  ser  reconhecer  que,  em  regra,  a  antijuridicidade  atrela-se  ao  ato

humano que desencadeia a responsabilidade, 237 há diversas ocasiões onde o legislador prevê o

dever  de  ressarcimento  mesmo  quando  se  atua  licitamente.  “Em outras  palavras:  poderá

haver  responsabilidade  civil  sem  necessariamente  haver  antijuridicidade,  ainda  que

excepcionalmente, por força de norma legal.” 238

Há, ainda,  quem identifique a culpa  latu sensus,  a partir da leitura dos termos

“voluntária, negligência ou imprudência”, sedimentados na redação do art. 186 da atual norma

234 Idem, Ibidem, p. 31.
235 Idem, Ibidem, p. 32.
236 Idem, Ibidem, p. 32.
237 Idem, Ibidem, p. 36.
238 Idem, Ibidem, p. 36.
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civil pátria,  239 como  fundamento  do  ato  ilícito  ou  como  um  próprio  pressuposto  da

responsabilidade civil. 240 

Reafirmando a postura da nossa atual sistemática civil, onde foram consagradas

de  forma  harmoniosa  e  complementar  a  responsabilidade  de  ordem subjetiva  e  objetiva,

conforme comentado em linhas anteriores, não pode a culpa ser configurada como elemento

básico do instituto em tela, já que carece de generalidade.

É, entretanto, por nós aceito, a concepção da culpa como mero desdobramento do

ato ilícito, sendo valiosos os ensinamentos de Diniz (2005: 44/45):

[...] o ato ilícito qualifica-se pela culpa. Não havendo culpa, não haverá, em
regra,  qualquer  responsabilidade  [exceto  nos  casos  de  responsabilidade
objetiva enumerados pela lei]. [...] O ato ilícito é o praticado culposamente
em desacordo com a norma jurídica, destinada a proteger interesses alheios;
[...]. Para que se configure o ilícito será [portanto] imprescindível um dano
oriundo de atividade culposa. [...] [Por fim] É mister esclarecer, ainda, que o
ilícito  tem  duplo  fundamento:  a  infração  de  um  dever  preexistente  e  a
imputação  do  resultado  à  consciência  do  agente.  Portanto,  para  sua
caracterização, é necessário que haja uma ação ou omissão voluntária, que
viole norma jurídica protetora de interesses alheios ou um direito subjetivo
individual,  e  que  o  infrator  tenha  conhecimento  da  ilicitude  do  seu  ato,
agindo  com dolo,  se  intencionalmente  procura  lesar  outrem,  ou  culpa,  se
consciente dos prejuízos que advêm de seu ato, assume o risco de provocar
evento danoso. Assim, a ação contrária ao direito, praticada sem que o agente
saiba que é ilícito, não é ato ilícito, embora seja antijurídica.   

Um segundo pressuposto a ser considerado para a ocorrência da responsabilidade

civil é o dano. Conforme constatam GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2005: 39), “Sem a

ocorrência  deste  elemento  não  haveria  o  que  indenizar,  e,  conseqüentemente,

responsabilidade.”

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria
que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano.
Pode  haver  responsabilidade  sem  culpa,  mais  não  pode  haver
responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a
modalidade do risco que lhe sirva de fundamento [...], o dano constitui o seu
elemento preponderante.  Tanto é assim que,  sem dano,  não haverá  o que
reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa. (CAVALIERI
FILHO, 2000: 70)

239 BRASIL. Código Civil. (2002). 3 ed. Barueri: Manole, 2004.
240 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 28.
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Apesar de sua concepção gerar inúmeras controvérsias, 241 pode-se compreender o

dano, hodiernamente, como a lesão a um interesse jurídico individual ou coletivo, patrimonial

ou moral, tutelado pela ordem normativa. 242

Concebido o dano a partir de um ato humano (comissivo ou omissivo) voluntário

(licito  ou  ilícito,  culpável  ou  não),  somente  surge  o  dever  jurídico  de  indenização  ou

ressarcimento,  caso  sejam  identificados  três  requisitos  mínimos  ínsitos  ao  dano:  243 em

primeiro  lugar,  imprescinde  da configuração de uma lesão  a  um interesse  patrimonial  ou

extrapatrimonial de uma pessoa natural ou jurídica; também se faz necessária a certeza de

existência do dano, sendo necessário, para tanto, “[...] sua demonstração e evidencia em face

dos acontecimentos  e sua repercussão sobre a pessoa,  ou patrimônio desta [...],  salvo nos

casos de dano presumido”; 244 por último, deve-se verificar a persistência do dano, já que sua

reparação  às  expensas  do  agressor  anteriormente  ao  provimento  jurisdicional,  evita  a

responsabilização jurídica.

Apresenta-se,  como  o  último  dos  elementos  constituintes  da  responsabilidade

civil,  o  nexo causal,  que é,  em suma,  o  vínculo  necessário  entre  o  prejuízo  e  a  conduta

humana.  245 A respeito de sua imprescindibilidade,  constata  Venosa (2005: 53) que “Se a

vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que eleva o ato danoso ao

responsável, não há como ser ressarcida”.

Apesar de aparentemente ser um dos mais simplórios elementos, destaca Serpa

Lopes (2001: 218) a complexidade do nexo causal:

Uma das condições essenciais à responsabilidade é a presença de um nexo
causal  entre  o  fato  ilícito  e  o  dano  por  ele  produzido.  É  uma  noção
aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de mera aparência,
porquanto  a  noção  de  causa  é  uma  noção  que  se  reveste  de  um aspecto
profundamente filosófico, além das dificuldades de ordem prática, quando os
elementos causais, os fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no
tempo e no espaço.

241 VENOSA, Silvo de S. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 4. p. 40.
242 DINIZ, Op. Cit., p. 66.
243 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 43.
244 DINIZ, Op. Cit., p. 68.
245 Idem, Ibidem, p. 109.
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Enumera  a  doutrina  três  principais  correntes  teóricas  que  perquirem  os

fundamentos do nexo causal: a teoria da equivalência de condições, da causalidade adequada

e a da causalidade direta ou imediata. 

Para  a  teoria  da  equivalência  de  condições,  elaborada  na  segunda  metade  do

século XIX pelo alemão Von Buri,  246 tudo aquilo que concorre para a concepção do dano,

seja  causa,  condição,  ou  ocasião,  é  indicado  como  nexo  causal.  247 “Por  isso  se  diz

‘equivalência de condições’: todos os fatores causais se equivalem, caso tenha relação com o

resultado.” 248

Continuam  lecionando  estes  teóricos  que,  visto  a  equivalência  das  causas

originadoras do dano, torna-se despicienda a exata determinação de qual fato efetivamente

causou o prejuízo em tela. 249 “Esta teoria, entretanto, apresenta um grave inconveniente. Por

considerar  causa toda antecedente que contribua para o desfecho danoso, a cadeia  causal,

seguindo esta linha de intelecção, poderia levar a sua investigação ao infinito”.250

A teoria da causalidade adequada, por sua vez, considera a causa não como todo e

qualquer fato antecedente e concorrente para a consecução do prejuízo, e sim aquele que seja

idôneo para tal fim.  251 “Logo, nem todas as condições serão causas, mas apenas aquela que

for mais apropriada para produzir o evento.” 252

Se a teoria anterior peca por excesso, admitindo uma ilimitada investigação
da  cadeia  causal,  esta  outra,  a  despeito  de  mais  restrita,  apresenta  o
inconveniente  de  admitir  um  acentuado  grau  de  discricionariedade  do
julgador,  a  quem  incumbe  avaliar,  no  plano  abstrato,  e  segundo  o  curso
normal das coisas, se o fato ocorrido no caso concreto pode ser considerado,
realmente, causa do resultado danoso. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO,
2005: 100)

Por fim, arrola a doutrina como teoria explicativa do nexo causal, a da causalidade

direta ou imediata.  Segundo esta corrente teórica é a causa o antecedente fático que “[...]

ligado por um vínculo de necessidade ao resultado danoso, determinasse este último como

246 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 96.
247 VENOSA, Op. Cit., p. 54.
248 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 97.
249 PEREIRA, Op. Cit.,. p. 78.
250 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 97/98.
251 CAVALIERI FILHO, Op. Cit,  p. 51.
252 Idem, Ibidem, p. 51.
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uma conseqüência sua, direta e imediata.” 253 É imperioso, portanto, que o vínculo construído

entre a causa e o dano seja direto. 254

Suposto certo dano, considerasse causa dele a que lhe é próxima ou remota,
mas,  com  relação  a  esta  última,  é  mister  que  ela  se  ligue  ao  dano,
diretamente. Assim, é indenizável todo dano que se filia a uma causa, ainda
que remota, desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que
explique  o  mesmo  dano.  (ALVIM,  1972:  356.  apud  GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2005: 101)

A despeito da divergência doutrinária acerca de qual a teoria adotada pelo Código

Civil brasileiro, apresentando-se contundentes argumentos em ambos os lados, coadunamos

com a prática conclusão de Rui Stoco (apud VENOSA 2005: 54):

Enfim,  independentemente  da  teoria  que  se  adote,  como a  questão  só  se
apresenta  ao  juiz,  caberá  a  este,  na  análise  do  caso  concreto,  sopesaras
provas,  interpretá-las  como  conjunto  e  estabelecer  se  houve  violação  do
direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se existe um nexo causal entre
esse comportamento do agente e o dano verificado. 

4.4 Espécies

Apesar de a responsabilidade civil como fenômeno jurídico oriundo de conflitos

de interesses insetos ao convívio social  ser um instituto indivisível,  sofre classificação, de

acordo com as suas peculiaridades, em diversas espécies. 255

Assim sendo, costuma a doutrina classificá-la quanto ao seu fundamento, ao seu

fato gerador e ao agente causador do dano. 256

Conforme o primeiro  dos critérios  acima enumerados,  a  responsabilidade  civil

pode  ser  subjetiva,  quando  se  fundamenta  na  existência  do  elemento  (acidental,  e  não

essencial  257)  culpa em seu sentido amplo,  ou objetiva,  quando imprescinde da ocorrência

deste elemento acidental.

253 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 101.
254 ALVIM apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 101.
255 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 14.
256 DINIZ, Op. Cit., p. 128/129.
257 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., passim.
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A teoria da culpa, cuja evolução (surgimento, apogeu, crise e readequação) já fora

anteriormente comentada, concebe a responsabilidade civil envolta no princípio  unuscuique

sua culpa nocet (cada um responde por sua própria culpa)  258. “Assenta-se, essa modalidade

de responsabilidade, em nosso ordenamento jurídico, na redação do art. 186 do Código Civil

2002, a saber: Aquele que, por ação ou omissão  voluntária, negligência ou imprudência,

violar direito e causar dano a outrem, [...]”. 259 (Grifo Nosso)

Compreende-se, pois, na estruturação da culpa, conquanto seja sua noção objeto

de  contraditórios  posicionamentos  doutrinários,  ao  menos  a  presença  de  um  traço

fundamental, qual seja, a ocorrência de um erro de comportamento, ou, em outras palavras, a

desobediência a um dever de conduta. 260

O ato humano danoso deve, pois, para confirmar como ato ilícito ser voluntário,

seja com o intuito deliberado de produzir a efetiva lesão (dolo), seja quando executado de

modo  inapropriado  à  manutenção  do  dever  de  não  prejudicar  outrem (culpa  em sentido

estrito).

Entretanto, conforme salientamos em outra ocasião nesse mesmo trabalho, a teoria

clássica da culpa, ao longo da evolução da sociedade moderna, não mais se mostrou suficiente

à plena pacificação social, já que não mais conseguiu abarcar toda a complexa esfera de atos

antijurídicos.

Surgiu,  assim,  nesse  contexto,  a  responsabilidade  civil  objetiva,  que,  em uma

definição  sucinta,  porém,  de  técnica  mais  apurada,  é  aquela  “[...]  ocorrente

independentemente de culpa; ou seja, esta pode ou não existir”. 261

Com efeito,  os princípios de solidariedade social  e da justiça distributiva,
capitulados no art.  3º, incisos I e II,  da Constituição, segundo os quais se
constituem  objetivos  fundamentais  da  República  a  construção  de  uma
sociedades livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais não podem
deixar de moldar os novos contornos da responsabilidade civil. Do ponto de
vista  legislativo e interpretativo,  retiram da esfera meramente individual e
subjetiva  o  dever  de  repartição  dos  riscos  da  atividade  econômica  e  da

258 Idem, Ibidem, p. 15.
259 BRASIL. Código Civil. (2002). 3 ed. Barueri: Manole, 2004.
260 CASTRO, Guilherme Couto de. A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 15.
261 Idem, Ibidem, p. 31.
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autonomia privada, cada vez mais exacerbados na era da tecnologia. Impõem,
como linha de tendência, o caminho da intensificação dos critérios objetivos
de reparação e do desenvolvimento de novos mecanismos de seguro social.
(TEPEDINO, 2001: 175/176)

Os proveitos e vantagens do mundo tecnológico são postos num dos pratos da
balança. No outro, a necessidade de o vitimado em benefício de todos puder
responsabilizar alguém, em que pese o coletivo da culpa. O desafio é como
equilibrá-los. Nessas circunstâncias,  fala-se em responsabilidade objetiva e
elabora-se a teoria do risco, dando-se ênfase à mera relação de causalidade,
abstraindo-se,  inclusive,  tanto da  ilicitude do  ato  quanto da  existência  da
culpa. (PASSOS, J. J. Calmon de. O imoral nas indenizações por dano moral.
Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  6,  n.  57,  jul.  2002.  Disponível  em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2989.  Acesso  em:  13  maio
2008.)

A teoria do risco, que concebe a responsabilidade envolta na potencialidade de

uma dada atividade humana, seja lícita ou ilícita, provocar danos, 262 foi implementada, ainda

durante a vigência do Código Civil de Beviláqua, em diversas leis esparsas sendo codificada,

ao lado da responsabilidade subjetiva, apenas pelo novel diploma civil, no parágrafo único do

seu art. 927, a saber: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.263 

Apesar  de  ser  ressaltada  contumazmente  pela  doutrina  a  inexistência  de  uma

diferença  ontológica  entre  a  responsabilidade  civil  contratual  e  extracontratual,  sendo  tal

dualidade meramente aparente,  por razões didáticas ainda se faz tal  classificação quanto à

natureza jurídica de seu fato gerador. 264

Sendo assim, conceitua-se responsabilidade civil contratual como aquela gerada

pelo  cometimento  de  um ilícito  contratual.  Em outras  palavras,  o  dever  de ressarcimento

decorre do inadimplemento de uma obrigação específica (um contrato ou um negócio jurídico

unilateral)  preexistente.  265 “Baseia-se  [pois]  no  dever  de  resultado,  o  que  acarretará  a

presunção da culpa pela inexecução previsível e evitável da obrigação nascida da convenção

prejudicial à outra parte”.266

Se o contrato é fonte de obrigações, sua inexecução também o será. Quando
ocorre  o  inadimplemento  do  contrato,  não  é  a  obrigação  contratual  que

262 VENOSA, Op. Cit., p.21.
263 BRASIL. Código Civil. (2002). 3 ed. Barueri: Manole, 2004.
264 VENOSA, Op. Cit., p.  31.
265 Idem, Ibidem, p. 30.
266 DINIZ, Op. Cit., p. 128.
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movimenta a responsabilidade, uma vez que surge uma nova obrigação que
substitui  à  preexistente  no  todo  ou  me  partes:  a  obrigação  de  reparar  o
prejuízo  conseqüente  à  inexecução  da  obrigação  assumida.  A
responsabilidade  contratual  é  o  resultado  da  violação  de  uma  obrigação
anterior,  logo,  para  que  exista,  é  imprescindível  a  preexistência  de  uma
obrigação. (DINIZ, 2005: 128)  

Já  a  responsabilidade  extracontratual  ou  aquiliana  é  aquela  que  decorre  da

inobservância  de  uma  norma  jurídica  (obrigação  geral),  ou  seja,  da  prática  de  um  ato

voluntário que provoque danos à esfera patrimonial ou moral de um terceiro (ato antijurídico),

sem que haja prévia relação jurídica com este. 267 

Uma  única  diferença  de  ordem  prática  anotada  pela  doutrina  entre  a

responsabilidade civil contratual e a aquiliana, refere-se ao ônus da prova. 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade contratual, faz-se mister que
a  vítima  e  o  autor  do  dano já  tenham se  aproximado anteriormente  e  se
vinculado para o cumprimento de uma ou mais prestações,  sendo a  culpa
contratual a violação de um dever de adimplir, que constitui justamente o
objeto do negócio jurídico, ao passo que, na  culpa aquiliana,  viola-se um
dever necessariamente negativo, ou seja, a obrigação de não causar dano a
ninguém..............................................................................................................
Justamente por essa circunstância é que, na responsabilidade civil aquiliana a
culpa deve  ser  sempre  provada pela vítima,  enquanto na  responsabilidade
contratual, ela é, de regra, presumida, invertendo-se o ônus da prova, cabendo
à vítima comprovar, apenas, que a obrigação não foi cumprida, restando ao
devedor o  onus probandi, por exemplo, de que não agiu com culpa ou que
ocorreu  alguma  causa  excludente  do  elo  de  causalidade.  (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2005: 128)  

Por fim, classifica-se a responsabilidade civil quanto ao autor do ato lesivo em

direta, quando praticada pelo próprio responsabilizado, ou indireta, quando o ato emana de

um terceiro, com o qual o responsável possui vínculo legal, de fato de animal ou de coisas sob

sua guarda. 268 

Ademais  pode ainda  o dever  de  ressarcimento  ser  qualificado  como primário,

aquele que atinge direitamente o próprio autor do dano,  269 solidária, aquela atribuída a co-

autores  do  prejuízo,  270 e,  por  fim,  subsidiária,  quando  o  responsável  primário  for

impossibilitado de reparar, transfere-se o ônus a um garantidor seu, legal ou convencional. 271

267 Idem, Ibidem, p. 129.
268 Idem, Ibidem, p. 129.
269 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 13 ed. Rev. Ampli. e Atual. Rio de
Janeiro: LUMEN JURIS, 2005. p. 437.
270 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 107/108.
271 CARVALHO FILHO, Op. Cit., p. 437.
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5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA AÇÃO CIVIL EX 

DELICTO

5.1 Responsabilidade Civil do Estado

Ratificando os  prelecionados  ensinamentos  do magistrado Aguiar  Dias,  toda  e

qualquer  manifestação  da  atividade  humana  traz  em seu  bojo  a  controvertida  questão  da

responsabilidade. 272

Em  épocas  atuais,  onde  os  ordenamentos  jurídicos  positivos  estendem  a

qualificação “fundamentalidade” a diversos direitos, visto sua imprescindibilidade ao efetivo

e pleno desenvolvimento do ser humano, ganhou “[...] foros de predominância, na civilística

moderna, o estudo de direitos da personalidade”.273 Imperiosa, pois, torna-se a fixação dos

princípios da responsabilidade da entidade estatal,  instrumento jurídico este que se mostra

como efetiva “[...] forma de defesa do indivíduo frente ao crescente gigantismo do Estado”.274 

272 DIAS,  Op. Cit., p. 1.
273 PEREIRA, Op. Cit., p. 127.
274 Idem, Ibidem, p. 127.
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Entretanto, nem sempre foi pacífica a atribuição de responsabilidade ao Estado,

perpassando  a  evolução  deste  instituto  por  três  períodos  distintos:  uma  primeira  fase,

predominando  a  idéia  da  irresponsabilidade;  a  posteriori,  segue  a  fase  civilista,  onde  se

aplicou ao Estado, independentemente de sua natureza jurídica pública,  a responsabilidade

civil em seu exato rigor privatístico; e por fim uma fase de direito público, aplicando-se o

instituto  reparatório  com  as  devidas  adequações  ao  regime  jurídico  público  ínsito  ao

organismo estatal. 275 

Desenvolvida a partir da máxima inglesa The King can do not wrong ( “O rei nada

faz  de  errado”),  276 a  teoria  da  irresponsabilidade  do  estado  pelos  atos  de  seus  agentes

reverberou fielmente a filosofia absolutista moderna, já que o soberano, como representante

do  poder  divino  e,  por  isso,  supremo  guardião  da  ordem  jurídica,  fora  imbuído  de

infalibilidade,  277 sendo-lhe,  pois,  impossível  a  atribuição  do  cometimento  de  um  ato

antijurídico. 278

Ademais,  a  doutrina  da  irresponsabilidade  foi  concebida  às  luzes  das  teorias

administrativas do mandato e da representação, 279 que afirmavam, em suma, respectivamente,

que  o  agente  público  atuaria  como  mandatário  exercendo  parcela  do  poder  estatal,  ou

representando o mesmo,  280 visto não ser este ente dotado de individualidade fiosiopsíquica.

Sendo assim,  não haveria  de se falar  em responsabilidade  do Estado,  não podendo, pois,

sofrer os impactos negativos advindos da atuação irregular de seus agentes.

Superado o sistema absolutista do Estado, que culminou com a sua ab-rogação a

partir  dos  movimentos  revolucionários  burgueses  do  século  XVIII,  instaurou-se  o  Estado

Liberal, caracterizado essencialmente pela clássica separação de poderes de Montesquieu. 281 

275 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 7 ed. Rev. e Aum. Rio de Janeiro: Forense, 1983. v. II. p. 
620.
276 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 208.
277 CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 57.
278 PEREIRA, Op. Cit., p. 128.
279 Idem, Ibidem, p. 129.
280 ROSA, Márcio F. E. Direito Administrativo. 8 ed. 2ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2007. 
(Coleção sinopses jurídicas) p.53.
281 PEREIRA, Op. Cit., p. 128.
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   Tal princípio da separação dos poderes, ao passo que se mostrou como o mais

importante dos instrumentos de contenção do próprio ente estatal, visto o seu excessivo rigor

teórico não avançou em caminho à atribuição de responsabilidade do Estado.

Por  estranho  que  pareça,  a  morte  do  absolutismo,  que  deveria  perfurar  a
cidadela  da  imunidade  total,  reforçou-a  sob  inspiração  do  princípio  da
“separação  dos  poderes”,  sob  color  de  que  a  afirmação  de  uma
responsabilidade da Administração, importaria uma censura do judiciário ao
procedimento do Executivo, e via de conseqüência em uma interferência de
um Poder na atividade de outro Poder, uma vez que o Judiciário deveria estar
ao conhecimento dos litígios entre particulares. (PEREIRA, 1999: 128)

Apesar de, contemporaneamente, serem poucos os juristas que patrocinam em seu

favor,  enumera Dias (1983: 612) alguns dos principais  argumentos  favoráveis  à teoria  da

irresponsabilidade estatal.

Advoga-se vigorosamente a adoção dos princípios da responsabilidade. Não
falta, entretanto, quem sustente as vantagens do regime atual. Argumenta-se
que o júri em relação ao autor, se a ação for dirigida diretamente contra o
Estado. Ora, isso prejudica o interesse público em maior escala, do que as
ameaças que as restrições  do sistema vigente representam para o interesse
privado.  Por  outro  lado,  o  sistema  da  irresponsabilidade  do  funcionário,
torna-o muito mais prudente e reservado.  A estes  argumentos responde-se
com a  vantagem  que:  “A  responsabilidade  pessoal  dos  funcionários  será
sempre ilusória e, então, é necessário que a coletividade suporte e indenize os
danos  cometidos  por  seus  governantes.  Assim  se  assegurará  também  o
progresso político do país, porque sabendo o eleitos que os erros ou as faltas
dos  que  o  governam  se  traduzirão  em  encargos  que  ele  próprio  há  de
suportar, será mais cuidadoso na eleição dos seus candidatos e tomará mais
zelo do que toma na atualidade nas questões políticas ou administrativas que
interessem à marcha da nação.”

Expõe  Guimarães  Menegale  (apud DIAS,  1983:  614),  sucintamente,  antes  de

refutar a teoria da irresponsabilidade, a linha de sua argumentação:

1º, o Estado, por ser uma pessoa moral, ou uma ficção legal, não tem vontade
efetiva;  2º,  como  o  Estado,  pessoa  jurídica,  age  por  intermédio  de  seus
funcionários,  não  se  entende  que  queira  praticar  atos  ilícitos.  Se  os
representantes  legais  os  praticam,  é  a  eles,  e  não  ao  Estado,  que  a
responsabilidade  cabe;  3º,  não  se  supondo  que  os  funcionários  sejam
autorizados a agir fora da lei, quando o fazem, subtende-se que agem fora de
sua finalidade e não há atribuir responsabilidade ao Estado.

A teoria da irresponsabilidade, como era de se esperar, tornou-se inadequada em

meio à evolução da sociedade civilizada.  Como fator de inquietação social que é, o dano,

buscaram, os ordenamentos jurídicos,  alargar cada vez mais  o dever de indenizar,  282 cuja
282 VENOSA, Op Cit., p. 14.

72



imposição passou a atingir também o Estado, quando este provoque prejuízos em decorrência

da atuação de seus agentes.

A  responsabilidade  civil  foi  incorporada  a  seara  estatal,  entretanto,  em  sua

acepção rigorosamente privatística. 

A  partir  da  atividade  jurisprudencial,  identificou-se  a  dúplice  natureza  da

atividade estatal:  283 por ora atuaria o Estado exercendo sua soberania, praticando, assim, os

chamados atos de império (iure imperii); em outras ocasiões agiria na gestão de seus próprios

negócios, assemelhando-se a um indivíduo (iure gestionis). 284

Apenas na segunda hipótese, ou seja, quando o ente estatal toma feições de um

indivíduo  ordinário,  é  que  se  há  de  falar  em responsabilidade  civil;  in  contrario  sensus,

quando exerce o seu poder soberano é dotado de imunidade.  285 “Noutros termos: o Estado-

soberano colocava-se fora do direito civil;  somente o Estado-empresa a ele estaria sujeito.

Esta distinção, acrescenta De Page, de duas pessoas diferentes no Estado único era mais que

uma construção teórica, pois gerava sérias dificuldades quando se cogitava de sua aplicação

prática com reflexo negativo na jurisprudência dos tribunais.” 286

Importante  salientar,  que vigia  até  então  a  concepção teórica que englobava a

culpa latus sensus entre os elementos fundamentais da responsabilidade civil.

Dessa  forma,  somente  seria  atribuído  ao  Estado  o  dever  de  reparar  os  danos

ocasionados pela atividade de seus “prepostos” quando, e somente quando, fosse identificada

sua culpa (in vigilando ou eligendo) quanto à escolha e vigilância da atuação daqueles. 287

Em suma, conforme entendimento da teoria civilista, apenas pelo ato de gestão

danoso é atribuído ao Estado o dever de ressarcimento, e desde que este ato seja configurado

como ilícito (ou seja, aquele que fere a ordem jurídica, provoca uma lesão ao interesse alheio

283 LAGO JÚNIOR, Antônio. A Responsabilidade Civil Decorrente do Acidente de Trabalho. In LEÃO, 
Adroaldo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo M. V. (Coordenadores). Responsbilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p.71. apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 209
284 PEREIRA, Op. Cit., p.128
285 Idem, Ibidem, p. 128
286 Idem, Ibidem, p. 128
287 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 210
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e produzido a partir de uma conduta humana culposa ou dolosa) e for constatada a desídia do

Estado quanto à escolha de seus “representantes” e fiscalização da atuação dos mesmos.

A evidente dificuldade em identificar o elemento anímico (culpa in eligendo e

invigilando) do Estado, abarcou inúmeras situações de irressarcibilidade,  288 mostrando-se, a

teoria civilista, como meio insuficiente de pacificação social.

Dada  a  incapacidade  técnica  de  tal  sistema,  para  resolver  os  casos  de
responsabilidade do Estado em que o espírito ou talvez a intuição dos juízes
sentia a  necessidade  de  impor  a  obrigação  de  reparar,  apelou-se  para
expedientes  que  a  ciência  jurídica  tem  tolerado  em  larga  margem,
notadamente em matéria de responsabilidade civil. (Paul Duez assinala três
deles,  todos  tecnicamente  censuráveis:  1º)  Violência  aos  textos  [...]  2º)
Forçada Interpretação da intenção dos redatores do Código Civil, [...]. 3º)
Errado conceito sobre a natureza jurídica das relações existentes entre a
administrações pública e seus agentes. (DIAS, 1983: 621/622)

Caminhando, assim, rumo à evolução dos institutos jurídicos protetivos da pessoa

humana,  surge,  entrelaçada à teoria  organicista,  onde o agente público é  concebido como

unidade  integrante  e  inseparável  do  Estado,  289 uma  primeira  tendência  doutrinária  que

adequou a responsabilidade civil ao regime jurídico público estatal, a saber, a teoria da culpa

ou falta administrativa.

Consagrada tal teoria a partir da clássica doutrina de Paul Duez, é caracterizada

pela configuração de quatro pontos essenciais:

1º) A responsabilidade do serviço público é uma responsabilidade primária.
A administração não é declarada responsável em conseqüência ou jogo dos
dados preponente-preposto, patrão-empregado etc.,mas absorve a penalidade
do agente,  que se torna  simples  peça na empresa  administrativa,  em cujo
corpo se funde.2º) A falta do serviço público não depende de falta do agente.
É  suficiente  estabelecer  a  má  condição  do  serviço,  o  funcionamento
defeituoso, a que se possa atribuir o dano. [...] 3º) É preciso, entretanto, notar
que  o  que  dá  lugar  à  responsabilidade  é  a  falta,  não  o  fato de  serviço.
Distinção útil, no sentido de que a teoria não pode ser assimilada à doutrina
do risco. 4º) Nem todo defeito do serviço acarreta a responsabilidade: requer-
se, para que, esta se aperfeiçoe, o caráter de defectibilidade, cuja apreciação
varia segundo o serviço, o lugar, as circunstâncias. (DUEZ apud DIAS, 1983:
622/623)

Na  culpa  administrativa,  portanto,  decorrendo  a  responsabilidade  da  falta
anônima do serviço público e não se cogitando de culpa do funcionário, é
sem utilidade a distinção entre culpa pessoal e culpa profissional, asserção

288 Idem, Ibidem, p. 210
289 ROSA, Op. Cit., p. 53/54.
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que é valida também para a doutrina do risco social. No sistema em que a
responsabilidade só se configura em face da culpa de determinado agente do
poder público, essa distinção é necessária, porque a falta pessoal, ainda que
praticada no exercício do cargo, só empenha a responsabilidade do agente, ao
passo que a falta  do serviço acarreta  a  responsabilidade  do Estado,  como
inerente à função. (DIAS, 1983: 623)

Para  que  seja  configurado  o  dever  de  ressarcimento  pelo  Estado,  pois,  faz-se

mister  a  ocorrência  de um dano provocado pela  prática  de  uma falta  administrativa,  esta

última  que  pode  ser  de  três  ordens:  não  funcionamento  dos  serviços  públicos,  seu  mau

funcionamento ou, ainda, o tardio funcionamento. 290

Como  teoria  subjetiva  que  é  imperiosa  também  para  configuração  da

responsabilidade civil do Estado a presença do elemento anímico, seja in commitendo ou in

omittendo, quanto à ocorrência da falta no serviço público.

Assim, o que nos parece relevante, na adoção dessa teoria, é justamente que,
além dos três elementos essenciais para a caracterização da responsabilidade
civil,  provesse  também,  para  o  reconhecimento  da  omissão  estatal,
justamente o seu dever de agir, com a demonstração de que, não se omitindo,
adviria  real  possibilidade  de  evitar  o  dano.  (GAGLIANO;  PAMPLONA
FILHO, 2005: 214)

Para as  teorias  da responsabilidade  civil  subjetiva  do Estado,  em suma,  há de

ocorrer  um  dano  e  que  este  seja  atribuído  (indiretamente,  para  a  corrente  civilista  ou

diretamente, para a corrente organicista) ao ente estatal, desde que a atividade humana que lhe

originou seja, ou dolosa, ou culposa (através de imperícia, imprudência ou negligência), ou

represente uma falta  administrativa,  quer  pela  inexistência,  ou pela deficiência  do serviço

público. 291

Acompanhado a tendência  evolutiva  do instituto  da responsabilidade  da esfera

jurídica  civil,  onde  os  ordenamentos  jurídicos  contemporâneos  incorporam  a  noção  de

responsabilização  objetiva  a  fim de  alargar  as  hipóteses  de  reparação,  evitando,  assim,  a

inquietação  social  provocada  pelo  irressarcimento  injusto,  foram desenvolvidas  as  teorias

objetivas do dever de indenizar também seara estatal.

290 DIAS, Op. Cit., p. 623.
291 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 359/360
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São  enumeradas,  no  esteio  da  melhor  doutrina,  três  teorias  que  primam  pela

objetividade da responsabilidade civil do Estado, a saber, a do risco administrativo, a do risco

integral e a do risco social. 292

Para  a  teoria  do  risco  administrativo  há  surgimento  do  dever  ressarcitório  ao

Estado quando uma atividade administrativa, seja comissiva ou omissiva,  293 lícita ou ilícita,

provoca um prejuízo material ou moral a outrem, independentemente da ocorrência ou não da

culpa (latus sensu) ou da falta administrativa.

Fundamenta-se esta teoria objetiva em dois pontos fundamentais: primeiramente,

por ser o Estado o sujeito de maior preponderância econômica, política e jurídica, já que é

detentor  de  poderes  e  prerrogativas  próprias,  frente  à  subordinação  e  inferioridade  do

particular, não seria justo que, diante dos prejuízos ocasionados pela atividade estatal, tivesse

o administrado que “[...] se empenhar demasiadamente para conquistar o direito à reparação

dos danos”; 294 ademais, sendo o prejuízo provocado em prol de um interesse público, por toda

a  coletividade  se  distribuem  tais  conseqüências  danosas,  já  que  esta  é  a  única  forma

democrática  de  repartição  dos  ônus  e  encargos  sociais,  295 visto  que  é  sociedade,  como

elemento  integrante  do  próprio  Estado,  quem  se  beneficia,  em  uma  última  análise,  dos

poderes e prerrogativas estatais. 296

“Está,  pois,  o  risco  integral  além  do  risco  administrativo,  sendo  de

responsabilidade puramente objetiva. Se levada ao extremo, criaria uma situação insuportável,

aniquilando o próprio Estado, e merecendo a total repulsa”. 297

Surgem a partir da maximização da teoria do risco administrativo as teorias do

risco integral e a do risco social.

292 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 215.
293 Há alguns doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Melo e José dos Santos Carvalho Filho, que não 
entendem a conduta omissiva como compatível com a noção de responsabilidade objetiva somente restará 
configurada o dever de reparação quando a omissão não observar. Um comando legal, sendo, pois, 
imprescindível a ocorrência do elemento culpa. (CARVALHO FILHO, 2005: 436). Outros, porém, não fazem 
essa ressalva. (MEIRELES, 1953: 558 a 560, apud RIZZARDO, 2007: 361).
294 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 3 ed. Rev. Ampli. e Atual. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 423/424.
295 PEREIRA, Op. Cit., p. 134
296 CARVALHO FILHO, Op. Cit., p. 424.
297 RIZZARDO, Op. Cit., p. 363
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Conforme entende a teoria do risco integral é, pois, o Estado, responsável pelo

dano surgido da atuação omissiva ou comissiva de seus agentes públicos, desde que estejam

presentes  os  três  elementos  básicos  da  responsabilidade  civil  (a  saber,  dano,  atividade

administrativa  e  nexo  de  causalidade),  desprezando-se  até  mesmo  as  excludentes  de

responsabilidade. 298

A teoria  do  risco  social,  por  sua  vez,  representa  o  auge  da  responsabilização

atribuível  ao  Estado,  chegando  até  mesmo  a  ser  considerada  como  último  estágio  e

desenvolvimento da responsabilidade civil estatal. 299

Para esta teoria, “Se o Estado tem o dever de cuidar da harmonia e da estabilidade

sociais, e o dano provém justamente da quebra desta harmonia e estabilidade, seria dever do

Estado repará-lo”, 300 independentemente de o ato lesivo seja praticado pelo agente público ou

por um terceiro.

Objetiva, pois, adotando-se essa concepção teórica, o Estado promover a máxima

pacificação social, já que em menos ocasiões restariam danos irressarcidos. Em contrapartida,

nada impediria o exercício do direito de regresso do Estado contra o real causador do dano. 301

Confundindo as duas teorias últimas e gravando-as sob a mesma denominação de

teoria do risco integral, duras são as críticas de Rizzardo (2007: 363).

Está,  pois,  o  risco  integral  além  do  risco  administrativo,  sendo  de
responsabilidade  puramente  objetiva.  Se  levada  ao  extremo,  criaria  uma
situação,  insuportável,  aniquilando  o  próprio  Estado,  e  merecendo  a  total
repulsa. Acontece que, a se dar vazão ao delírio de seus inspiradores, em tudo
estava presente o Estado, sem consideração à sua capacidade, ao seu preparo,
aos custos, e às conseqüências que resultaria aos próprios súditos.

Gagliano e Pamplona Filho (2005: 217), por sua vez, alertam que “[...] todavia,

seu advento [o risco social] é muito mais anunciado do que acontecido, o que – convenhamos!

– parece-nos bastante razoável, tendo em vista a situação comumente precária das finanças

públicas brasileiras [...].”

298 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 216.
299 BAHIA, Saulo J. Casali. Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 92.
300 Idem, Ibidem, p. 94.
301 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 217.
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Tais críticas às teorias do risco integral  e do risco social  não nos parecem ser

razoáveis.

Em  primeiro  lugar,  padecem  de  rigor  científico,  já  que  argumentam  a

impossibilidade  de  implementação  destas  teorias  considerando  a  realidade  econômica  do

Estado  brasileiro,  ou  seja,  refutam  o  instituto  jurídico  com  razões  exclusivamente

metajurídicas.

Ademais,  ao minorarem a importância  das teorias  sob comento já,  que seriam

“inaplicáveis”  acabam  por  tolher  a  evolução  do  instituto  da  responsabilidade  civil,

contrariando sua própria historicidade, que, conforme já ressaltamos em diversas ocasiões,

sempre foi impulsionada pela evolução dos ordenamentos jurídicos no sentido de maximizar

na pacificação social.

É fato que não podemos distanciar o direito da respectiva realidade fática, sobe

pena de se tornar ineficaz. Entretanto, ao pretexto de não criar “direito morto”, ou seja, aquele

sem correspondência na vida social, não podemos engessar os ordenamentos jurídicos.

É óbvio também que teorias tão revolucionárias, não podem ser imediatamente e

integralmente  incorporadas  a  um  ordenamento  jurídico,  já  que  realmente  podem  causar

sobrecargas  à  atual  estrutura  estatal  pátria.  Porém,  não  se  deve  refutá-las,  por  isso,

categoricamente, e sim adotá-las compassadamente.

A  importância  de  tais  teorias  supostamente  utópicas  (assim não  entendemos),

encontram, portanto, razão de ser na busca do equilíbrio social, tão bem espojado nas palavras

de Venosa (2005: 14): 

Os  princípios  da  responsabilidade  civil  buscam  restaurar  um  equilíbrio
patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não reparado é um fator de
inquietação  social.  Os ordenamentos contemporâneos  buscam alargar  cada
vez mais o dever de indenizar, alcançando novos horizontes, a fim de que
cada vez menos restem danos irressarcidos. 

Atualmente é adotada no Brasil a teoria da responsabilidade objetiva do Estado

com fulcro na teoria do risco administrativo:

Art. 37 [...]
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§  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,  assegurando  o  direito  de  regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 302

Art.  43.  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno  são  civilmente
responsável 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.303

Convém  salientarmos  que  responsabilidade  objetiva  em  seu  correto  aspecto

técnico e aquela que independe da ocorrência do elemento culpa, ou seja, pode este elemento

vir  ou  não  configurado,  304 sendo  um  mero  elemento  ou  pressuposto  acidental  da

responsabilidade civil. 305 Sendo assim, a adoção da teoria objetivista não significa a exclusão

da  possibilidade  de  ocorrência  de  culpa  no  ato  danoso,  306 sendo  este  para  alguns

doutrinadores,  em  determinadas  circunstâncias,  crucial  para  a  atribuição  do  dever  de

ressarcimento ao ente estatal. 307

Ainda tem sinalizado o sistema jurídico pátrio em direção à teoria objetivista com

fundamento no risco integral, ao menos em matéria ambiental:

No ordenamento  jurídico brasileiro,  a  responsabilidade  civil  por  danos  ao
meio ambiente é solidária, consagra a responsabilidade objetiva e respalda-se
no risco integral,  além de caracterizando-se pela existência de preceitos e
normas que asseguram uma tutela ambiental, pelo menos a nível formal, além
de garantir a qualquer cidadão, a possibilidade de buscar, junto ao Direito, a
devida proteção...................................................................................................
Desta  ótica,  a  Carta  Política  de  1988  leva  em  consideração  a
responsabilização  do  estado  (sic)  sempre  que  presentes  o  dano  e  o  nexo
causal advindo de atuar omissivo ou comissivo de agente público. E não há
que se fazer excludente de responsabilidade, não moldes clássicos que são
ensinados, uma vez que, em relação ao meio ambiente a responsabilidade é
solidária e a Tendência da Doutrina é de não aceitar a hipóteses previstas
quanto a exclusão. (FREITAS, 2004: 99)  

Bem sabido é que o prejuízo irressarcido é um fator de inquietação social,  308 e,

como  o  fim  precípuo  da  ordem  jurídica  é  promover  a  pacificação  social,  torna-se

302 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 29 ed. Atual. E 
Ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. Art.5º, § 2º
303 BRASIL. Código Civil. (2002). 3 ed. Barueri: Manole, 2004.
304 CASTRO, Op. Cit. p. 31.
305 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Op. Cit., p. 28.
306 Idem, Ibidem, p. 21.
307 Como já comentamos, Celso Antônio Bandeira de Melo e José dos Santos Carvalho Filho, dentre outros, 
entendem não ser possível a aplicação da teoria objetiva a condutas omissivas lesivas do Estado, devendo nesse 
caso restar presente o elemento anímico. (CARVALHO FILHO, 2005: 436)
308 VENOSA, Op.Cit., p. 14.
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imprescindível a criação de remédios e soluções que sanem tais lesões. 309 Evoluem assim, a

partir dessa perspectiva, os sistemas jurídicos contemporâneos, sempre buscando alargar as

possibilidades do dever de ressarcimento. 310

Diante do exposto, óbvia é a concepção de que representa a teoria do risco uma

última  fase  de  evolução  da  responsabilidade  civil  do  Estado,  311devendo  o  ordenamento

estatal, sob pena de nem sequer atingir seu objetivo primordial, caminhar compassadamente

rumo à incorporação desta novel concepção obejtivista de responsabilidade.

5.2 Breves comentários sobre a ação civil ex delicto

O Estado, em seu fim primeiro regula “[...] a conduta dos seus cidadãos por meio

de normas objetivas sem as quais a vida em sociedade seria praticamente impossível”. 312

Podem os cidadãos, atuando no campo da antijuricidade, gerar lesões aos direitos

subjetivos uns dos outros.

Cria,  o ordenamento jurídico no âmbito  da vida privada,  assim,  o instrumento

protetivo da responsabilidade civil, a fim de sancionar a transgressão ao princípio basilar do

neminem laedere. 313

Entretanto,  o ato humano voluntário e eivado de culpa em sentido amplo,  por

vezes ofende mais de uma espécie de bens jurídicos simultaneamente: em imediato, atingindo

a esfera de direitos individuais de um terceiro; mediatamente, podendo também lesionar um

bem jurídico tutelado pela sistemática penal. 314

Assim sendo,  segura nos  parece a  afirmativa  de que “[...]  todo ilícito  penal  é

também ilícito civil”. 315

309 DINIZ, Op.Cit., p. 14.
310 VENOSA, Op. Cit., p. 14.
311 BAHIA, Op. Cit., p. 92.
312 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 3.
313 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 25 ed. Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva, 2003. V. 
2. p. 1.
314 Idem, Ibidem, p. 2.
315 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 117.
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Surgem, pois, da ocorrência de um delito, duas pretensões de naturezas distintas:

uma pretensão punitiva,  regulamentada  pelo  direito  penal;  e  outra  pretensão ressarcitória,

exercida através da ação civil ex delicto. 316

“Conquanto independentes as responsabilidades civil e criminal, o direito penal,

visando  à  completa  erradicação  dos  efeitos  do  delito,  prevê,  como  efeito  extrapenal  da

sentença condenatória,  tornar certa a obrigação de indenizar  um dano causado pelo crime

[...]”. 317

Quanto ao processo em que exercida a pretensão ressarcitória, a doutrina costuma

grupar as diversas legislações em quatro sistemas jurídicos, a saber: sistema da confusão, da

solidariedade, da livre escolha e o da independência. 318

O primeiro dos sistemas supra enumerados, deve ter sido também o primeiro a ser

adotado pelas legislações primitivas, reverberando características da vingança privada, já que

por meio de uma única ação direita contra o autor do delito busca-se a reparação do dano e a

punição. 319

O ofendido [assim] não precisa pedir ao Estado, em duas ações diversas, duas
pretensões diferentes.  Uma única ação civil e penal ao mesmo tempo; um
direito  amplo  de  pedir  ao  órgão  jurisdicional  a  reparação  por  inteiro  de
malefício  causado  pelo  crime,  quer  ao  interesse  geral,  quer  ao
particular...........................................................................................................
Recentemente  sustentaram  os  positivistas  a  excelência  dessa  orientação.
Como a reparação (lato sensu) da ofensa causado pelo delito só é total se à
pena se soma a reparação (lato sensu) do dano, patrimonial ou moral, sofrido
pelo ofendido, a ação, [...], é a exigência da sentença em que o juiz imponha
a satisfação integral, penal e civil. (TORNAGHI, 1977: 389)

Não há, pois, no sistema da confusão, de se falar em acumulação de ações, já que

esta é única, e sim em coexistência de duas obrigações, duas pretensões, exercidas em uma

mesma ação. 320

316 TOURINHO FILHO, Op. Cit., p. 13.
317 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 4 ed. Rev. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 135.
318 TORNAGHI, Hélio. Instituições de Processo Penal. 2 ed. Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 2. p. 
387.
319 Idem, Ibidem, p. 388/389.
320 Idem, Ibidem, p. 390.
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Concedido a partir da edição do Code d’Instruction Criminelle francês de 1808, 321

o sistema da livre escolha ou interdependência estabeleceu que pode a reparação civil  ser

demandada  simultaneamente  à  ação  penal  e  diante  do  mesmo  juízo,  ou  separadamente,

ficando, porém, nesse último caso suspenso o seu curso até o pronunciamento definitivo sobre

a demanda criminal. A renúncia à ação civil impede o exercício da ação penal. 322

O sistema da solidariedade,  por sua vez, tem caráter sincrético em relação aos

demais sistemas antes comentados: há, assim como na confusão uma cumulação, entretanto,

não  de  pretensões,  e  sim  de  ações  em  um  mesmo  processo  e  diante  do  mesmo  órgão

jurisdicional;  essa cumulação,  porém,  ao contrário  do sistema da interdependência,  não é

facultativa, e sim de aspecto obrigatório. 323

Por fim, aparece o sistema da independência ou separação, consistindo em um

estágio de maior tecnia da processualística ocidental. Em suma, defende que a reparação civil

do dano causado pelo delito seja efetuada em ação civil própria e em separado, ressalvado

apenas o dever do juízo civil que a processar, suspender o seu curso enquanto corre a lide

penal, a fim de ser evitado dubiedade de sentenças entre tais jurisdições provocadas. Como

decorrência lógica, a renúncia à ação civil não provoca efeito algum na demanda penal. 324

Na verdade,  tais  sistemas  podem reduzir-se  a  dois  grandes  quadros:  o  da
acumulação das duas ações em um só processo e o da separação. O fato de as
opiniões se dividirem, com respeito ao valor de cada de um se explica pela
circunstância de que o último é o mais lógico, o mais acertado teoricamente,
enquanto que o primeiro é o mais prático. (TORNAGHI, 1977: 388)  

Consagra  o  ordenamento  jurídico  processual  brasileiro  a  sistemática  da

independência entre  as ações cível  e criminal,  325 sendo aquela exercida sob duas formas:

como  ação  de  conhecimento,  de  natureza  condenatória,  antes  de  ser  emanada  sentença

criminal condenatória ou absolutória que negue categoricamente a existência material do fato,

reconheça  legítima  defesa  real  entre  agressor  e  vítima,  reconheça  a  ocorrência  de  um

exercício regular de direito ou de estrito cumprimento de dever legal; ou, também, pode ter a

ação civil  ex delicto natureza executiva, já que a sentença penal condenatória transitada em

321 Tornaghi (1977: 390) nos lembra que é controvertida a questão sobre a origem do sistema da livre escolha, 
relembrando, para tanto, os ensinamentos da doutrina italiana.
322 Idem, Ibidem, p. 390.
323 Idem, Ibidem, p. 387.
324 Idem, Ibidem, p. 388.
325 ACOSTA, Walter P. O Processo Penal. 21 ed. Atual. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1991. p. 147.
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julgado constitui  um título executivo judicial  a ser ali,  no cível,  liquidada e executada.  326

“Vale, pois, essa sentença como título executório incompleto, já que não contém o quantum

da indenização, competindo, então, ao exeqüente promover-lhe a liquidação, à qual se seguirá

a execução [...]”. 327

Enumera Tourinho Filho (2003: 11/12), com brevidade as principais regras quanto

a reparação civil dos danos ocasionados pelo delito na sistemática processual pátria: 

a) Se  a  sentença  penal  for  condenatória  e  transitar  em  julgando,  o
ofendido,  seu  representante  legal  ou  herdeiros  poderão  promover-lhe  a
execução na Justiça cível, visando à satisfação do dano.
b) Se  a  parte  interessada  não  quiser  o  desfecho  do  processo  penal,
poderá promover, na sede civil, a competente ação. Se se tratar de crime de
ação  privada,  pode  até  a  vítima  não  querer  promover  a  ação  penal,
preferindo, apenas, a ação civil, o que acontece, comumente, nos crimes de
dano.
c) Se for proposta a ação civil e estiver em curso a ação penal, ou, se
em andamento a ação civil, for proposta a ação penal, sem embargo do que
dispõe o parágrafo único do art. 64 do CPP, que deixa entrever a simples
faculdade  de o Juiz cível  sobrestar  o  andamento da ação  civil  até  que se
efetive o julgamento definitivo da ação penal, estamos que ele deve paralisar
o  seu  andamento,  a  fim  de  serem  evitadas  decisões  contrastantes,
irreconciliáveis.
d) Tratando-se de crime contra patrimônio, é possível a satisfação do
dano ex delicto, consistente na restituição, perante o Juiz penal e até mesmo
nas Delegacias de Polícia. Muito a propósito o art. 120 do CPP. Assim, por
exemplo, furtada uma alimária, e uma vez apreendida, não havendo dúvida
quanto ao direito da vítima, ser-lhe-á restituída; se alguém furta um relógio,
apreendida a res furtiva, será ela devolvida ao dono, e nesses dois exemplos
não se justifica a propositura de uma ação civil, porquanto com a restituição
operou-se a satisfação do dano.
e) A parte interessada pode, no juízo penal (para evitar o periculum in
mora, isto é, o perigo de uma insatisfação do dano), requerer providências
cautelares.
f) Nas  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  assim
consideradas as contravenções e os crimes apenados no máximo com dois
anos, subordinados ou não a procedimentos especial (art. 61 da Lei n. 9.099/
95 c/c o art. 2º. da Lei n. 10.259, de 12-7-2001), o ressarcimento do dano ex
delicto normalmente se dá na presença do próprio Juiz penal. Cabe a este, ou
ao conciliador, se houver, tentar um acordo entre ofendido e autor do fato,
objetivando a composição dos danos.  E a tal ponto chegou o interesse do
Estado  nessas  composições  que,  em se  tratando  de  crime  de  ação  penal
subordinada  à  representação  ou  à  queixa,  a  composição  dos  danos
homologada pelo Juiz implica renúncia ao direito de promover a queixa ou de
fazer a representação,  nos termos do parágrafo único do art.  74 da Lei  n.
9.099/95.

326 GRECO FILHO, Op. Cit., p. 117/118.
327 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. 21 ed. Atualizado por Adalberto José Q. T. 
C. de C. Aranha. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 41.
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5.3 A responsabilidade civil do Estado na ação civil ex delicto 

Desde  sua  origem,  o  ser  humano,  quer  seja  por  força  instintiva,  ou  pelo

desenvolvimento  do  seu  intelecto,  coexistiu,  ou  seja,  existiu,  na  companhia  de  outros

indivíduos.  328 “Com isso,  espontânea  e  até  inconscientemente,  é  levado a formar  grupos

sociais,  família,  escola,  associações  esportiva,  recreativa,  cultural,  religiosa,  profissional,

sociedades agrícola, mercantil, industrial, grêmio, partido político etc.” 329 

Da convivência,  são estabelecidas relações diversas entre os indivíduos, já que

inevitável a interação social. “E como toda interação perturba os indivíduos em comunicação

recíproca, para que a sociedade possa conservar-se é preciso delimitar a atividade das pessoas

que a compõem, mediante normas jurídicas”.  330 Fundam-se, assim, as normas, na natureza

social humana e na necessidade de organização da vida em sociedade. 331

Em princípio, porém, as normas disciplinadoras da vida social, por não existir um

poder legítimo que promovesse a sua obrigatoriedade, eram executadas através da vingança

privada, o que certamente favoreceu apenas os grupos sociais mais fortes. 332

Do crescente desenvolvimento das demandas do corpo social, urgia, o surgimento

e de uma instituição maior dotada de poderes amplos para fazer valer as regras de conduta,

substituindo os particulares na solução dos conflitos de interesse.

Foi concebido, assim, o Estado como a própria ordem jurídica, ou seja, como a

instituição que, embora não seja a única criadora de normas, é a que condiciona a criação

destas,  de tal  ordem que somente  é  jurídica  a norma concebida sob os ditames do poder

estatal. “[...] logo, o Estado é o fator de unidade normativa da nação”. 333

328 DINIZ, Maria H. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 17 ed. À luz da Lei Nº. 10.406/02. São 
Paulo: Saraiva, 2005. p. 242.
329 Idem, Ibidem, p. 242.
330 Idem, Ibidem, p. 243.
331 Idem, Ibidem, p. 244.
332 NADER, Paulo. Filosofia no Direito. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 93.
333 DINIZ, Op. Cit., p. 243.
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É, pois, fim precípuo do Estado, como zelador da ordem jurídica que é, promover

a fiel execução das normas jurídicas, já que “O decisivo no Direito é que sua obrigatoriedade

possa fazer-se valer”.  334 Sendo assim, o Estado de Direito dos dias contemporâneos deve

fazer valer a observância do ordenamento jurídico, tanto pelos seus administrados, como pelo

próprio organismo estatal através da atuação de seus agentes.

O avassalador  crescimento dos índices  de criminalidade  nos grandes  e médios

centros urbanos do nosso país ocorridos nas últimas décadas provoca, em nossas reflexões, o

surgimento de uma dúvida angustiante: será que o Estado brasileiro promove a satisfatória

execução dos arts. 144 e 5º da Constituição Federal de 1988, ou seja, realiza efetivamente o

direito  fundamental  à segurança pública? Em outras palavras,  cumpre o Estado o seu fim

precípuo de realizar o direito?

Desde  já,  nos  posicionando  pela  resposta  negativa  aos  quesitos  anteriormente

formulados, ressaltamos o posicionamento do excelentíssimo ministro Celso de Mello, em

apropriado  discurso,  por  ocasião  da  posse  do ministro  Gilmar  Mendes na  presidência  do

Pretório Excelso.

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a
imposição  ditada  pelo  texto  constitucional  –  qualifica-se  como
comportamento  revestido  da  maior  gravidade  político-jurídica,  eis  que,
mediante  inércia,  o  Poder  Público,  também  desrespeita  a  Constituição,
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência
(ou insuficiência) de medidas concretizadoras,  a própria aplicabilidade dos
postulados e princípios da Lei Fundamental......................................................
O  fato  inquestionável  é  um  só:  a  inércia  estatal  em  tornar  efetivas  as
imposições  constitucionais  traduz  inaceitável  gesto  de  desprezo  pela
Constituição  e  configura  comportamento  que  revela  um  incompreensível
sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de
que se reveste a Constituição da República.......................................................
Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição,
sem  a  vontade  de  faze-la  cumprir  integralmente,  ou,  então,  de  apenas
executá-la  com o  propósito  subalterno  de  torná-la  aplicável  somente  nos
pontos que se mostrarem convenientes  aos  desígnios  dos governantes,  em
detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. 335

Bem sabemos que o problema da (in)segurança pública de nossos dias possui,

antes de tudo, raízes sociais longínquas, remontando aos tempos em que a terra de Vera Cruz

fora vorazmente surrupiada pelo império lusitano. Ao seu combate,  exige-se a atuação do

334 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 224.
335 CERIMÔNIA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA DO STF. 2008. Brasília. Discurso do Ministro Celso de 
Mello. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=88337&sigServico=noticiaArtigoDiscurso&caixaBusca=N>. Acesso em: 13/05/2008.
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Estado em duas frentes, simultaneamente: de forma imediata, criando mecanismos jurídicos

de prevenção ao delito,  bem como reprimindo severamente o infrator e o ressocializando;

mediatamente, solapar as desigualdades sociais, econômicas e culturais para ascender, assim,

as classes marginalizadas.

Nascimento Filho, citando Garcia Pablos de Molina (2002: 130/131), arrola três

distintas dimensões de prevenção do delito, a saber:

1)  Prevenção  primária:  orienta-se  às  causas  mesma,  à  raiz  do  conflito
criminal, para neutralizá-lo antes que o problema se manifeste. Trata, pois, de
criar  os  requisitos  necessários  ou  de  resolver  as  situações  carenciais
criminógenas,  procurando  uma socialização  proveitosa  de  acordo  com os
objetivos socais. Educação e socialização, casa, trabalho, bem-estar social e
qualidade de vida são os âmbitos essenciais para uma prevenção primária,
que  opera  sempre  em  longo  prazo  e  se  dirige  a  todos  os  cidadãos.  As
exigências  de  prevenção  primária  correspondem  a  estratégias  de  política
cultural,  econômica  e  social,  cujo  objetivo último é  dotar  os  cidadãos  de
capacidade social para superar de forma produtiva eventuais conflitos.
2) Prevenção secundária: atua mais tarde, em termos etiológicos: não quando
- nem onde - o conflito criminal se produz ou é gerado, senão quando e onde
se  manifesta  o  exterioriza.  Opera  a  curto  e  médio  prazo  e  se  orienta
seletivamente a concretos setores da sociedade: àqueles grupos e subgrupos
que ostentam maior risco de padecer ou protagonizar o problema criminal. A
prevenção secundária conecta-se com a política legislativa penal, assim como
com a  ação  policial,  fortemente  polarizada  pelos  interesses  de  prevenção
geral. Programas de prevenção policial, criação de dificuldades para o delito:
mas policiais qualificados profissionalmente, justiça eficiente,  programa de
controle dos meios  de comunicação,  de ordenação  urbana e utilização  do
desenho arquitetônico como instrumento de autoproteção, desenvolvidos em
bairros de classes menos   favorecidas. 
3)  Prevenção  terciária:  dirige-se  ao  recluso  (população  carcerária),  ao
condenado; tendo como objetivo: evitar a reincidência. Prevê a implantação
de programas “reabilitadores” e “ressocializadores”, nos quais se concretiza -
etiológica,  cronológica  e  especialmente  distante  das  raízes  últimas  do
problema criminal -, opera no próprio âmbito penitenciário

As ações de combate da criminalidade efetuadas pelo Estado brasileiro padecem

em meio  a  profundas  deficiências:  no  âmbito  imediato,  leis  cujo  efeito  psicológico  (pelo

temos de sua sanção) mostra-se duvidoso, (v.g., limite trintenal da execução da pena o que

torna  impune  o  cometimento  de  muitos  delitos  cometidos  pelo  infrator  habitual  ou

reincidente),  estabelecimentos  prisionais  precários,  que,  ao  invés  de  promover  a

ressocialização do preso, favorecem, por vezes, o “aprimoramento” de sua atividade delituosa,

bem como  polícias  mal  remuneradas  e  mal  equipadas,  o  que  facilita  a  disseminação  da

corrupção entre seus agentes, são os exemplos de vícios mais freqüentes; no âmbito mediato,

a contumaz ausência do Estado nas áreas marginalizadas da sociedade acentua a carência dos
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indivíduos menos abastados, não sendo, via de regra, assegurada-lhes mínimas condições de

existência digna, tais como, alimentação, renda, saúde, educação, cultura e lazer adequados.

A deficiência do Estado brasileiro na prestação do serviço de segurança pública

não possui causa única. É claro que em um país subdesenvolvido como o nosso não são as

receitas públicas tão volumosas quanto às de ricos Estados nacionais. Entretanto, vedado é a

alegativa  de  insuficiência  de  recursos  pelos  agentes  estatais,  como escusa  para  não  gerir

adequadamente a “coisa pública”. Há sim uma razoável disposição de recursos públicos; o

que não há é a sua correta utilização. Concluímos, assim, que o problema da má prestação dos

serviços públicos essenciais, onde se afigura a segurança pública, é fruto sobretudo da desídia

dos agentes públicos.

O  inadequado  serviço  de  segurança  pública  concorre  veementemente  para  o

aumento  vertiginoso  da  ocorrência  de  crimes,  que,  conforme  comentamos  em uma  outra

oportunidade,  provoca  lesões  tanto  ao  interesse  público,  já  que  ofende  um bem jurídico

tutelado pela sistemática penal, como a um bem jurídico individual.

Sabemos, pois, que a alta taxa de criminalidade é conseqüência, sobretudo, dos

históricos problemas sociais que assolam nosso país. Também constatamos que a contumaz

omissão  do Estado no combate  a  tais  causas  do  delito,  por  reflexo,  representa  o  próprio

inadimplemento  desta  pessoa  jurídica  da  sua  obrigação  precípua  de  fazer  valer  a  ordem

jurídica.

Diante da letargia mórbida do Estado frente à realização de seu fim primeiro e

conseqüente promoção da ordem social, inevitável é a atuação do operador de direito.

Atribui-se, pois, a este profissional, o opulento encargo de compelir o Estado a

realizar o seu fim. In casu, cabe ao cientista jurídico (re)criar instrumentos adequados a jungir

o ente estatal a combater as verdadeiras causas do crime.

Nesse contexto, é a atribuição de responsabilidade civil ao Estado na ação civil ex

delicto um  importante  mecanismo  para  coagir  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  pela

deficiência em assegurar efetivamente o direito fundamental à segurança pública, já que o

delito geraria, além do dano ou ameaça a um bem jurídico tutelado pela sistemática penal, ou
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seja,  uma agressão  ao  próprio  poder  soberano estatal,  repercussão  prejudicial  também ao

erário.

É  possível,  entretanto,  atribuir  responsabilidade  civil  ao  Estado  pelos  danos

gerados  por  delitos  cometidos  por  terceiros?  Entende  doutrina  majoritária,  bem  como  a

jurisprudência, analisando superficialmente esta indagação e as implicações práticas de sua

resposta afirmativa, que não há tal possibilidade.

Em muitas oportunidades, o Judiciário tem sido chamado a examinar ações
indenizatórias movidas por vítimas de assaltos, alegando a falta de segurança
– dever do Poder Público – como, fundamento a justificar a postulação. Em
tais hipóteses, porém, não há dano causado por agente do Estado, e sim por
terceiro, de modo que imperiosa a demonstração de culpa, para que possa o
interessado lograr êxito em sua pretensão..........................................................
Ideal  utópico seria que o Estado pudesse prover, individualmente, todas as
necessidades de seus cidadãos, garantindo-os contra os infortúnios de vária
ordem. Indenizar a vítima de crime, em face de simples alegação genérica de
falta de segurança, equivaleria a ter de indenizar, igualmente, as vítimas da
ausência de hospitais, escolas, esgotos, creches, etc. (CASTRO, 2005: 55)

Em exemplo apresentado por JÓSE DE AGUIAR DIAS, tal teoria [teoria do
risco social] poderia ser aplicada nas situações que sejam desconhecidos os
autores  dos delitos,  nos casos em que estes  empreendam fuga sem deixar
bens ou sejam insolventes..................................................................................
Para não deixar a vítima sem qualquer reparação, assumiria o Estado o ônus
da  prova  de  repará-la,  sem prejuízo  do  direito  de  regresso  contra  o  real
causador do prejuízo, que restaria preservado....................................................
Esta  representa  a  última  fase  da  responsabilidade  civil  do  Estado,  [...],
todavia,  seu advento é muito mais anunciado do que acontecido,  o que –
convenhamos!  –  parece-nos  bastante  razoável,  tendo  em  vista  a  situação
comumente  precária  das  finanças  públicas  brasileiras...  (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2005: 217)

Todavia, se não dispõe o Poder Público meios de acorrer ao chamado de uma
providência, como se avisado da iminência de invasão de terras por hordas de
malfeitores; na onda de sucessivos ataques desferidos por assaltantes em uma
região  distante  e  sem  condições  para  a  defesa;  na  súbita  epidemia  que
acontece em uma localidade sem infra-estrutura médica. Muito menos assiste
a responsabilidade  nos danos  provenientes  de incêndios,  de  enchentes,  de
depredações causadas por revoltas populares, de assaltos e outros crimes........
Nessa linha, quanto ao assalto à mão armada, acrescenta Yussef Said Cahali:
“Também em caso de responsabilidade civil do Estado pretendida em razão
de dano sofrido por cidadão em decorrência do assalto à mão armada, afirma-
se que ‘o art. 37, § 6º, da Constituição não responsabilizou objetivamente a
Administração por atos predatórios de terceiros. O Estado somente poderá ser
responsabilizado se a vítima demonstra a falta de serviço ou a omissão de
agentes públicos, não bastando fazer genéricas referências sobre o abandono
da  cidade,  que,  embora  notório,  não  é  suficiente’  (TJRJ,  5ª  C.,  Ap.
3.590/93..., j. em 26.10.1993, DJRJ de 03. 02. 1994, p. 160).” (RIZZARDO,
2007: 365/366)
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Patrocinamos, entretanto, pela possibilidade de se atribuir a responsabilidade civil

ao Estado decorrente de um delito cometido por um terceiro exercida através da ação civil ex

delicto. Do crime, portanto,  emergem três distintas pretensões: primeiramente,  a pretensão

punitiva, quando o Estado exige a submissão do interesse do indigitado autor da infração (jus

libertatis), ao interesse público sancionador (jus puniendi); 336 uma pretensão ressarcitória da

vítima ou sucessor contra aquele mesmo infrator, já que o ilícito penal também configura um

ilícito  civil;  e  por  fim,  outra  pretensão  ressarcitória  da  vítima  ou  sucessor  também  pelo

prejuízo civil ocasionado pelo crime, entretanto, agora, exercitável contra o Poder Público.

Para que haja a possibilidade de existência da responsabilidade civil do Estado na

ação civil  ex delicto,  deve-se verificar,  pois,  a configuração dos três elementos  básicos,  a

saber, conduta humana, prejuízo e nexo de causalidade.

Conforme  constatamos  preliminarmente,  o  serviço  estatal  de  prestação  de

segurança pública, em ambas as frentes de atuação (seja de forma imediata ou mediata), é de

duvidosa eficiência. Costumeiramente, atua o ente estatal combatendo apenas o próprio delito,

e mesmo assim com tremenda deficiência, ignorando a erradicação das verdadeiras causas

originadoras da transgressão penal, cujas raízes, não cansamos de salientar, são perquiridas

pelos estudiosos das ciências sociais.

Em regra, pois, o serviço público de prestação de segurança é, ou deficiente, pelo

seu  funcionamento  tardio  ou  inadequado,  ou  inexistente,  havendo  nesse  último  caso  um

comportamento omissivo do organismo estatal.

Não é, entretanto, qualquer conduta, comissiva inepta ou omissiva, capaz de gerar

o dever ressarcitório ao ente estatal. Há entendimento sedimentado na doutrina no sentido de

que em tais casos é imprescindível a constatação do elemento culpa (lato sensu). 337

Desde  que  estruturado  e  capaz  o  Estado  de  fazer  frente  e  determinados
eventos, como na repressão ao crime [...], a falta de atuação acarreta o dever
de indenizar. Nessas eventualidades, com a omissão configuram-se a culpa in
omitendo e a culpa in vigilando, chegando ao seguinte quadro, retratado por
José Cretella Júnior: “São casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os
braços  ou  se  não  vigia,  quando  deveria  agir,  o  agente  público  omite-se,
empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente.

336 MIRABETE, Op.Cit., p. 5.
337 CASTRO, Op.Cit.,. p. 61.
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Devendo agir,  não agiu.  Nem como o  bonus pater  familiae,  nem como o
bonus adminstrator. Foi um negligente. Às vezes imprudente e até imperito.
Negligente  se  a  solércia  o  dominou;  imprudente,  se  confiou  na  sorte;
imperito,  se não previu as  possibilidades  da concretização  do evento.  Em
todos  os  casos,  culpa,  ligada  à  idéia  de  inação,  física  ou  mental.”
(RIZZARDO, 2007: 366)

Constatamos  ainda,  repetidas  vezes  nesse  trabalho  monográfico,  que,  da

ocorrência do crime, surge um prejuízo que atinge a esfera moral ou patrimonial da vítima, já

que “[...] todo ilícito penal é também ilícito civil [...]”.  338 Resta, assim, presente também o

elemento dano para configuração da responsabilidade reparatória do Estado na circunstância

em tela.

Por fim, passaremos a ratificar a existência do nexo entre a prestação do serviço

público  de  manutenção  da  segurança  pelo  Estado  e  o  dano  originado  pela  transgressão

criminal.

Primeiramente  importa  ratificar  que mesmo com a presença efetiva  do Estado

policial diligente tanto na repressão, quanto na prevenção da atividade delituosa, ainda assim

há a ocorrência de fatos delituosos. Esta constatação tem sua razão de ser no fato de que a

origem do crime não é única, e sim dúplice. Há tempos já identifica a Criminologia 339 essa

duplicidade de fontes, sendo: uma social (fator exógeno), estudada pela Sociologia Criminal;

e outra individual (fator endógeno), “[...] ocupando-se [...] das condições naturais do homem

criminoso  em  seu  aspecto  físico,  fisiológico  e  psicológico”,  340 estudada  pela  Biologia

Criminal. 341

O estudo do delito como fenômeno social, como foi visto, é do âmbito da
Sociologia Criminal, assim como o crime, como fato individual, pertence ao
campo  de  observação  da  Biologia  Criminal.  Entretanto,  a  interpenetração
dessas ciências,  para o estudo da gênese do delito, é incontestável.  Notou
Gemelli  que  a  dinâmica  da  ação  do ambiente  não  pode ser  separada  “da
dinâmica da personalidade por serem dois aspectos de um só dinamismo que
necessitam ser ponderados por quem pretenda compreender o significado de
uma ação delituosa”. (MIRABETE, 2006-B: 15)

338 GRECO FILHO, Op. Cit., p. 117
339 “[...] conjunto de conhecimentos que estudam os fenômenos e as causas da criminalidade, a personalidade do 
delinqüente e sua conduta delituosa e a maneira de ressocializá-lo.” (MIRABETE, 2006-B: 12)
340 MIRABETE, Manual de direito penal: parte geral. 23 ed. Rev. e Atual. Até 31 de dezembro de 2005. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 13.
341 Idem, Ibidem, p. 13/14.
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Via de regra, a prevenção de um delito cujas origens são endógenas é bem mais

difícil de ser realizada, quando não impossível. Não há como ser deferida ao poder público,

sob pena de serem cometidas  atrocidades assemelhadas àquelas efetuadas pela sistemática

penal  nazi-fascista,  onde vigia  o Direito  Penal do Autor,  a  prerrogativa de austera vigília

sobre determinado grupo de cidadãos sob o argumento de que são estes dotados de caracteres

físicos,  psíquicos ou fisiológicos  potencialmente  criminosos.  Já a prevenção de um ilícito

penal  concebido  no seio  social,  ou  seja,  por  fatores  exógenos,  não  é  somente  eivado  de

possibilidade, como também constitui  uma obrigação constitucional e lógica do organismo

estatal.

A  epidêmica  escalada  da  criminalidade  que  assola  a  sociedade  brasileira  das

últimas  décadas  possui  origem  eminentemente  exógena  (social),  agravada  pela  ineficaz

atuação do Estado em sua prevenção e repressão, ou até mesmo pela sua atitude omissiva. E

mesmo sendo o autor do ato antijurídico penal um terceiro estranho ao efetivo humano da

Administração  Pública,  a  esta  também  se  atribui  a  responsabilidade  civil  pelo  dano

ocasionado, em virtude de sua concorrência,  ao menos omissiva ou comissiva culposa, na

consecução do crime.

Portanto, ocorrido uma infração criminosa onde o Estado culposamente deixa de

realizar a devida prevenção, da conseqüente lesão patrimonial ou moral à esfera individual da

vítima,  ao  Estado,  solidariamente,  cabe  o  respectivo  ressarcimento.  Solidário  este  dever

reparatório,  já  que  concorre  o  ente  estatal  simultaneamente  com  o  delinqüente  para  a

ocorrência do prejuízo.

Resta assim configurada a possibilidade de atribuir-se responsabilidade civil de

natureza subjetiva e solidária ao Estado na ação civil ex delicto já que há a presença de uma

conduta humana volitiva e culposa (omissão ou comissão culposas do Estado na prestação do

serviço público de segurança), um dano à esfera patrimonial ou moral de um indivíduo (o

crime  provoca  prejuízo  à  vítima)  e  o  nexo  de  causalidade  (representando  a  deficiente

prestação do serviço de segurança pública uma concausa do dano).

A  atribuição  de  responsabilidade  civil  ao  Estado  na  ação  civil  ex  delicto

apresenta-se, então, como um importante mecanismo de política criminal, já que, ao menos
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indiretamente,  coage o Estado à prestação efetiva e de qualidade do serviço de segurança

pública, visto seu inadimplemento provocar graves efeitos patrimoniais ao tesouro público.

Ademais,  esse  instrumento  ressarcitório  acompanha  a  tendência  evolutiva  da

própria Ciência do Direito, já que caminham os diversos ordenamentos jurídicos soberanos

em busca da ampliação cada vez maior do dever de indenizar, visto que o dano é um grave

fator de inquietação social. 342

342 VENOSA, Op. Cit., p. 14.
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6 CONCLUSÃO

Perpassa a sociedade brasileira, principalmente em seus médios e grandes centros

urbanos, nas últimas décadas,  por um vertiginoso e avassalador aumento na ocorrência de

delitos eminentemente de origens exógenas. A intensa concentração de renda e o conseqüente

abismo entre a qualidade de vida das classes de nossa sociedade, é germe fundamental para

esse processo de criminalização dos indivíduos marginalizados, que encontram na prática de

delitos, sobretudo crimes patrimoniais ou o tráfico de drogas v.g., a melhor oportunidade para

se conquistar uma vida “digna”.

Agrava esse perigoso cenário de inquietação social a também pretérita e contumaz

desídia da Administração Pública quanto à prestação do serviço de segurança pública.

O  combate  à  ocorrência  de  um  delito  exige  do  Estado,  como  o  precípuo

perquiridor  da  segurança  pública,  conforme  ditames  constitucionais,  a  atuação  em frente

dupla: tanto reprimindo o transgressor penal (caráter imediato), como atacando as reais causas

sociais de sua origem (caráter mediato). Entretanto, a realização desse serviço público pelo

Estado brasileiro padece, notoriamente, em meio a inúmeros vícios, seja no aspecto imediato,

ou no mediato. 

  Assiste, assim, inerte, ao relento, a esse latente e perigoso caldeirão de conflitos

sociais, o Estado brasileiro, apenas remediando, quando “possível”, e ainda assim de maneira

ineficaz, as conseqüências extremamente inquietantes do delito.

Diante da inércia do Estado brasileiro, à sociedade, cuja indignação ao presente

estado  de  insegurança  pública  dispensa  maiores  comentários  desse  trabalho,  através  do

operador do direito, incube-se o encargo de criar mecanismo para compelir a administração

pública  à  efetiva  realização  do  seu  fim  precípuo,  qual  seja,  a  realização  do  próprio
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ordenamento  jurídico;  perquiri-se,  pois,  a  rigorosa  atuação  do  Estado  com  o  intuito  de

fulminar as verdadeiras causas que originam o delito, a saber, as maléficas conseqüências da

“imensurável” desigualdade social.

É, pois, nesse diapasão, que propomos a responsabilização do Estado quando da

ocorrência do crime pelos danos ali causados, já que restam configurados os três requisitos do

dever  ressarcitório:  o  dano,  já  que  o  ilícito  penal  também lesiona  a  esfera  individual  de

direitos da vítima, além da soberania estatal; uma conduta humana volitiva e, in casu, culposa,

já que o delito resulta da atuação do infrator associado à má prestação do serviço público de

segurança; e o nexo causal entre prejuízo e conduta, já que se fosse o Estado diligente na

prestação do serviço de segurança pública atuando efetivamente na frente mediata, além da

imediata, o delito dificilmente iria surgir. 

É a atribuição de responsabilidade civil solidária e culposa ao Estado na ação civil

ex delicto  um eficiente instrumento de política criminal, já que ao sofrer patrimonialmente

também com a ocorrência do ilícito penal, o Estado se veria com maior afinco para promover

o combate  à  criminalidade,  conferindo eficácia  social  ao direito  fundamental  à  segurança

pública consagrado pela Constituição Federal de 1988, justificando assim a sua própria razão

de existir por realizar o seu fim primeiro de promover a observância do ordenamento jurídico.

Ademais, para fazer valer sua qualificação de Estado Constitucional de Direito,

deve o Estado brasileiro buscar cumprir imediatamente os comandos de sua Magna Carta, sob

pena de nem sequer configurar uma ordem jurídica legítima.

Por  fim,  ressaltando  a  importância  do  instrumento  jurídico  proposto  por  esse

trabalho monográfico, nos valemos, novamente, das palavras do ministro Celso de Mello, a

saber:

O  fato  inquestionável  é  um  só:  a  inércia  estatal  em  tornar  efetivas  as
imposições  constitucionais  traduz  inaceitável  gesto  de  desprezo  pela
Constituição  e  configura  comportamento  que  revela  um  incompreensível
sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de
que se reveste a Constituição da República. 343 

343 CERIMÔNIA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA DO STF. 2008. Brasília. Discurso do Ministro Celso de 
Mello. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=88337&sigServico=noticiaArtigoDiscurso&caixaBusca=N>. Acesso em: 13/05/2008.
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