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 RESUMO  

O presente estudo analisa a responsabilidade do Estado por dano resultante de ato legislativo. 
Trata-se de tema atual que tem gerado amplas discussões na doutrina, sendo sua importância 
reforçada no contexto de uma sociedade em que a intervenção estatal é crescente na esfera 
jurídica e patrimonial dos cidadãos, tornando-se necessário à ampliação do campo da 
responsabilidade a fim de resguardar o patrimônio privado contra os riscos ligados às ações 
estatais. 

Palavras chave: Responsabilidade do Estado – Poder Legislativo – Ato Legislativo 
 



 

ABSTRACT 
 
The present research analyses the State responsability of the damage resulted by legislative 
act. This study is about a current theme which has started wide discussions on the doutrine 
and its importance is reforced in the context of a society in which the State intervention is 
increasing on the citizen’s juridical and patrimonial sphere and it becomes necessary to the 
amplification of the field of responsability in order to protect the private patrimony against the 
risks related to the State acts. 
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INTRODUÇÃO  

A responsabilidade civil do Estado por atos legislativos é uma questão complexa no 

âmbito da ciência jurídica, que persiste imerso em meio a inúmeras derivações teóricas, que 

não consensam em fundamento único acerca do arcabouço teórico da responsabilidade do 

Estado Legislador. 

A responsabilidade do Estado por danos causados aos particulares no exercício das 

funções publica é inconteste no âmbito interno, entretanto, sua evolução não foi linear, livre 

de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.  

Demonstra o ciclo evolutivo da responsabilidade do Estado que o desenvolvimento 

teórico e a aplicação prática do instituto intensificaram-se de modo peculiar na passagem do 

Estado Liberal para o Estado Social, em face de uma atuação estatal cada vez mais abrangente 

e intervencionista, multiplicando-se as possibilidades de lesão no exercício das atividades 

públicas. 

A fim de alcançar o campo especifico da responsabilidade do Estado por atos 

legislativos, serão analisados os principais aspectos da evolução da responsabilidade civil do 

Estado, que é uma figura essencial do Estado Democrático de Direito, na medida em que este 

funda-se na legalidade democrática, e cujo reconhecimento tende a generalizar-se em função 

dos reclames da justiça social e da eqüidade. 

Aparentemente, parece contraditório como o ato legislativo, comando abstrato e 

impessoal, que, por excelência traduz a noção de soberania do Estado possa ser fonte geradora 

da responsabilidade civil do Estado. 

De outro lado, repugna a consciência jurídica que o Estado, ente incumbido de tutelar o 

Direito, possa deixar de assegurar os direitos do cidadão em face de um injusto dano causado 

pelo Poder Público a seu patrimônio.  

O presente estudo monográfico tem como escopo a análise da responsabilidade civil do 

Estado pelos danos causados aos particulares em decorrência dos atos legislativos.  

Com este intento o estudo desdobrar-se-á em três capítulos: o primeiro enfoca a 

responsabilidade civil como categoria jurídica, analisando seu conceito, visão histórica, 

classificação e os elementos essenciais; o segundo cuida da responsabilidade civil do Estado, 



 

pesquisando seu conceito, fundamento, as fases que compõem seu ciclo evolutivo, bem como 

a evolução histórica do instituto no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro; e o terceiro 

trata da responsabilidade patrimonial do Estado legislador, partindo-se de um exame da 

função legislativa e do ato legislativo, analisando-se as teorias da irresponsabilidade e da 

responsabilidade por ato legislativo constitucional e inconstitucional. 

O trabalho usará metodologia caracterizada como um estudo descritivo analítico, 

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica. Relativamente à tipologia, esta será, segundo 

a utilização dos resultados, pura. No tocante à abordagem, será de forma qualitativa. Por fim, 

quanto aos objetivos da pesquisa, buscar-se-á ser descritiva e explanatória. Considerando-se a 

interdisciplinaridade da ciência jurídica, buscar-se-á, em diversos ramos jurídicos, como o 

direito administrativo, o constitucional e o direito civil, a fundamentação teórica deste 

trabalho.  

Por fim, cumpre fazer a advertência de que no desenvolvimento do estudo, optou-se por 

não proceder à análise dos aspectos práticos da responsabilidade civil do Estado Legislador. 

Não se cuidou, igualmente, da abordagem sobre a responsabilidade estatal por omissão 

legislativa. 

 



 

1. Responsabilidade Civil 

A natureza peculiar da responsabilidade civil do Estado por atos legislativos constitui o 

objeto da presente monografia, conquanto esta reflita a singularidade do ente estatal, 

governada por princípios próprios, a abordagem do tema pressupõe, inicialmente, o enfoque 

da responsabilidade como instituto de Direito Civil, campo no qual houve o desenvolvimento 

do arcabouço teórico deste instituto. 

Cite-se que, apesar de o Direito Civil ser o ramo em que o estudo da responsabilidade 

civil mais se desenvolve, uma vez que a responsabilidade privada é um instituto milenar, a 

abrangência do tema indica a conveniência de, com maior rigor jurídico, situá-lo no âmbito da 

Teoria Geral do Direito ou da Filosofia do Direito. 

Segundo aduz Cretella Júnior (2002, p.14): “A noção de responsabilidade domina todo 

o campo da ciência do direito sendo comum ao direito privado e ao público, apresentando-se 

como uma verdadeira categoria jurídica”. 

Não obstante o instituto da responsabilidade ultrapasse o âmbito do Direito Civil, este 

mantém-se único, nos termos de Diniz (2003, p. 14): 

[...] os princípios estruturais, o fundamento e o regime jurídico são os mesmos 
comprovando a tese da unidade jurídica quanto aos institutos basilares, uma vez que 
a diferenciação só se opera no que concerne às matérias objeto de regulamentação 
legal – como também a realidade social, o que demonstra o campo ilimitado da 
responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil, portanto, é apenas uma das modalidades de responsabilidade, 

que pode ter diversas naturezas, tais como: penal e disciplinar, consoante será posteriormente 

abordado. Frise-se, no entanto, que ontologicamente o conceito é o mesmo. 

1.1 Conceito 

É mister a compreensão exata do vocábulo responsabilidade a fim de que possamos 

analisar o campo da responsabilidade civil. 

O vocábulo responsabilidade origina-se do verbo latino respondere, que significa 

responder, replicar. 

A responsabilidade jurídica nada mais é do que a própria figura da responsabilidade in 

genere transportada para o campo do Direito. Esta origina-se em virtude de conduta omissiva 



 

ou comissiva de um sujeito de direito público ou privado, que contrariando um dever jurídico 

e causando dano a terceiros, ainda que exclusivamente de índole moral, obriga o respectivo 

infrator a responder por sua atitude lesiva. Teria, assim, o significado de recomposição, de 

obrigação de restituir ou ressarcir a lesão sofrida por alguém. 

Neste contexto, é imprescindível a existência de um fato imputável a uma determinada 

pessoa para que haja a configuração da figura juris da responsabilidade, bem como o prejuízo 

ocasionado, o dano patrimonial ou exclusivamente moral, pois a inexistência deste poderá 

ocasionar, quando for o caso, a invalidade do ato, mas não a correspondente ação de 

responsabilização. 

No sentido da inafastabilidade do fato e da imputabilidade, posiciona-se Carvalho Filho 

(2005, p. 419), que assim dispõe: 

Esses dois pontos – o fato e sua imputabilidade a alguém – constituem pressupostos 
inafastáveis do instituto da responsabilidade. De um lado, a ocorrência do fato é 
indispensável, seja ele de caráter comissivo ou omissivo, por ser ele o verdadeiro 
gerador dessa situação jurídica. Não pode haver responsabilidade sem que haja um 
elemento impulsionador prévio. De outro, é necessário que o indivíduo a que se 
impute a responsabilidade tenha a aptidão jurídica de efetivamente responder 
perante a ordem jurídica pela ocorrência do fato. 

O dano pode ser entendido como a lesão a um interesse jurídico tutelado. A associação 

do dano à responsabilidade civil é extremamente relevante, uma vez que esta funda-se na 

quebra do equilíbrio patrimonial1 provocado por aquele.  

A responsabilidade civil é, assim, uma medida de justiça, uma vez que tem por 

finalidade cessar o desequilíbrio, seja patrimonial, seja moral, causado pela ocorrência de um 

dano a alguém. Assim, a indenização deve ser prestada de tal forma que o dano causado à 

vítima seja integralmente reparado. Se possível restaurando o status quo ante ou, caso isto 

seja inviável, compensando o dano em forma de uma indenização monetária. 

No sentido ora exposto, aduz Venosa (2003, p. 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. 

                                                 
1 Deve-se consignar que para a doutrina tradicional, o patrimônio jurídico é a representação econômica da 
pessoa, mas a tábua axiológica alterou esta definição. Integra também o patrimônio, o conjunto de direitos da 
personalidade, que se costuma chamar de patrimônio moral ou ideal. 



 

Frise-se que na ação de indenização, o autor deve buscar a reparação de um prejuízo e 

não a obtenção de uma vantagem. A quantificação do dano deve ser feita como base nos 

princípios da proporcionalidade e eqüidade a fim de que esta ação não se converta em 

instrumento de enriquecimento ilícito pela vítima.  

1.2 Visão Histórica 

Segundo Esteves (2003, p. 7) “dificilmente outros temas da ciência do Direito terão 

experimentado tão destacada e trepidante evolução”. O instituto da responsabilidade civil é 

essencialmente dinâmico, sendo a reparação de dano uma das idéias mais antigas da 

humanidade. 

O Direito Romano, em suas primícias, já contemplava o instituto em tela, prevalecendo, 

inicialmente, a vingança coletiva em face do infrator. Passa-se, em seguida, à vingança 

privada que, aos poucos, vem sendo institucionalizada pelo Poder Público através do célebre 

princípio da Lei de Talião, “olho por olho, dente por dente”.  

No delinear histórico, a noção de vingança é, paulatinamente, substituída pela 

composição voluntária.  

Neste sentido a Lei das XII Tábuas sinaliza para a idéia de composição ao admitir a 

possibilidade de acordo afastando a punição na medida da ofensa. A vítima tem a opção de se 

vingar ou de obter uma determinada quantia em dinheiro. No entanto, a essência do instituto 

era a punição ao ofensor e não a reparação da vítima. As responsabilidades civil e penal se 

confundiam. 

Em seguida, o Poder Público opta por concentrar a disciplina e a condução da 

composição dos conflitos, iniciando, assim, a etapa da composição legal. A partir daí se 

estabelece, ainda que de forma incipiente, a diferenciação entre delitos públicos, perpetrados 

contra direitos relativos à ordem pública, e delitos privados, os quais atingiam precipuamente 

os interesses particulares e, apenas de forma secundária, a coletividade. Gonçalves (2006, p. 

4) observa: 

A diferenciação entre ‘pena’ e ‘reparação’, [...] somente começou a ser esboçada ao 
tempo dos romanos com a distinção entre os delitos públicos (ofensas mais graves, 
de caráter perturbador da ordem) e os delitos privados. Nos delitos públicos a pena 
econômica imposta ao réu deveria ser recolhida aos cofres públicos, e, nos delitos 
privados, a pena em dinheiro cabia a vítima.  



 

É na Lei Aquília que se esboça um princípio geral regulador da reparação do dano. 

Funda-se aí a moderna concepção da responsabilidade extracontratual e da culpa aquiliana, 

que tomou da Lei Aquília o seu nome característico. 

A Lei Aquília foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do século III ou início 

do século II a.c., a qual revogou as legislações pretéritas sobre dano e reparação. Esta 

possibilitou atribuir ao indivíduo o direito de ser ressarcido dos prejuízos que lhe foram 

acarretados através do pagamento de uma penalidade em dinheiro. A noção de culpa2 é 

inafastável nesse instituto de reparação. Em princípio, a culpa é punível, traduzida pela 

imprudência, negligência, imperícia, ou pelo dolo. 

O direito francês aperfeiçoou as idéias romanas, estabelecendo uma série de princípios, 

os quais foram utilizados como parâmetros por outros países, tais como: o direito a reparação 

sempre que houvesse culpa, ainda que a mesma fosse leve, a distinção entre os institutos da 

responsabilidade civil e penal, e a existência da responsabilidade contratual, que deriva da 

infração de cláusulas aceitas por ambas as partes. 

O progresso sócio-econômico, acompanhado do desenvolvimento industrial e da maior 

incidência de danos propiciaram o surgimento de novas teorias que buscam conceder maior 

proteção ás vítimas, uma vez que a prova na responsabilidade subjetiva deveria reunir 

diversos elementos específicos que, muitas, vezes, inviabilizariam a responsabilização do 

autor, tornando-a ineficaz no plano fático. 

Nesse sentido, as primeiras atenuações em relação ao sentido clássico da culpa 

traduziram –se em mitigações no rigor da apreciação da culpa em si pelos tribunais, que 

passaram a examinar a prova da culpa de forma mais favorável à vítima, e nas “presunções de 

culpa”. 

Na teoria da responsabilidade com culpa presumida, ou com inversão do ônus da prova, 

caberia ao autor do evento danoso para eximir-se da responsabilidade, provar a inexistência 

de culpa, ou de alguma excludente desta, ao infringir o dever jurídico. Tratar-se-ia de critério 

                                                 
2 Deve-se registrar que há um conflito doutrinário sobre a necessidade de culpa como pressuposto da 
responsabilidade na Lei Aquília, conforme assinala Pereira (1994, p. 5): “Enorme controvérsia, contudo, divide 
os autores, assinalada com toda exatidão por Aguiar Dias: de um lado os que sustentam, com amparo nos textos, 
que a idéia de culpa era estranha à Lei Aquília; de outro os que defendem a sua presença como elemento da 
responsabilidade civil com base na parêmia célebre, e possivelmente devida a uma interpolação, In Lege Aquilia 
et levíssima culpa venit” . Tal parêmia significa que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar. 



 

apriorístico de culpa, segundo o qual a vítima só precisava demonstrar o nexo de causalidade 

entre o ato do agente e o dano experimentado. 

Na evolução histórica, as noções de risco e garantia vão ganhando espaço na 

jurisprudência, substituindo a noção clássica de culpa, tendo em vista os reclames da justiça 

social. No final do século XIX, surgem as primeiras manifestações ordenadas da 

responsabilidade civil objetiva, pela qual prepondera a teoria do risco. Este processo de 

humanização, segundo Diniz (2003, p. 11): 

[...] representa uma objetivação da responsabilidade, sob a idéia de que todo risco 
deve ser garantido, visando à proteção jurídica à pessoa humana, em particular aos 
trabalhadores e às vítimas de acidentes, contra a insegurança material, e todo dano 
deve ter um responsável. A noção de risco prescinde da prova da culpa do lesante, 
contentando-se com a simples causação externa, bastando a prova de que o evento 
decorreu do exercício da atividade, para que o prejuízo por ela criado seja 
indenizado.  

Sob esse prisma, passou-se a concepção de que aquele que, no seu interesse, criar um 

risco de causar dano a outrem, terá de repará-lo, se este dano sobrevier. A responsabilidade 

deixa de resultar da culpabilidade, para derivar exclusivamente do nexo causal entre o ato 

comissivo ou omissivo e o dano. 

Cite-se que, a teoria do risco, embora admitida em alguns casos específicos pelo 

legislador, não se generalizou. O princípio gravitador da responsabilidade adotado pelo 

Código Civil, nos termos do art. 927 CC, é o da responsabilidade subjetiva com culpa.  

Acerca do delineado, adverte Pereira (1994, p. 507): 

[...] a regra geral, que deve presidir a responsabilidade civil, é a fundamentação da 
idéia de culpa; mas sendo insuficiente esta para atender às imposições do progresso, 
cumpre ao legislador fixar especialmente os casos em que deverá ocorrer a 
obrigação de reparar, independentemente daquela noção. Não será sempre que a 
reparação do dano se abstrairá do conceito de culpa, porém quando o autorizar a 
ordem jurídica positiva. Insurgir-se contra a idéia tradicional da culpa é criar uma 
dogmática desafinada de todos os sistemas jurídicos. Ficar somente com ela é 
entravar o progresso 

1.3 Modalidades da Responsabilidade Jurídica 

Como categoria jurídica, a responsabilidade irradia-se por diversas áreas do Direito, 

conforme os bens jurídicos e a intensidade de lesão perpetrada. 

Inicialmente é conveniente distinguir a responsabilidade civil da responsabilidade penal. 

A violação de um dever jurídico está presente em ambas, entretanto, configura-se como tarefa 



 

do legislador tornar a conduta criminalmente punível em função da relevância do bem jurídico 

tutelado. 

Explica Munõz Conde (1975, p. 71-72 apud Greco, 2007, p. 61) que: 

O Direito Penal se limita a castigar as ações mais graves contra os bens jurídicos 
mais importantes, daí seu caráter fragmentário, pois que de toda a gama de ações 
proibidas e bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico, o Direito Penal só 
se ocupa de uma parte, fragmentos, se bem que da maior importância. 

Ao ilícito penal o legislador reservou ao transgressor uma determinada sanção de 

natureza penal necessariamente institucionalizada (privação da liberdade, através da aplicação 

das penas de reclusão, detenção ou prisão simples; restrição de direitos; pecuniária e eventual 

medida de segurança), as quais têm sua origem no Código Penal e em leis penais 

extravagantes. 

Já o ilícito civil, o qual pressupõe a infração de norma que tutela interesse privado, 

acarreta a obrigação de reparar o dano ou outras sanções de natureza civil, que têm aspectos 

visivelmente diversos das sanções penais, tais como a patrimonialidade e a transmissibilidade. 

A responsabilidade penal envolve um dano que atinge diretamente a ordem social, 

desencadeando a pretensão punitiva do Estado, o jus puniendi. Consoante Mirabete (2005, p. 

26): “A punição ao do autor da lesão social representa a justa reação do Estado contra o autor 

da infração penal, em nome da defesa da ordem e da boa convivência entre os cidadãos”. 

Já na responsabilidade civil, há ofensa direta à esfera privada do indivíduo. Basta que 

um interesse privado seja atingido em conseqüência da conduta de alguém, que acarrete dano, 

para que seja caracterizada a responsabilidade civil, o dever de indenizar o indivíduo pelo 

desequilíbrio patrimonial perpetrado por aquele. 

Discorrendo acerca da diferenciação acima suscitada, Dias (1994, p. 19) escreveu: “Se a 

responsabilidade civil pretende reprimir o dano privado, restabelecendo o equilíbrio 

individual perturbado, a responsabilidade penal tem a finalidade de restabelecer o equilíbrio 

social perturbado”. 

A responsabilidade penal decorre sempre do cometimento do "fato punível". Sem a 

prática de um delito, ou seja, de um fato típico, antijurídico e culpável, não há de se falar em 

responsabilidade penal. E este fato típico tem que estar necessariamente cunhado em uma lei 



 

penal em virtude do princípio da legalidade preceituado no art. 5°3,inciso XXXIX, 

Constituição Federal, bem como art. 1° Código Penal. 

A responsabilidade civil também pode decorrer da prática delituosa, bastando que o 

crime tenha ocasionado um dano, patrimonial ou moral, mas, em regra, toda conduta que 

acarrete danos a terceiros é passível de ser indenizada. A responsabilidade civil não fica 

adstrita ao cometimento de atos ilícitos. 

Destaque-se também como traço distintivo entre a responsabilidade civil e penal, a 

pessoalidade. Ocorre que no âmbito penal predomina o princípio da responsabilidade pessoal 

consagrado na Constituição Federal, art. 5°, inciso XLV, segundo o qual somente o 

condenado é que terá de submeter-se à sanção que lhe foi aplicada pelo Estado, mesmo que de 

caráter pecuniário não poderá ser estendida a outrem. 

Já a responsabilidade civil é ampla, atingindo as pessoas, que, segundo a lei civil, 

devam responder pelo fato, apesar de não terem relação direta com a conduta danosa, como 

por exemplo, as elencadas no art. 932 Código Civil. 

Outro traço diferenciador pode ser observado no que diz respeito à imputabilidade, 

segundo Gonçalves (2006, p. 20), 

Somente os maiores de 18 anos são responsáveis, civil e criminalmente, por seus 
atos. Admite-se, porém, no cível que os menores de 18 anos sejam também 
responsabilizados, de modo eqüitativo, se as pessoas encarregadas de sua guarda ou 
vigilância não puderam fazê-lo, desde que não fiquem privados do necessário (art. 
928, parágrafo único4). Na esfera criminal, estão sujeitos apenas às medidas de 
proteção e sócio-educativas do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

As jurisdições penais e civis são independentes, entretanto, é mister, salientar que há 

reflexos daquela no juízo cível.  

A sentença penal condenatória implica a obrigação de indenizar no caso de ter havido 

um dano, nos termos dos arts. 91, I, CP. 63 CPP e 584, II, CPC, como também inviabiliza a 

análise na ação cível da existência do fato e da autoria do ato ilícito quando as mesmas 

                                                 
3 O art. 5°, inciso XXXIX CF preceitua, in verbis: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal”. Portanto, nulla poena sine lege configura-se como axioma do garantismo penal. 
4 O dispositivo legal referido pertence ao Código Civil atual. Veja-se a sua literalidade: “Art. 928. O incapaz 
responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não 
dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, 
não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”.     



 

configuram-se como questões decididas no juízo criminal e encontram-se albergadas sob o 

manto da coisa julgada5. 

De outro lado, a sentença penal absolutória, por ausência de provas quanto ao fato e a 

autoria, por exemplo, não tem influência na ação de cunho indenizatório que dispõe de 

autonomia para analisar toda a matéria sob a qual versa o litígio.  

Há que se fazer referência também à responsabilidade disciplinar, que atinge o agente 

público quando este incorre em um ilícito administrativo. O ilícito verifica-se quando por uma 

conduta omissiva ou comissiva, o agente público desrespeita um dos deveres ou obrigações 

impostas pelas normas que os regem. 

Mediante a apuração da responsabilidade disciplinar, através do devido processo legal, 

assegurando-se ao agente público o direito a ampla defesa e ao contraditório, cabe ao superior 

hierárquico direto ou indireto utilizando-se do poder disciplinar, aplicar a devida sanção 

disciplinar ao agente que praticou o ilícito. 

Neste diapasão, a responsabilidade disciplinar visa à tutela do bom funcionamento do 

serviço público, bem como a preservação dos fins por ele visados. Deve-se salientar, ainda, 

que a responsabilidade disciplinar é autônoma em relação à penal e à civil. 

Faz-se importante, também, para o presente estudo a distinção entre a responsabilidade 

contratual e extracontratual ou aquiliana. 

Nos termos de Gonçalves (2006, p. 26): 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e na 
contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta existe uma 
convenção prévia entre as partes, que não é cumprida. Na responsabilidade 
extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, 
quando este pratica o ato ilícito.  

Portanto, na responsabilidade contratual, o dever de reparar decorre de infração à 

obrigação, contrato ou negócio jurídico unilateral anteriormente formulados, que acarrete um 

evento danoso, embasa-se, pois na força obrigatória das convenções, que tem como corolário 

o brocardo “pacta sunt servanda” Se não há vínculo anterior, isto é, se o dano não decorre de 

                                                 
5 O artigo 935 do Código Civil preceitua que “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se 
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se 
acham decididas no juízo criminal”.  



 

infringência do dantes pactuado, mas sim uma infringência a um dever expresso em uma 

determinada lei, está-se diante da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. 

O Código Civil distinguiu as duas espécies de responsabilidade, disciplinando 

genericamente a responsabilidade extracontratual nos arts. 186 a 188 e 927 e ss., e a 

contratual, nos arts. 395 e ss., e 389 e ss., omitindo, entretanto, qualquer referência que 

diferenciasse as duas figuras jurídicas. 

A responsabilidade civil pode ser ainda direta, quando relativa ao próprio causador do 

dano, ou indireta, quando ser refere a terceiro, sob o qual recai a obrigação de indenizar, 

consoante o expresso no ordenamento jurídico.  

Frise-se que a diferenciação mais relevante no que concerne à responsabilidade civil 

situa-se no fundamento que se atribua a mesma. Tem em vista esta premissa, os doutrinadores 

classificam a responsabilidade em objetiva ou subjetiva. 

Para a primeira não importa a culpa do agente causador do dano, devendo-se demonstrar 

somente a existência da conduta geradora do dano e o nexo de causalidade para que se 

configure a responsabilidade civil. Já a subjetiva pressupõe o comportamento culposo para 

que surja a obrigação de reparar, conforme o dantes discorrido. 

Cite-se a existência de outras classificações feita pela doutrina, que não foram 

mencionadas, tendo em vista que não se configuram pertinentes para a análise do tema do 

presente estudo, o qual ater-se-á à análise da responsabilidade extracontratual do Estado.  

1.4 Elementos Essenciais da Responsabilidade Civil 

O art. 186 do Código Civil consagra o princípio dominante no ordenamento jurídico 

brasileiro, segundo o qual, aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.  

A análise do artigo sus mencionado evidencia os quatro elementos integrantes da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o 

dano. 

Frise-se, no entanto, que nem sempre a noção de culpa será essencial para a 

configuração da responsabilidade, consoante o já demonstrado. A teoria da responsabilidade 

civil objetiva prescinde da noção de culpa. 



 

1.4.1 Ação comissiva ou omissiva 

O primeiro pressuposto é a ação humana causadora do dano. Tal ação, segundo Siqueira 

(2001, p. 42) “pode ser comissiva, caso se trate de um ato positivo, no qual uma pessoa 

desenvolve uma atividade, ou omissiva, caso se trate de um ato negativo, no qual uma pessoa 

deixa de desenvolver uma atividade cuja prática constitua um dever”. 

O dever jurídico de agir pode ser imposto por lei, resultar de uma convenção ou até 

mesmo da criação de alguma situação especial de perigo. 

A responsabilidade geralmente deriva de um ato ilícito, consoante o art.186 do CC, que 

se caracterizaria com a violação do dever jurídico. Em relação à responsabilidade contratual, o 

dever jurídico consiste na obediência ao acordado, e na responsabilidade aquiliana, consiste 

no cumprimento da lei ou do regulamento. 

Consoante Rodrigues (2003, p. 22): “a ação ou omissão do agente, que dá origem à 

indenização, geralmente decorre da infração a um dever, que pode ser legal, contratual e 

social”. 

No entanto, o dever de reparar pode decorrer também de ato lícito, ou seja, aquele em 

que o agente atua sem contrariar a lei. Nessa hipótese a responsabilidade baseia-se na teoria 

do risco, sendo o agente obrigado a ressarcir o dano mesmo que tenha procedido sem culpa, 

posto que assumiu o risco de gerá-lo.  

Ressalta-se que a responsabilidade civil pode derivar de ato próprio do agente, 

configurando a responsabilidade direta, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do mesmo, 

responsabilidade indireta, consoante dispõe o art. 932 CC, ou ainda de danos causados por 

coisas ou animais que lhe pertençam, segundo o art.936 CC. 

1.4.2 Culpa ou Dolo 

A doutrina diverge na conceituação da concepção de culpa, mas em sentido amplo, seria 

a inobservância de um dever jurídico que o agente, causador do evento danoso, deveria 

observar. 



 

O dolo caracterizar-se-ia como a vontade intencional, deliberada de infringir o dever 

jurídico. Quando é utilizado o termo culpabilidade no campo civil, a noção abrange culpa e 

dolo. 

Neste diapasão, a culpa civil em sentindo amplo abrange não somente o dolo, mas 

também os atos e condutas eivados de negligência, imprudência, ou imperícia, ou seja, a culpa 

stricto sensu. 

Acerca da noção de culpa, manifesta-se Dias (1994, p.136): 

A culpa é a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é desprezo, 
por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado não 
objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das 
conseqüências eventuais de sua conduta. 

Para obter a reparação do dano, a vítima, geralmente, tem que demonstrar o dolo ou a 

culpa stricto sensu do agente, consoante a teoria subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Entretanto, conforme já dantes suscitado, como essa prova muitas vezes torna-se 

difícil de ser conseguida, o Código Civil art. 9276 prevê outras hipóteses de responsabilidade 

quais sejam: a responsabilidade com culpa presumida e a responsabilidade objetiva, com base 

na teoria do risco. 

1.4.3 Dano 

O termo dano implicaria em uma lesão a qualquer bem jurídico, ou interesse tutelado 

pelo ordenamento jurídico. 

É possível diferenciar o dano patrimonial, do dano moral. Aquele atinge tão somente a 

órbita do patrimônio material do indivíduo, em contraposição ao dano moral que implica 

lesões sofridas pelo sujeito em seu patrimônio ideal, tendo, portanto, reflexos essencialmente 

psicológicos. 

A importância do dano é salutar para a determinação da responsabilidade civil, pois sem 

o dano não se corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do 

efetivo prejuízo que foi suportado pela vítima. 

                                                 
6 O art. 927, parágrafo único, preceitua: “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.” 



 

Assim, a indenização deve ser prestada de tal forma que o dano causado à vítima seja 

integralmente reparado. Se possível restaurando o status quo ante ou, caso isto seja inviável, 

compensando o dano em forma de uma indenização monetária. 

Conforme destaca Siqueira (2001, p. 48-49): 

A reparação do dano, seja qual for o tipo, é representada por uma prestação 
pecuniária, responsabilidade patrimonial, que visa a restituir a situação ao status quo 
originário. O dano moral também é reparado da mesma forma, o que representa uma 
pena ao infrator e, embora a dor não tenha preço, a indenização pecuniária serve 
para compensar a violação ao seu direito, possibilitando atenuar o sofrimento, 
possibilitando diversões, objetivando a recuperação do equilíbrio psíquico abalado. 

Frise-se que na ação de indenização, o autor deve buscar a reparação de um prejuízo e 

não a obtenção de uma vantagem. E, para que a ação de indenização não se converta em 

instrumento de enriquecimento ilícito, depreende-se do art. 402 do Código Civil, os limites 

dos danos emergentes e dos lucros cessantes: 

Art. 402 Salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 
ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou 
de lucrar. 

O dano emergente caracteriza-se como a real diminuição do patrimônio da vítima. Já o 

lucro cessante é uma projeção contábil do que a vítima deixou de ganhar com a ocorrência do 

fato danoso, ou seja, a repercussão negativa deste no patrimônio daquela. 

O critério de apuração do lucro cessante deve lastrear-se em uma probabilidade 

objetiva. Nesse sentido, o art. 403 CC é expresso ao estabelecer que as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito direto e imediato. 

O ressarcimento do dano moral é cumulável com o patrimonial, podendo um 

determinado evento gerar esses dois tipos de lesão (Súmula 37 do STJ7). Ressalta-se ainda 

que o dano a um bem ou interesse jurídico deve ser certo, sendo necessária a prova real e 

concreta da ocorrência do mesmo, não se admitindo a reparação de um dano hipotético. 

Ressalte-se que quando há dano exclusivamente moral, há maior margem a 

discricionariedade do juiz, que, a fim de evitar abusos e excessos, só deve caracterizar como 

moral aquele dano realmente apto a interferir no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe desequilíbrio em seu bem estar. Meros aborrecimentos não podem ser 

                                                 
7 Tal súmula preceitua que “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 
fato”. 



 

considerados danos morais, sob pena de propiciar o surgimento de uma verdadeira “indústria 

de indenização por danos morais”.  

1.4.4 Nexo Causal 

O nexo causal configura-se como o liame que une a conduta do agente ao dano. É um 

dos pressupostos da responsabilidade civil, a existência de um nexo de causalidade entre o 

fato ilícito e o dano produzido. Sem essa relação, torna-se inviável identificar quem foi o 

agente do evento danoso, e conseqüentemente, não haverá a obrigação de indenizar. 

A doutrina aponta algumas dificuldades ao disciplinar acerca da teoria que deve ser 

adotada a fim de determinar o nexo causal entre a conduta e o dano. Tal óbice deve-se a 

possível existência do concurso de causas ou concausas, quando concorrem mais de uma 

causa para a produção do dano. As concausas podem ser sucessivas ou simultâneas. 

As concausas são simultâneas quando várias causas são atribuídas a apenas um dano. 

Ocorre no caso em que um dano é causado por várias pessoas. Nessa hipótese, tendo o 

prejuízo, mais de um autor, todos responderão solidariamente8 pela reparação9, na proporção 

em que cada qual haja participado para a produção do evento. 

Já nas concausas sucessivas é estabelece uma cadeia de causas e efeitos, dificultando, 

desta forma, a identificação da causa que acarretou a ocorrência do evento danoso. 

Pela teoria da equivalência das condições, toda e qualquer circunstância que contribuir 

para produzir o dano considera-se causa, sem a qual o dano não se verificaria.  

Consoante Gonçalves (2006, p. 537), dentre as diversas teorias acerca do nexo causal, 

destacam-se três, quais sejam: a da equivalência das condições, a da causalidade adequada e a 

que exige que o dano seja conseqüência direta e imediata do fato que o produziu. 

Pela teoria da equivalência das condições, toda e qualquer circunstância que haja 

concorrido para produzir o dano é considerada uma causa. Tal teoria, no entanto, é passível de 

                                                 
8 A solidariedade é um artifício jurídico que visa a fortalecer o vínculo entre as pessoas obrigadas, facilitando o 
cumprimento da obrigação. Na solidariedade, concorrem na mesma obrigação, vários credores ou devedores 
cada qual com direito ou obrigação na dívida toda. No caso cada autor do dano responderá pela totalidade do 
dano. A reparação do dano feita por um dos responsáveis extingue a obrigação dos demais.   
9 O artigo 942 do Código Civil atual preceitua que “os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação”.  



 

críticas, pois alarga muito o campo da responsabilização, pode conduzir a resultados 

incompatíveis com o conceito de justiça. 

No mesmo sentido expõe Venosa (2005, p. 54): 

[...] para precisar se uma determinada “causa” concorreu para o evento, suprime-se 
esse fato mentalmente e imagina-se se teria ocorrido da mesma forma. Se assim for, 
não será causa. O inconveniente que se aponta para essa teoria é a possibilidade de 
inserir estranhos no curso do nexo causal, permitindo uma linha regressiva quase 
infinita. 

A segunda teoria, a da causalidade adequada, somente considera como causa a condição 

sine qua non para que o dano se verificasse. 

Conforme salienta Pereira (1994, p.79): 

Dentre os antecedentes do dano, há que se destacar aquele que está em condições de 
necessariamente produzi-lo. Praticamente em toda ação de indenização, o juiz tem 
de eliminar fatos menos relevantes, que possam figurar entre os antecedentes do 
dano. São aqueles que seriam indiferentes à sua efetivação. O critério eliminatório 
consiste em estabelecer que, mesmo na sua ausência, o prejuízo ocorreria. Após esse 
processo de expurgo, resta algum que, “no curso normal das coisas”, provoca um 
dano dessa natureza. Em conseqüência, a doutrina que se constrói nesse processo 
técnico se diz da “causalidade adequada”, porque faz salientar na multiplicidade de 
fatores causais, aquele que normalmente pode ser o centro do nexo de causalidade 
eliminando os demais. 

No caso concreto nem sempre essa teoria é satisfatória. Cabe ao juiz fazer um juízo de 

probabilidades para aferir se a causa é adequada para gerar o dano. Pelo fato de o grau de 

probabilidade não gerar certeza, tal teoria perdeu seu prestígio. 

A terceira teoria é a teoria dos danos diretos e imediatos. Alvim (1966, p. 339 apud 

Gonçalves, 2006, p. 539) assim explica:  

[...] 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. Quer 
a lei que o dano seja efeito direto e imediato da inexecução. 

A terceira teoria foi adotada pelo atual Código Civil, conforme está expresso em seu 

artigo 403, que preceitua, in verbis:  

Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem 
prejuízo do disposto na lei processual. Desta forma, os danos remotos, potenciais, 
que não guardem relação direta e imediata com o dano, não são passíveis de 
indenização. 



 

O Supremo Tribunal Federal10 já se posicionou na mesma linha: 

“A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107 
da Emenda Constitucional nº 1/69 (e, atualmente, no § 6º do artigo 37 da Carta 
Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de 
causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano causado a 
terceiros. Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do 
Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano 
direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não 
obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à impropriamente 
denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele também à responsabilidade 
extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer 
considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias 
existentes: a da equivalência das condições e a da causalidade adequada." (RE 
130.764, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 07/08/92). 

Portanto, reputa-se demonstrado que a teoria dos danos diretos e imediatos, a qual seria 

o ponto intermediário entre as teorias dantes discorridas, é a que melhor disciplina o nexo 

causal entre a conduta do agente e o dano. 

A interrupção do nexo causal ocorreria, portanto, sempre que uma causa, mesmo que 

remota, não fosse indispensável para a configuração do evento danoso. 

                                                 
10 O artigo 1.060 do Código Civil de 1916 que embasou a decisão do Supremo Tribunal Federal é 
correspondente no Código Civil 2002 ao art. 403. 



 

2. Responsabilidade Civil do Estado 

Após a tercemos algumas considerações acerca da responsabilidade como instituto de 

Direito Civil, configura-se como salutar a análise de aspectos da responsabilidade do Estado. 

É pacífico tanto no âmbito interno, quanto na jurisprudência e doutrina internacional, o 

dever estatal de ressarcir à vítima do evento danoso, entretanto, a tese da responsabilidade 

estatal não se impôs facilmente. 

Nos dizeres de Melo (2003, p.857):  

[...] a responsabilidade do Estado obedece a um regime próprio, capaz de 
compatibilizar-se com as peculiaridades de sua pessoa, com o tipo e a origem de 
danos passíveis de serem produzidos por ele, e apta a resguardar o patrimônio 
privado contra os riscos ligados a ações e omissões estatais. 

Serão enfocados, portanto, em linhas gerais, os aspectos peculiares da responsabilidade 

do Estado para, posteriormente, ser analisada a responsabilidade deste por atos legislativos, 

que constitui o escopo deste trabalho. 

2.1 Conceito 

De propedêutico, é imperioso definir os contornos do conceito de responsabilidade civil 

do Estado. Mello (2003, p. 852) define a responsabilidade patrimonial extracontratual do 

Estado como: 

[...] a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à 
esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência 
de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, 
materiais ou jurídicos.  

Por sua vez, há doutrinadores que criticam a terminologia Responsabilidade Civil do 

Estado, preferindo referir-se à responsabilidade da Administração Pública. 

Nesta corrente, Meirelles (2006, 647) ensina que: 

Responsabilidade civil da Administração Pública é, pois, a que impõe à Fazenda 
Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos, no 
desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. É distinta da 
responsabilidade contratual e legal. 

Destaque-se que, consoante Di Pietro (2006, p.532), não é cabível utilizar a 

terminologia “responsabilidade civil da Administração Pública” tendo em vista que esta não 

tem personalidade jurídica. O Estado, bem como as pessoas jurídicas públicas ou privadas que 



 

o representam no exercício de parcela de atribuições estatais é que detém personalidade 

jurídica, aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações na ordem jurídica. Em 

virtude disto, pode ser responsabilizado civilmente por danos, que seus agentes causem a 

terceiros. 

2.2 Fundamento 

O Estado, consoante o acima discorrido, obriga-se a indenizar a lesão aos bens jurídicos 

dos seus administrados. Tal responsabilidade é conseqüência lógica do Estado de Direito. 

Sob este prisma, o Estado responde tanto em razão de atos ilícitos ou lícitos quando 

configurada relação causal entre o comportamento estatal e a lesão na esfera juridicamente 

protegida de outrem. 

No que tange aos comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos tem-se por 

fundamento maior a ofensa ao princípio da legalidade, que se configura como corolário do 

Estado de Direito, bem como o princípio da igualdade de todos diante dos encargos públicos. 

O regime constitucional condiciona a atividade administrativa, fixando limites para a 

atuação dos administradores, os quais só têm a liberdade de atuar dentro dos parâmetros 

autorizados em lei, e prevendo inúmeras normas que buscam dar eficácia ao princípio da 

legalidade estabelecido de modo expresso no art. 37 da Carta Magna. 

Silva (2005, p. 420) assim define o princípio da legalidade: 

O princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, também, por 
conseguinte, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, como vimos, 
porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na 
legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o 
princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da 
igualdade das condições dos socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita 
à lei, entendida como expressão da vontade geral. 

No tocante ao princípio da igualdade, Mello (2003, p. 858) aduz que: 

Ademais, como o Estado Moderno acolhe, outrossim, o princípio da igualdade de 
todos perante a lei, forçosamente haver-se-á de aceitar que é injurídico o 
comportamento estatal que agrave desigualmente a alguém, ao exercer atividades no 
interesses de todos, sem ressarcimento ao lesado. 

Em relação aos comportamentos lícitos praticados pelo Estado, bem como na hipótese 

de danos ligados à situação de risco criada pelo Poder Público, o princípio da igualdade de 

todos diante dos encargos públicos também figura como fundamento do dever de indenizar.  



 

Sob essa ótica, Mello (2003, p. 866): 

Entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime 
repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns 
suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas 
no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, 
noção básica do Estado de Direito. 

Portanto, se houve uma lesão a um bem jurídico garantido de terceiro, mesmo que em 

função de um comportamento lícito do ente público que busque a efetivação dos anseios 

sociais, caberá ao Estado o dever de indenizar em razão do ônus sofrido a um determinado 

particular, tendo em vista a ofensa aos seus interesses individuais e, conseqüentemente, estar-

se atribuindo uma parcela não equânime de distribuição dos ônus administrativos. 

2.3 Visão Histórica 

É imprescindível compreender o fenômeno evolutivo em seus diversos estágios, ainda 

que em termo gerais, a fim de entender em que contexto se deu o desenvolvimento da 

responsabilidade civil do Estado no Direito Brasileiro.  

A evolução da responsabilidade civil do Estado passou por três principais teorias: teoria 

da irresponsabilidade, teorias civilistas (teoria dos atos de império e de gestão; e teoria da 

culpa civil ou da responsabilidade subjetiva) e teorias publicistas (teoria da culpa 

administrativa ou culpa do serviço público; teoria do risco integral e do risco administrativo).  

Demonstra a evolução histórica da responsabilidade do Estado que o desenvolvimento 

teórico e a aplicação prática do instituto intensificaram-se de modo singular com a transição 

do Estado Liberal para o Estado Social, caracterizado pelo crescente intervencionismo do 

Estado na esfera jurídica e patrimonial dos cidadãos, tornando-se necessário à ampliação do 

campo da responsabilidade a fim de resguardar o patrimônio privado contra os riscos ligados 

a ações e omissões estatais. 

A tese que sustentava a possibilidade de responsabilização estatal ganhou contornos 

mais sólidos a partir do desencadeamento do processo histórico de consolidação do Estado de 

Direito, conforme percebemos na lição Esteves (2003, p.39): 

 O sistema jurídico político que se convencionou chamar Estado de Direito situa-se 
como marco desse ciclo evolutivo em que avulta como forma de defesa do indivíduo 
frente ao gigantismo crescente do Estado, a fixação dos princípios de 
responsabilidade deste. 



 

Destaque-se, portanto, que tais modificações não decorreram simplesmente em virtude 

de políticas legislativas, e sim, de anseios da sociedade e do papel assumido pelo Estado no 

decorrer dos tempos. 

2.3.1 A Irresponsabilidade do Estado 

Houve um longo período na História em que o Estado jamais ressarciu os danos 

causados aos particulares em virtude de suas atividades. Tal tema, não era sequer cogitado, 

pois predominava a teoria do direito divino, no qual prevalecia a concepção político-religiosa 

de soberania. O soberano era investido da regência do Estado pelo próprio Deus, estava acima 

de quaisquer erros.  

A teoria da irresponsabilidade estatal, também conhecida como “regalista” ou 

“regaliana” prevaleceu na época dos Estados Absolutos, no qual a irresponsabilidade do 

Estado aparece como um axioma e predominava o princípio incontestável “the King can do 

no wrong”. A existência de uma responsabilidade pecuniária do Estado era inconcebível. 

Neste contexto de pretensa infalibilidade do Estado Absoluto, resultava a exclusão da 

responsabilidade do mesmo. O administrado dispunha apenas de ação ressarcitória contra o 

agente causador do dano, ainda assim sujeito à autorização do Estado e exposto a possível 

insolvência do funcionário.  

Pela flagrante injustiça proporcionada pela teoria da irresponsabilidade do Estado que 

elevava o mesmo a um estado de intangibilidade jurídica quando da prática de atos lesivos a 

terceiros, logo esta teoria passou a ser combatida pelos cidadãos que a ela se submetiam.  

O Estado, pessoa jurídica de direito público, não poderia se furtar de responder pelos 

atos lesivos que praticara uma vez que toda pessoa jurídica é titular de direitos e obrigações. E 

mais: sendo ele o incumbido de tutelar o Direito, jamais poderia deixar de responder por 

ações ou omissões causadoras de danos a terceiros. 

2.3.2 Fase Civilista 

No decorrer da evolução histórica do instituto, a questão da responsabilidade põe-se 

para o campo do Direito Civil a fim de tornar o Estado passível de uma responsabilidade 

pecuniária baseada na idéia de culpa. Neste contexto, surgem as teorias civilistas. 



 

É possível distinguir duas fases nas teorias civilistas, quais sejam: a teoria dos atos de 

gestão, na qual o Estado só se responsabilizaria por atos de gestão quando houvesse culpa 

evidente do funcionário, e a teoria da culpa, que num sentido mais liberal, dispensava a 

caracterização dos atos iure gestioni para enfocar o elemento culpa.  

2.3.2.1 Teoria dos atos de gestão 

Busca-se estabelecer nos fins do século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, uma 

diferença entre atos iure imperii e atos iure gestioni, tendo em vista as inúmeras ações que 

foram interpostas contra o Estado, buscando responsabilizá-lo civilmente pelos prejuízos 

causados aos particulares. Tal distinção minimizava sua responsabilidade pelos danos 

advindos da Revolução. 

Consoante assinala Cretella Júnior (2002, p. 64): 

Compreendo sob o título de atos de império todos os pronunciamentos da 
administração que envolva aquela pessoa jurídica na qualidade de depositária de 
uma parcela do poder público - do imperium -, movimentando-se soberanamente, no 
terreno da ordem, permitindo ou negando algo aos administradores; e entendendo 
sob o título atos de gestão toda ação em que o Estado se equipara ao particular 
quando administra o patrimônio. 

Durante o século XIX, prevaleceu a separação entre os atos de império e os atos de 

gestão. Como neste último caso não haveria distinção entre o comportamento estatal e o do 

particular, uma vez que ambos se encontram em situação de igualdade, estaria, portanto, 

passível de responsabilidade o poder público, desde que averiguada a culpa lato sensu do 

agente deflagrador do dano. 

Entretanto, quanto mais os atos impugnados assemelhavam-se aos chamados atos de 

soberania, mais difícil tornava-se a responsabilidade do Estado, sendo que esta era 

inconcebível diante de atos iure imperii. 

Mencione-se que está classificação apesar de configurar-se como simplista no campo 

teórico, na prática apresenta maiores dificuldades em delimitar com precisão o campo 

daqueles dois tipos de atos. 

Ressalte-se que apesar de representar inegável progresso em relação à teoria anterior, a 

teoria dos atos de gestão não atende aos reclames da justiça social, uma vez que não interessa 

ao particular a natureza do ato, mas sim o ressarcimento do dano que lhe foi perpetrado pela 

atuação da atuação estatal. 



 

Di Pietro (2006, p. 550) relaciona algumas oposições feitas a esta teoria: 

[...] surgiu, no entanto, grande oposição a esta teoria, quer pelo reconhecimento da 
impossibilidade de dividir-se a personalidade do Estado, quer pela própria 
dificuldade, senão a impossibilidade, de enquadrarem-se como atos de gestão todos 
aqueles praticados pelo Estado na administração do patrimônio público e na 
prestação de seus serviços.  

O Estado não pode eximir-se da responsabilização como base na distinção em atos de 

gestão e atos de império, inviável deixar o cidadão desprotegido diante de um prejuízo 

ocasionado por ato do próprio Estado. 

2.3.2.2 Teoria da culpa 

Se pela teoria dos atos de gestão exigia-se a prática de ato desta espécie e a 

configuração da culpa do agente para que houvesse a responsabilização do Estado, a teoria da 

culpa, num sentido mais liberal, representa um progresso, já que enfoca o elemento culpa em 

detrimento da caracterização dos atos iure gestioni. 

Sob a ótica desta teoria, como o Estado atuava por meio de seus agentes, só haveria a 

obrigação de indenizar quando comprovado dolo ou culpa na atuação destes. O ônus 

probatório caberia ao administrado, vítima do evento danoso. Predominava, portanto, a 

concepção de responsabilidade indireta dos entes públicos por fatos ilícitos de seus 

funcionários.  

A culpa então exigida pela teoria ora em comento era a decorrente da chamada falta 

pessoal, inconfundível com a falta do serviço que, no decorrer da evolução do instituto, será 

admitida como geradora da responsabilidade estatal com base nas teorias publicistas.  

O Estado estava obrigado a indenizar o administrado quando lhe causasse dano, desde 

que delimitado o elemento humano, ou subjetivo, cuja atividade tivesse acarretado o evento 

danoso. Se inviável fixar a responsabilidade pessoal do agente, não haveria reparação do 

dano. 

A culpa poderia ser tratada ainda de dois modos diferentes: a culpa in eligendo e culpa 

in vigilando. A primeira referia-se à má escolha do agente ao qual foi incumbida a prática do 

ato, que acarretou danos, e a segunda pelo não cumprimento do dever de vigiar o agente 

responsável pelo evento danoso, motivos pelos quais o Estado deveria indenizar o 

administrado.  



 

Com a teoria da culpa, a responsabilidade do Estado assemelhava-se à teoria civilista da 

responsabilidade do mandante por atos danosos dos mandatários, buscava-se então trasladar 

para o campo do Direito Público uma construção do Direito Privado, que, no entanto, não se 

coadunava com a relação entre o Estado e agente público, regida por regras e princípios 

próprios do Direito Público. 

Neste ponto, interessante assinalar as palavras de Di Pietro (2006, p. 530) que assim 

elucida a questão:  

Embora abandonada a distinção entre atos de império e de gestão, muitos autores 
continuaram apegados à doutrina civilista, aceitando a responsabilidade do Estado 
desde que demonstrada a culpa. Procurava-se equiparar a responsabilidade do 
Estado à do patrão, ou comitente, pelos atos de empregados ou prepostos. 

A teoria que consagrava os agentes públicos como mandatários não poderia prosperar 

tendo em vista o Estado não ser apto a outorgar um mandato, posto que despido de vontade.  

Mencione-se que, atualmente, prepondera a teoria do órgão, cujo principal expositor foi 

Otto Gierke, segundo a qual a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a 

compõe, sendo os mesmo s compostos por agentes púbicos.  

Acerca do exposto, Carvalho Filho (2005, p. 8): 

A característica fundamental da teoria do órgão consiste no princípio da imputação 
volitiva, ou seja, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja 
estrutura pertence. Há, pois, uma relação externa entre a pessoa jurídica e outras 
pessoas, e uma relação interna, que vincula o órgão à pessoa jurídica a que pertence. 

Conseqüentemente, na atuação do Estado frente aos administrados não há uma relação 

dual, consoante assegurava a teoria do mandato. 

A teoria ora sob análise também não apresentava a efetividade da tutela pretendida, haja 

vista a impossibilidade sempre fixar o responsável pessoal pela conduta que acarretou danos, 

bem como a dificuldade da produção de provas. 

2.3.3 Fase Publicista  

Superada as teorias civilistas, tendo em vista que se mostraram insuficientes para 

embasar a responsabilidade do Estado, os princípios do direito público passam a nortear a 

fixação da responsabilidade do Estado.  



 

As teorias publicistas, por sua vez, também evoluíram, passando por dois estágios, até o 

preponderante no contexto atual, quais sejam: a teoria da culpa administrativa e a teoria do 

risco, que serão abaixo analisadas. 

2.3.3.1 Teoria da culpa administrativa 

A teoria da culpa administrativa parte da premissa, segundo a qual a responsabilidade 

civil do Estado estará caracterizada sempre que provar a existência de culpa. Entretanto, o 

conceito de culpa, diferentemente das teorias anteriores, não se circunscreverá ao modo em 

que é concebida no campo do Direito Civil. 

A adoção da teoria da culpa administrativa tem seu marco histórico na construção 

jurisprudencial francesa, servindo-se de precedente o caso Blanco ocorrido em 1873, na 

cidade de Bordeaux na França11. 

A culpa administrativa, no âmbito do direito público, apesar de não se opor à concepção 

de culpa no direito privado, apresenta aspectos peculiares em virtude do vínculo entre o 

agente e a pessoa jurídica que representa. 

Dentro desta concepção, a culpa ora exigida era a decorrente da faute du service, 

inerente ao funcionamento do serviço público. Era suficiente provar o mau funcionamento do 

serviço público, mesmo que fosse inviável individualizar o agente que o provocou. Percebe-

se, portanto, que a idéia de culpa reveste-se de natureza anônima decorrente da atuação 

administrativa. 

A falha do serviço público, desprendido, pois, da idéia de culpa de agente 

expressamente identificado, resultaria assim, de falha anônima ou acidente administrativo, 

que se encontra bem delineado nos termos de Masagão (1974, p. 299 apud Esteves 2003, p. 

56): 

Entende-se que ocorre o acidente administrativo: a) quando o serviço público 
funciona mal; b) quando não funciona, devendo funcionar, como na hipótese de 
inexecução de trabalhos públicos; c) quando o serviço funciona, mas só tardiamente 
e do retardamento advém o dano; d) quando a execução contravém preceito legal, 
regular ou mesmo de caráter técnico. 

                                                 
11 O caso Blanco foi uma história da menina Agnes Blanco que foi colhida e ferida por um vagão da Companhia 
Nacional de manufatura de fumo, que transportava matéria–prima de um para outro edifício. No dia 01 de 
fevereiro de 1873, a decisão dada neste caso pelo Tribunal de Conflitos da França afirma serem inaplicáveis as 
regras do direito privado para o julgamento de responsabilidade civil decorrente da prestação dos serviços 
públicos. 



 

É mister acentuar que não se está ainda diante da responsabilidade de natureza objetiva, 

pois o Estado pode isentar-se da responsabilidade que lhe é atribuída desde que evidencie a 

ausência de “faute du service”. Fato que não ocorreria se a responsabilidade fosse objetiva, na 

qual basta a existência do nexo causal entre a conduta do agente e o dano gerado ao particular. 

A solução aventada pela teoria ora exposta também não preenchia os anseios dos 

cidadãos, que desejavam ter seus direitos protegidos contra a indevida ingerência estatal da 

forma mais ampla possível.  

2.3.3.2 Teoria do risco 

Seguindo uma linha de evolução no sentido do reconhecimento do dever de reparação, a 

doutrina foi paulatinamente inclinando-se para a afirmação da teoria da responsabilidade 

objetiva do Estado. 

A construção jurisprudencial avançou em prol do particular, enfocando o dano e o nexo 

causal mais do que as circunstâncias em que se verificou o prejuízo, sendo, irrelevante, pois, a 

identificação do agente ou o mau funcionamento do serviço da máquina administrativa, 

critérios adotados pelas demais teorias anteriormente analisadas. 

Trata-se do reconhecimento de que o Estado, como garantidor do bem-estar social, não 

poderia limitar-se a indenizar o particular em função exclusivamente da falta do serviço, sem 

ofensa aos princípios do Estado de Direito.  

O Estado, portanto, teria que arcar com o risco natural inerente ao exercício de suas 

atividades. A responsabilidade é utilizada como garantia da invulnerabilidade dos direitos 

básicos do indivíduo, diante da atuação estatal. 

Cretella Júnior (2002, p. 83) assim dispõe acerca do assunto: 

O dano causado pela Administração ao particular seria uma variação de encargo 
público que, pelo menos em certos casos, não deveria recair sobre um cidadão, mas 
deveria ser repartido por todos, o que se faz pela indenização da vítima, cujo 
encargo definitivo, por via do imposto, cabe aos contribuintes. 

A dogmática que serve como substrato para a teoria da responsabilidade objetiva do 

Estado baseia-se no princípio da igualdade de todos diante dos encargos públicos. Desta sorte, 

assim como os benefícios oriundos da prestação de serviços públicos por parte do Estado, ao 

menos no campo cognitivo, são repartidos entre toda a coletividade, o mesmo deve ocorrer 



 

quando a situação se inverte, ou seja, havendo por parte de um o sofrimento de um ônus maior 

do que aquele que lhe era lícito suportar face aos demais, rompe-se o equilíbrio pretendido 

pela ordem social devendo o Estado, para que seja restabelecido o  status quo ante, indenizar 

o prejudicado. 

Em relação aos comportamentos ilícitos praticados pelo Estado, consoante o já 

explanado, o princípio da legalidade associado igualdade de todos diante dos encargos 

públicos figura como fundamento axiológico do dever de indenizar.  

A teoria objetiva da responsabilidade do Estado subtrai, para fins de averiguação da 

procedência, ou não, da responsabilização estatal, a necessidade do elemento subjetivo (culpa 

ou dolo). Assim, para a presente teoria, basta que haja relação de causalidade entre o 

comportamento comissivo ou omissivo do Estado e a efetiva lesão na esfera juridicamente 

protegida do administrado. 

Mencione-se, no entanto, que se há consenso no tocante à adoção da teoria da 

responsabilidade estatal objetiva, a discordância quanto à extensão do conceito de 

responsabilidade em função da teoria que lhe deve embasar. 

A doutrina jurídica do risco teve, em sua formulação, o desdobramento teórico nas 

categorias de risco integral e risco administrativo. 

2.3.3.2.1 Teoria do Risco Integral 

Segundo Meirelles (2006, p.652) pela teoria do risco integral caberia ao Estado 

“indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo 

da vítima”. 

Esta teoria imputa ao Estado o dever de reparar todos os danos advindos do fato nocivo, 

cuja causa próxima ou remota, fosse imputava ao mesmo, sem proceder à análise dos fatores 

que teriam o condão de romper o liame de causalidade entre o evento danoso e a atuação do 

agente estatal ou qualquer outra causa que pudesse levar a exclusão da responsabilidade 

estatal. 



 

Esta teoria é aceita, em caráter excepcional, em três hipóteses, quais sejam: material 

bélico, substância nuclear12 e dano ambiental. Em tais situações, o Estado responsabilizar-se-á 

integralmente, pois assumiu o risco inerente a estas atividades. É o Poder Público que, embora 

não constitua o dano por conduta comissiva, compõe situação propícia à eventualidade de um 

dano. 

Acerca do discorrido, Mello (2003, p. 877): 

Assim, a explosão de um paiol onde estejam armazenadas munições de guerra, ainda 
que haja sido provocada por um raio (força da natureza), ensejará a responsabilidade 
objetiva do Estado pelos danos causados a pessoas ou bens avizinhados do sinistro. 

Afora os casos elencados, configura-se inviável adotar a teoria do risco integral por não 

se coadunar com os preceitos da justiça social, tendo em vista que, segundo a teoria ora em 

comento, toda a coletividade seria responsabilizada, mesmo quando a culpa do evento danoso 

fosse integralmente da vítima. Fato que conduziria a uma iniqüidade social. 

2.3.3.2.2 Teoria do Risco Administrativo 

Já a teoria do risco administrativo configura-se como a versão atenuada da teoria do 

risco, que recebeu respaldo na majoritária doutrina moderna como fundamento básico da 

responsabilidade estatal de natureza objetiva. 

Pereira (1994, p. 394) identifica a teoria do risco administrativo como aquela que: 

[...] encara o dano sofrido pelo particular em conseqüência do funcionamento, puro e 
simples, do serviço público. Não se cogita se era bom, se era mau. O que importa é a 
relação de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e o ato preposto ou 
agente estatal. Desde que se positive, o princípio de igualdade de ônus e dos 
encargos exige a reparação. 

Diante desta premissa, o Estado responsabilizar-se-ia pelo dano suportado pelo 

particular, entretanto, eximir-se-ia do quatum indenizatório em determinadas hipóteses tendo 

em vista a atuação de uma das figuras chamada de causas excludentes da responsabilidade do 

Estado. 

Ressalte-se, entretanto, que a dicotomia risco integral e administrativo é passível de 

críticas por alguns autores que a consideram uma mera confusão terminológica.  

 

                                                 
12 No caso de danos oriundos de serviços e instalações nucleares a Constituição Federal, art. 21, inciso XXIII, 
alínea “d”, in verbis: “a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa”.  



 

Nos termos de Cahali (1982, p. 33):  

É que, deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a 
qualificação atribuída ao risco - risco integral, risco administrativo - aos tribunais se 
permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores 
outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido com causa na 
verificação do dano injusto. 

Di Pietro (2006, p. 622) corrobora com o entendimento acima e assim se pronunciou: 

Portanto, não é demais repetir que as divergências são mais terminológicas, quanto a 
maneira de designar as teorias, do que de fundo. Todos parecem concordar em que 
se trata de responsabilidade objetiva, que implica averiguar se o dano teve como 
causa o funcionamento de um serviço público, sem interessar se foi regular ou não. 
Todos também parecem concordar em que algumas circunstâncias excluem ou 
diminuem a responsabilidade do Estado. 

Em que pesem as divergências, a doutrina e jurisprudência majoritárias afirmam ter sido 

adotada a teoria do risco administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. Ressalta Meirelles 

(2006, p. 657): 

O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração 
(servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da 
natureza. Observe-se que o artigo 37, § 6º, só atribui responsabilidade objetiva à 
Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. 
Portanto o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou 
inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração 
por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos 
particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos à atividade 
administrativa observa-se o princípio geral da culpa civil, manifesta pela 
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou 
ou ensejou o dano. 

Podemos mencionar decisão do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: 

CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 
1967, art. 107. C.F./88, art. 37, § 6. I. A responsabilidade civil do Estado, 
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa 
em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a 
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do 
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a 
ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa e 
irrelevante, pois o que interessa, e isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão 
da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, e devida a 
indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. 
(RE 113587 /SP. Recurso Extraordinário. Relator: Ministro Carlos Velloso. 
Julgamento 18/02/1992. Orgão Julgador: Segunda Turma) Disponível em 
http://www.stf.gov.br. Acesso em: 20 de outubro 2007. (grifo nosso) 

Ressalte-se, no entanto, que o acolhimento do risco administrativo, com vistas a 

respaldar a responsabilidade patrimonial do Estado, somente se dá quanto aos atos comissivos 

e no caso de danos ligados à situação de risco criada pelo Poder Público. Na hipótese de 

omissão do agir estatal, deve-se focalizar a culpa administrativa.  



 

Mello (2003, p. 872) defende a análise da culpa para configurar a responsabilidade 

patrimonial do Estado em atos omissivos: 

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação 
entre ausência de serviço e dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de 
impedir um certo evento danoso seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado a 
responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do 
nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento 
racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, 
imprudência ou imperícia no serviço, ensejadora do dano, ou então o dolo, intenção 
de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um 
padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. 

Nos termos ora delineados, posiciona-se a jurisprudência: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO 
PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO 
SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a 
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta 
numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, 
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço 
público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - faute du 
service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo 
de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a 
terceiro. III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado 
que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade 
entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, 
Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro 
Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido. (RE 369820 / RS. 
Recurso Extraordinário. Relator: Ministro Carlos Veloso Julgamento: 04/11/2003. 
Órgão Julgador:  Segunda Turma. Disponível em http://www.stf.gov.br. Acesso em: 
20 de outubro 2007. (grifo nosso) 

2.4 Evolução Histórica da responsabilidade civil do Estado no ordenamento 

jurídico brasileiro 

É preponderante a premissa segundo a qual o princípio da responsabilidade civil do 

Estado preponderou no Direito brasileiro. A teria da irresponsabilidade13 foi apenas acolhida 

no período colonial e repudiada imediatamente após a proclamação da independência. 

Embora omissa quanto à responsabilidade civil direta do Estado, a Constituição 

Imperial de 182414, art. 179, XXIX, já preceituava o princípio então preponderante da 

                                                 
13 No tocante à adoção da teoria da irresponsabilidade, há controvérsias na doutrina. Di Pietro (2006, 530) e 
Mello (2003, p. 884) afirmam que o Brasil jamais acatou a teoria da irresponsabilidade do Estado e, ainda que 
não houvesse à época dos fatos normas legais expressas que determinassem a responsabilização estatal pelos 
seus atos, tanto a jurisprudência como a doutrina afastavam tal orientação. 
14 O art. 179, n 29 da CF 1824 estabelecia: “Os empregados são estritamente responsáveis pelos abusos e 
omissões praticados no exercício das suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis os seus 
subordinados”. 



 

responsabilidade pessoal dos funcionários públicos pelos abusos e omissões em que 

incorressem no exercício de seus cargos. Orientação que foi preservada com o advento da 

Constituição de 1891, art. 82. 

Denotando a evolução do instituto, o Código Civil de 1916, art. 15, torna explícita a 

idéia de responsabilidade direta do Estado à luz da teoria da culpa funcional.  

Por seu turno, a Constituição de 1934 previu, no seu art. 171, a responsabilidade 

solidária entre os funcionários públicos e o erário por quaisquer prejuízos decorrentes de 

negligência, omissão ou abuso no exercício de seus cargos, o que fora mantido pela Carta 

outorgada em 1937, art. 158.  

Em caracterização da inequívoca expansão da responsabilidade civil do Estado, há a 

adesão definitiva à teoria objetiva da responsabilidade do ente estatal com o advento da 

Constituição de 1946, art. 19415, assegurado o direito de regresso contra o funcionário 

responsável, nos casos de culpa. A idéia foi ratificada no Constituição de 1967, art. 107, que, 

entretanto, acrescentou o dolo como pressuposto da ação regressiva, bem como na 

Constituição de 1968, art. 107 e na Constituição de 1988, art. 37, §6. 

É imprescindível salientar, no entanto, que a Carta Magna vigente introduziu duas 

importantes modificações. A primeira de natureza terminológica, substituindo a imprecisão do 

termo “funcionários” por “agentes”, expressão dotada de amplitude necessária para abranger 

todos aqueles habilitados para manifestar a vontade estatal, ainda quando o façam apenas 

ocasional ou esporadicamente. Com isso, incorporar-se-ia ao texto constitucional a lição já 

pacificada pela jurisprudência no sentido de haverá responsabilidade civil do Estado em razão 

de danos decorrentes da atuação que todo e qualquer servidor estatal, atuando nesta qualidade. 

Acerca do exposto, Meireles (2007, p. 656) destaca que: 

O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão 
administrativa na qualidade de agente público. Não se exige, pois que tenha agido no 
exercício de suas funções, mas simplesmente na qualidade de agente público. Para a 
vítima é indiferente o título pelo qual o causador direto do dano esteja vinculado à 
Administração; o necessário é que se encontre a serviço do Poder Público, embora 
atue fora ou além de sua competência administrativa.  

                                                 
15 O dispositivo elaborado pela Assembléia Constituinte dispunha de 1946 e parágrafo único dispunha: “As 
pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa 
qualidade, causem a terceiros. Caber-lhes-á a ação regressiva contra os funcionários do dano, quando tiver 
havido culpa destes”. 



 

Em segundo lugar, adveio modificação salutar na sujeição passiva do dever de 

indenizar, outrora circunscrito às pessoas jurídicas de direito público interno, para abranger 

também as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Conseqüentemente, as 

entidades de direito privado integrantes da Administração Indireta e as concessionárias ou 

permissionárias de serviço público respondem diretamente pelos danos causados pela 

execução de serviço público. 

Frise-se que seria injusto e, até mesmo antijurídico, admitir que a simples transferência 

da execução de uma obra ou serviço, que originalmente caberia ao Poder Público, 

descaracterizasse a natureza estatal e eximisse o Estado das responsabilidades que teria se 

houvesse executado diretamente, criando maiores obstáculos ao administrado que foi vítima 

do evento danoso.  

Mencione-se que caso os integrantes da Administração Indireta, bem como as 

concessionárias e permissionárias não disponham de dinheiro suficiente para arcar com os 

danos perpetrados ao administrado, o Estado responderá subsidiariamente na Ação de 

Indenização. 

Seguindo a linha da Constituição Federal, o art. 43 do novel Código Civil estabelece a 

responsabilidade patrimonial das pessoas de Direito Público interno pelos danos que seus 

agentes causem a terceiros, ressalvado o direito de regresso quando evidenciado a culpa ou 

dolo. Frise-se que, apesar de não mencionar as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público, estas também respondem objetivamente pelos danos que seus agentes 

provoquem a terceiros, consoante o art. 37, §6, Constituição Federal, dantes analisado.  

2.5 O dano passível de indenização 

O dano já foi analisado como um dos elementos essenciais para que seja caracterizada a 

responsabilidade civil, uma vez que esta funda-se na quebra do equilíbrio patrimonial 

provocado por aquele.  

Cumpre agora discriminar quais os caracteres do dano, em linhas objetivas, para que 

possam ser fruto de possível indenização por parte do Estado, tendo em vista que nem sempre 

o dano gerado pela ação ou omissão estatal será passível de responsabilização. 



 

O primeiro traço necessário à caracterização do dano passível de responsabilização é a 

lesão a um direito. Portanto, não basta a mera supressão patrimonial ou econômica, é 

necessária que o dano seja jurídico, que haja lesão a um bem jurídico resguardado pelo 

ordenamento jurídico, o qual seja reconhecido como um direito do administrado. 

O segundo requisito para a configuração do dano indenizável é a certeza. O dano, 

portanto, deve ser aferível, mensurável, quantificável, e não meramente eventual ou possível. 

Note-se, entretanto, que o dano poderá ser futuro, determinável, desde que ele seja certo, real. 

Ademais disto, nos casos de comportamentos lícitos do Estado, consoante Mello (2003, 

p. 881), necessária é a ocorrência dos elementos especialidade e anormalidade do dano, 

conjugados com os dois primeiros já referidos. 

Nas palavras de Mello (2003, p. 881), dano especial "é aquele que onera a situação 

particular de um ou alguns indivíduos, não sendo, pois, um prejuízo genérico, disseminado 

pela sociedade". É o dano perfeitamente delimitável em razão de um ou alguns sujeitos de 

direito. 

Já pela anormalidade, entende-se que esta refere-se ao dano que extrapola os 

inconvenientes naturais dos serviços e encargos normais decorrentes do convívio em 

sociedade.  

Em suma, portanto, temos que para a configuração do dano passível de indenização por 

parte do Estado em casos de comportamentos comissivos ou omissivos ilícitos do Estado 

basta a existência da lesão ao direito e da certeza do dano. Porém, se estivermos diante de atos 

lícitos do Poder Público, conjugar-se-ão aos dois primeiros, os elementos da anormalidade e 

da especialidade. 

2.6 Excludentes da Responsabilidade Civil do Estado 

A adoção da teoria objetiva na modalidade do risco administrativo como fundamento, 

em regra, utilizado para aferir a responsabilidade patrimonial do Estado não implica, 

consoante o dantes exposto, que será sempre atribuído ao mesmo o dever de reparação de 

prejuízos ocorridos no meio social, independente das causas que originaram o evento danoso. 

Desse modo, é imprescindível que haja a configuração dos elementos essenciais à 

existência da responsabilidade civil, quais sejam: conduta do agente público (ação ou 



 

omissão), dano e nexo causal. Caso algum destes elementos seja afastado, o Estado eximir-se-

á da obrigação de indenizar. 

Conseqüentemente, há certos fatores que afastam um destes elementos, configurando-se 

como excludentes da responsabilidade civil do Estado, tais como: a culpa da vítima, força 

maior ou caso fortuito, que serão abaixo analisados. Frise-se, no entanto, que estas hipóteses 

são apenas exemplificativas, posto que poderá haver outras situações em que um dos 

elementos essenciais da responsabilidade civil do Estado possa ser afastado16. 

Destaque-se que no caso da responsabilidade do Estado por comportamentos omissivos 

ilícitos e, portanto, respaldado na teoria subjetiva da responsabilidade, ficará afastada a 

mesma caso não tenha havido negligência, imprudência ou imperícia, tampouco dolo na 

omissão estatal. Assim, agindo o Estado dentro daquilo que impunha os ditames legais, não há 

responsabilização estatal. 

2.6.1 Culpa da Vítima 

Para que se configura a responsabilidade do Estado, é necessário que se proceda à 

análise do comportamento da vítima no evento que lhe causou dano. 

Se for constatado que a própria vítima deu causa ao evento danoso, há a hipótese de 

autolesão, não cabe, portanto, qualquer responsabilidade do Estado, eis que ausentes os 

pressupostos do fato administrativo e da relação de causalidade. 

Pode ocorrer, no entanto, que a vítima apenas concorra para o evento danoso, não sendo 

a única responsável pelo resultado.  

Nesta hipótese em que o evento danoso seja fruto de ação conjunta do Estado e do 

lesado, cada um responderá na proporção em que houver participado para a produção do 

evento. Não haverá, portanto, exclusão da responsabilidade estatal, apenas atenuação do 

quantum indenizatório em função da participação no evento danoso. 

 

                                                 
16 Na análise das excludentes, não se deve restringir a afastar o nexo de causalidade, uma vez que a conduta e o 
dano também são essenciais para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Portanto, qualquer fator 
que venha a afastá-los, irá eximir o Estado de uma possível indenização. 



 

2.6.2 Força Maior e Caso Fortuito 

Há ausência da responsabilidade ressarcitória estatal se o dano sofrido pelo particular 

tem a sua causa em fatos de força maior e de caso fortuito.  

A doutrina diverge na discriminação das duas eventualidades. Alguns autores17 

entendem que a força maior é acontecimento originário da vontade do homem, como é o caso 

da greve, por exemplo, sendo o caso fortuito o evento produzido pela natureza, como 

nevascas ou tufões. Outros dão caracterização exatamente contrária18. Há, ainda, quem 

considere também o caso fortuito como um mero acidente, que, apenas, por apresentar uma 

origem desconhecida não elide o nexo causal entre o comportamento defeituoso do Estado e o 

dano produzido19.  

Com a devida vênia à divergência doutrinária no tocante a diferenciação de caso fortuito 

ou força maior, o que se destaca como salutar para a análise da responsabilidade estatal é que 

tais atos configurem-se como imprevisíveis e irresistíveis. Nesse sentido Carvalho Filho 

(2005, p. 433): “[...] o melhor é agrupar a força maior e o caso fortuito como fatos 

imprevisíveis, também chamados de acaso, porque são idênticos os seus efeitos”. 

A equivalência na prática das duas figuras foi admitida pelo Código Civil brasileiro, art. 

393. Assim, demonstrado o estado de imprevisibilidade do evento danoso, que exclui o nexo 

causal entre o evento danoso e conduta do agente estatal, o Estado exime-se da obrigação de 

indenizar o dano sofrido pela vítima. Cite-se que cabe a este o ônus probatório. 

                                                 
17 Diógenes Gasparini (2006, p. 972); Sílvio de Salvo Venosa (2004; p. 42). 
18 Carlos Roberto Gonçalves (2006, p. 763). 
19 Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 955). 



 

3. Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos 

No ângulo construído, cabe analisar, o tema central após fixação de princípios e regras 

gerais acerca da responsabilidade civil. 

A potencialidade danosa no âmbito da atividade administrativa, por ser função estatal 

que compreende atividade material do Estado, destinada para o atendimento concreto e 

imediato das necessidades sociais, é inquestionável na doutrina e jurisprudência, consoante o 

dantes demonstrado. No entanto, evidencia-se como tarefa mais árdua a delimitação da 

obrigação do Estado de indenizar o particular em função do ato legislativo que o prejudique. 

No tocante ao desempenho inconstitucional da função de legislar, que acarrete danos ao 

administrado, a orientação doutrinária, bem como jurisprudencial têm-se inclinado no sentido 

de proclamar a submissão do Poder Público ao dever jurídico de reconstituir o patrimônio dos 

indivíduos cuja situação pessoal tenha sido agravada. 

Já no que concerne à possibilidade do Estado indenizar mesmo em se tratando de lei 

constitucional, a doutrina é bastante hesitante em admiti-la, consoante será analisado. 

Vale ressaltar ainda que diversos autores ainda sustentam a tese da irresponsabilidade 

do Estado por atos legislativos; dentre eles podemos mencionar Meirelles (2006, p. 569) que 

não admite a responsabilização civil da fazenda pública por danos eventualmente causados 

por lei, ainda que declarada inconstitucional. 

Destaque-se que a responsabilidade estatal é uma conquista do Estado Democrático de 

Direito, segundo o dantes analisado. Configura-se, desta forma, inconcebível a idéia de 

irresponsabilidade estatal diante de ato legislativo que acarrete danos ao administrado. 

Em face destas premissas, proceder-se-á a análise das teorias acerca da aplicabilidade 

do instituto da responsabilidade do Estado aos danos causados por atos legislativos, que 

conforme deprende-se do discorrido é um tema complexo e polêmico, que ainda não encontra 

unicidade de entendimento no mundo jurídico. 

 

 



 

3.1 A Tripartição das Funções Estatais e a Função Legiferante 

Perscrutar as teorias acerca da responsabilidade civil do Estado por ato legislativo 

pressupõe a delimitação das três tradicionais funções do Estado, enfocando a função 

legiferante. 

A idéia de tripartição das funções estatais foi inicialmente proposta por Aristóteles em 

sua obra “Política”, que distribuiu as funções do Estado em Deliberativa, Executiva e 

Judiciária. Não cogitou, no entanto, em atribuir essas funções a órgãos distintos e 

independentes. 

Já no século XVII, John Locke, classificou as funções em Federativa, Executiva e 

Legislativa, sendo que as duas primeiras deveriam ser atribuídas a um mesmo órgão. 

Todavia, só com Montesquieu o modelo da tripartição de poderes foi sistematizado e 

encontrou sua estruturação definitiva, repartindo-se o exercício do poder entre Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário, sendo estes harmônicos e independentes entre si.  

A proposta da separação dos poderes, além de buscar a proteção da liberdade individual, 

tinha por base também aumentar a eficiência do Estado, haja vista ser possível com a teoria da 

tripartição dos poderes, uma divisão de atribuições e competências mais otimizada. 

O princípio da divisão de poderes está esculpido no art. 2º da Constituição Federal, que 

consagra a harmonia e independência entre o Poder Legislativo e Executivo e Judiciário, que 

consoante acentua Silva (2005; p. 106): 

[...] são expressões com duplo sentido. Exprimem, a um tempo, as funções 
legislativa, executiva e jurisdicional e indicam os respectivos órgãos, conforme 
descrição e discriminação estabelecidas no título da organização dos poderes 
enunciado na Constituição Federal. 

Frise-se, no entanto, que a rigidez de outrora não prevalece mais no ordenamento 

jurídico atual, uma vez que a ampliação das atividades do Estado impôs nova visão da teoria 

da separação dos poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos do Legislativo, 

Executivo e Judiciário. 

A divisão de funções entre os órgãos do poderes em tela, assim como sua 

independência, entretanto, não são premissas absolutas.  



 

Nos termos de Silva (2005; p. 110): 

Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e 
contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e 
indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e 
especialmente dos governados. 

Os órgãos do Legislativo, Executivo e Judiciário desenvolvem funções típicas e 

atípicas. Aquelas configuram-se como as funções principais para as quais os respectivos 

órgãos dos Poderes em tela foram criados. Já as funções atípicas são secundárias. 

Cite-se que o Poder Legislativo possui duas funções típicas, legislar, art. 48 CF, e 

fiscalizar, art. 70 CF. 

Novelino (2007, p. 391) explica que: “A fiscalização dos atos emanados do Poder 

Executivo é decorrente do princípio da representação popular e ocorre nos âmbitos financeiro, 

orçamentário, contábil, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração 

Direta e Indireta”. 

Assim como os outros Poderes, o Legislativo também exerce funções atípicas, dentre as 

quais destacam-se a gestão administrativa de seus próprios serviços, art. 51 CF, e o 

julgamento de agentes políticos por crimes de responsabilidade, art. 52 CF. 

Canotilho (1994, p. 238-239 apud Esteves, 2003, p.84) elenca alguns dos elementos que 

embasam a liberdade como atributo da atuação legislativa, quais sejam: 

[...] o princípio democrático assegura à instância legiferante uma fundamental 
liberdade de decisão, manifestamente incompatível com a idéia de execução nos atos 
legislativos. A liberdade de conformação do legislador deriva, em terceiro lugar, do 
próprio componente formal do conceito de Estado de Direito, na medida em que o 
princípio da segurança jurídica, como valor indissociável da estadualidade, jogaria a 
favor da presunção de conformidade material da atuação do legislador e 
conseqüentemente, da sua liberdade de conformação.  

A função legiferante consiste na edição de regras gerais, abstratas e inovadoras da 

ordem jurídica, dotadas de imperatividade e coercibilidade, que tem como escopo disciplinar 

as relações sociais da comunidade a que se destina, bem como atingir os fins sociais 

colimados ao Estado. Conseqüentemente, a função legislativa evidencia-se como forma de 

atuação do Estado em que é atribuída maior liberdade, uma vez que a lei condiciona o 

exercício das demais funções estatais. 



 

Entretanto, a liberdade atribuída ao Poder Legislativo não se configura de forma 

absoluta, tendo em vista os limites impostos pela Carta Magna. 

A Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado brasileiro. É o fundamento de 

validade último de todas as normas jurídicas, por conferir legitimidade aos poderes 

governamentais e impor seus limites. Por conseqüência, qualquer norma do ordenamento 

jurídico só será validada se estiver em conformidade com as normas constitucionais, pois toda 

autoridade nela encontra seu fundamento. 

3.2 Lei Formal e Lei Material 

No âmbito da ciência jurídica, a acepção vocábulo “lei” é utilizado em dois sentidos 

distintos, quais sejam: formal e material. 

Lei em sentido formal é todo ato emanado de órgão constitucionalmente investido da 

função legislativa.Fundamental para caracterizar a lei em sentido formal é o órgão que a edita 

e o procedimento utilizado; o conteúdo é inteiramente irrelevante.  

Lei em sentido material é o ato oriundo do Estado com caráter de norma geral, abstrata, 

obrigatória e inovadora da ordem jurídica, que visa a disciplinar a vida em sociedade.  

Portanto, o conceito material de lei tem como referencial a natureza de suas normas, 

sendo irrelevante o órgão do qual ela emana. Qualquer ato, desde que aplicável a todas as 

pessoas que se encontrem na situação abstratamente nele prevista, será lei em sentido 

material. É o que ocorre, por exemplo, com os decretos regulamentares: são atos 

administrativos que são considerados como leis em sentido material em função de suas 

disposições. 

A partir da definição acima, é possível perceber que há leis que somente o são em 

sentido formal, mas não em sentido material. São estas as denominadas leis individuais ou leis 

de efeitos concretos, que, do ponto de vista material, assemelham-se aos atos administrativos 

individuais ou concretos, como por exemplo, a lei que declara um imóvel determinado como 

de utilidade pública para fim de desapropriação. Há, outrossim, leis em sentido formal que 

também o são em sentido material.  

 



 

3.3 Teoria da Irresponsabilidade do Estado pelos atos legislativos 

Durante muito tempo prevaleceu o princípio da irresponsabilidade total do Estado pelos 

atos legislativos, tal qual se deu com a responsabilidade estatal por atos administrativos.  

Daí a observação de Octávio de Barros (1956, p.70 apud Cahali, 1982, p 224): “a 

responsabilidade do Estado por dano resultante da aplicação da lei é a que no direito público 

surge cronologicamente em último lugar”. 

Cite-se que ainda existem inúmeros obstáculos à aceitação da tese da responsabilidade 

civil do Estado por atos legislativos. Há expoentes dentre os sistematizadores modernos do 

Direito Administrativo que ainda refutam a responsabilidade extracontratual do Estado 

Legislador ou erigem, como regra geral, a irresponsabilidade estatal, só admitindo a 

responsabilidade civil do Estado em casos excepcionais. 

Meirelles (2006, p. 659) alega não encontrar “fundamento jurídico para a 

responsabilidade civil da Fazenda Pública por danos eventualmente causados por lei, ainda 

que declarada inconstitucional”. 

Anota Gasparini (2005, p.810) que a regra no campo da responsabilidade civil do 

Estado é a irresponsabilidade, tese que se justificaria pela soberania do Poder Legislativo, 

bem como pelo caráter geral, impessoal e abstrato da lei. Logo, os danos eventualmente 

ocasionados seriam generalizados e impostos a todos os membros da sociedade. Registra, no 

entanto, jurisprudência que reconhece a responsabilidade estatal por atos inconstitucionais. 

No mesmo sentido Carvalho (2005, p. 437) aduz que: “o ato legislativo não pode 

mesmo causar a responsabilidade civil do Estado, se a lei é produzida em estrita conformidade 

com os mandamentos constitucionais”. Este fundamenta-se, a exemplo de Gasparini (2005, p. 

810), no fato de que a lei veicula regras gerais, impessoais e abstratas incapazes, portanto, de 

atingir direitos individuais. Todavia, anota que as leis inconstitucionais e as leis de efeitos 

concretos são aptas a configurar a responsabilidade estatal quando acarretem danos ao 

indivíduo. 

Frise-se, no entanto, que o reconhecimento da responsabilidade do Estado por atos 

legislativos tende a generalizar-se, consoante os princípios da justiça e da eqüidade que 

norteiam o Estado Democrático de Direito. 



 

Diante do aduzido, serão analisados nos tópicos seguintes, os argumentos contrários à 

admissibilidade da responsabilidade estatal pelos atos emanados no exercício da função 

legislativa expostos pela doutrina pátria. 

3.3.1 Soberania da lei 

A preeminência da função legislativa determinou, no primeiro momento da implantação 

da teoria da separação dos poderes, a onipotência dos órgãos que compunham o Legislativo, 

que à diferença do juiz ou administrador, não estavam submetidos aos ditames da lei, mas 

acima desta. Neste diapasão, as funções do Poder Legislativo, como poder soberano, eram 

sempre legais. Imperava o dogma da infalibilidade legislativa.  

Após a fase preliminar de implantação da teoria de separação dos poderes, segue-se a 

disseminação de modelos jurídicos que buscam efetivamente garantir a efetividade do 

princípio da isonomia e a harmonia entre os poderes, mediante as já delineadas limitações e 

interferências recíprocas. 

Apesar da evolução do sistema de tripartição das funções estatais, ainda permanece, de 

certa forma, a idéia de que a lei, como expressão do anseio da coletividade é nos dizeres de 

Cretella Júnior (2002, 147) “expressão máxima da soberania estatal”, e como tal pode ser 

imposta a todos, independentemente de indenização quando dela emanarem eventos que 

possam acarretar danos ao administrado. 

A defesa da irresponsabilidade do Poder Legislativo por sua atividade danosa se 

fundamenta no fato de que no exercício de seu poder soberano, o legislador pode editar novas 

normas, revogadoras ou modificadoras das leis anteriores, sem outra limitação senão o 

interesse sócio-político ditado pelas circunstâncias do momento.  

Caso a situação criada pela nova lei cause diretamente prejuízo para certo grupo de 

particulares, admite-se no máximo que seria de eqüidade indenizá-los; trata-se, porém, de 

recomendação ao autor da lei e não ao seu aplicador, o juiz. A indenização, 

conseqüentemente, só se imporia diante de expressa manifestação nesse sentido do próprio 

legislador, não bastando para tanto o silêncio da lei. 



 

Por outro lado, o juiz não poderia atribuir responsabilidade do Estado por ato 

legislativo, sem substituir a vontade do legislador. Fato que comprometeria a harmonia entre 

os poderes. 

Acentue-se, no entanto, que a soberania não é apenas atribuída à atividade legiferante, 

uma vez que toda a atividade estatal é revestida de soberania. As funções administrativas, 

legislativa e jurisdicional refletem o poder soberano, uno e indivisível do Estado. Não haveria, 

pois, nos termos de Esteves (2003, p. 206) “como justificar a incidência da responsabilidade 

civil unicamente sobre um ou alguns dos poderes constituídos, ao mesmo tempo em que se 

desonera a atividade legiferante”. 

Ademais, a soberania da atividade legiferante, não implica a irresponsabilidade do 

Estado por ato legislativo, uma vez que a lei, assim como os demais atos estatais devem 

obedecer aos limites materiais e formais estabelecidos na Constituição Federal, que se 

configura como fundamento de validade último de todos os atos emanados do Estado. 

3.3.2 Abstração, Generalidade e Impessoalidade da lei 

As características que em regra são atribuídas atos legislativos, isto é, a generalidade, 

abstração e impessoalidade, mostram-se incompatíveis com o dever indenizatório, pois a lei 

não poderia, a princípio, atingir situações jurídicas individuais e concretas, causando danos. A 

lei, instrumento através do qual o Estado se manifesta com generalidade máxima, aplicar-se-ia 

a todos e de forma igualitária. 

Neste sentido expõe Meirelles (2007, p. 658) que: 

O ato legislativo típico, que é a lei, dificilmente poderá causar prejuízo indenizável 
ao particular, porque, como norma abstrata e geral, atua sobre toda a coletividade, 
em nome da soberania do Estado, que internamente, se expressa no domínio 
eminente sobre todas as pessoas e bem existentes no território nacional. Como a 
reparação civil do Poder Público visa a restabelecer o equilíbrio rompido com o 
dano causado individualmente a um ou alguns membros da coletividade, não há falar 
em indenização da coletividade. 

Entretanto, se a lei, em regra, dirige-se a todos os membros de uma sociedade de forma 

indistinta, é irrefutável que na atual concepção de Estado Social, segundo Esteves (2003, p. 

207) haja a edição das chamadas leis de efeitos concretos, as quais destinam-se a um ou 

pouquíssimos indivíduos. 



 

No Estado Social, em que a atuação estatal configura-se como uma constante, a lei é 

utilizada como instrumento que se vale o Estado para regular os mais diversos setores da 

sociedade, objetivando atingir os fins sociais. Conseqüentemente, a generalidade não é mais 

pressuposto infalível da lei.  

Canotilho (1985, p. 149 apud Alcântara, 1988, p. 55) afirma: 

Muitas das modernas leis não são normas gerais e abstratas, mas sim reações 
estaduais tendentes a resolver problemas concretos e singulares, situações de 
necessidade carecidas de remédio urgente, dotadas de executividade imediata e 
aderentes a um fato determinado. 

Depreende-se, desta forma, que na hipótese de uma lei a título de impor limitações à 

generalidade, atingir os direitos de certo cidadão, em especial, acarretando-lhe algum tipo de 

dano, este deve ser ressarcido a partir da indenização devida pelo Estado Legiferante. Torna-

se, portanto, necessário, a ampliação do campo da responsabilidade a fim de resguardar o 

patrimônio privado contra os riscos ligados a ações estatais. 

3.3.3 A lei e seu caráter inovador da ordem jurídica 

A atribuição de liberdade ao legislador para inovar o ordenamento jurídico a partir da 

edição de leis fornece mais um argumento contra a aceitação de uma obrigação do Estado de 

responsabilizar-se por danos causados por alguma lei, ficando a atividade legiferante a critério 

do legislador, independentemente de acatamento dos direitos assegurados pela legislação 

revogada. 

Alcântara (1988, p. 54) assim sintetiza o argumento acima disposto: 

A lei nova não tem por conseqüência a violação de nenhum direito preexistente, 
visto que a partir de sua emanação eventuais direitos anteriores passam a não ter 
existência ou a existirem dentro dos contornos traçados pela nova lei. 

Corolário dessa argumentação é o fato que se o Estado pudesse ser responsabilizado por 

eventuais danos emanados de atos legislativos poderia acarretar a supressão da liberdade 

criativa e inovadora do legislador, mostrando-se como verdadeiro óbice ao progresso social.  

É indubitável a dinâmica existente entre o Direito e a sociedade, nos quais ambos 

condicionam-se. Caso a lei não tivesse o caráter de inovar o ordenamento jurídico, este se 

tornaria ineficaz, verdadeira “letra morta”, por não acompanhar as mudanças no seio da 

sociedade.  



 

Entretanto, é indispensável que haja o respeito aos direitos adquiridos respaldados pela 

Carta Magna 20, ou seja, é salutar assegurar o valor da segurança jurídica, especialmente, no 

tocante aos direitos subjetivos. 

Silva (2005, p. 435) discorre acerca do tema: 

O princípio da irretroatividade da lei não é de Direito Constitucional, mas princípio 
geral de Direito. Decorre do princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir 
para o futuro. Isto é: são feitas para reger situações que se apresentem a partir do 
momento em que entram em vigor. Só podem surtir efeitos retroativos quando elas 
próprias o estabeleçam, resguardados os direitos adquiridos e as situações 
consumadas evidentemente. 

Assinale-se que o legislador não pode sobrepor sua vontade, sob o pressuposto de 

inovar a ordem jurídica, à Constituição que impõe, consoante o já descrito, limites formais e 

materiais a sua atuação. Admitir alguma premissa em contrário seria instaurar uma situação 

de instabilidade jurídica. 

3.3.4 Natureza da relação entre legislador e representados 

Outro óbice quanto ao reconhecimento da responsabilidade do Estado por atos 

legislativos é a alegativa de que o particular atingido é de ser tido como autor da lei, tendo em 

vista que, na qualidade de cidadão, elege os representantes incumbidos de elaborar o diploma 

legal. 

Nestes termos, Meirelles questiona: “[...] Onde, portanto, o fundamento para a 

responsabilização da fazenda pública se é da própria coletividade que investe os elaboradores 

da lei na função legislativa?”. 

Este argumento, todavia, configura-se como insustentável diante da atual conjuntura 

social em que se é incontestável a interação entre o Estado e a sociedade, já que todo o poder 

emana do povo e deve ser exercido em função do mesmo, também é indiscutível que o Estado 

figura como ente jurídico dotado de responsabilidade própria no exercício de suas atribuições. 

Cite-se, também, que nas democracias se escolhe os dirigentes máximos da 

Administração, através da eleição dos chefes do Poder Executivo, e nem por isso predomina a 

exclusão de responsabilidade pela atividade dos agentes públicos, os quais devem atuar em 

obediência aqueles, tendo em vista o poder hierárquico. 

                                                 
20 O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal preceitua, in verbis: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  



 

3.3.5 A imunidade parlamentar 

O instituto da imunidade parlamentar, também, foi utilizado como razão para justificar a 
irresponsabilidade estatal. 

A idéia é sintetizada por Esteves (2003, p. 97): 

Disseminadas pelos textos constitucionais modernos, as referidas garantias, 
mediante transposição para o campo de responsabilidade civil, são invocadas, para 
sustentar a irresponsabilidade do Estado legislador. 

Os deputados e senadores dispõem de imunidades materiais e formais, as quais estão 

asseguradas na Carta Magna, art. 53. Entretanto, estas garantias têm a finalidade de assegurar 

sua independência em relação aos demais Poderes constitucionais. Logo, inviável invocá-las 

para eximir o Estado da responsabilidade por danos gerados por lei que venham a causar dano 

aos administrados. 

A imunidade material assegurada pelo texto constitucional exclui qualquer 

responsabilidade (civil, penal, administrativa ou política) dos congressistas por suas opiniões, 

palavras e votos, desde que relacionados à atividade parlamentar.  

Por outro lado, a imunidade parlamentar formal protege o parlamentar no tocante ao 

processo penal. Os congressistas após a expedição do diploma, não poderão ser presos, salvo 

em flagrante de crime inafiançável. Garantia expressa no art. 53, §2 CF. 

Deduz-se, portanto, que são garantias destinadas aos parlamentares, e não uma proteção 

da pessoa estatal. 

Esteves (2003, p.215) esclarece o tema: 

Fosse certo que a inviolabilidade parlamentar consubstanciasse cláusula de proteção 
do Estado, como ente que exterioriza sua vontade pela vertente de atuação 
legislativa, ter-se-ia como defeso o controle judicial de constitucionalidade das leis 
ou da adequação da conduta dos legisladores às normas constitucionais 
conformadoras do processo legislativo, o que, por óbvio, desatenderia ao princípio 
do Estado democrático de Direito. 

Exposta a insuficiência dos argumentos que consagram a irresponsabilidade do Estado 

Legislador, passa-se à inquirição dos fundamentos e pressupostos do dever indenizatório 

estatal. 

 



 

3.4 Teoria da Responsabilidade do Estado por atos legislativos 

inconstitucionais 

A elaboração teórica em torno da responsabilidade civil do Estado por atos legislativos 

ilícitos tem reconhecido o direito de o indivíduo, prejudicado pela ação normativa danosa do 

poder público, pleitear a devida indenização patrimonial. 

A Constituição Federal, consoante o já discorrido, é a lei suprema do Estado brasileiro, 

portanto, as demais normas produzidas no interior do ordenamento jurídico só terão validade 

caso coadunarem-se com a mesma.  

Nos termos de Novelino (2007, p. 280): 

A manutenção desta supremacia exige uma fiscalização por parte de determinados 
órgãos e existência de mecanismos aptos a invalidar os atos infraconstitucionais que 
não se conformarem aos comandos da Lei Maior. O controle de constitucionalidade 
consiste no conjunto de instrumentos criados com o objetivo de assegurar a 
supremacia formal da constituição. 

À vista da Constituição vigente, temos a inconstitucionalidade por ação ou omissão, e o 

controle de constitucionalidade é o jurisdicional, o qual pode ser exercido de forma 

concentrada ou difusa, consoante o disposto no art. 102, 103 e §2, art. 125 CF.  

Entretanto, não se configura suficiente apenas a retirada das leis inconstitucionais do 

ordenamento jurídico, é necessário recompor o desequilíbrio patrimonial eventualmente 

causado na esfera jurídica do particular. Só desta forma, será assegurada a efetiva supremacia 

constitucional, bem como a efetividade do princípio da dignidade humana, da legalidade e da 

isonomia, garantias do Estado Democrático de Direito. 

Cavalcanti (1956, p. 623 apud Nobre Júnior 2003, p. 345) explica que: 

De certo, declarada uma lei inválida ou inconstitucional por decisão judiciária, um 
dos efeitos da decisão deve ser logicamente o de obrigar a União, Estados e 
Municípios, a reparar o dano causado ao indivíduo, cujo direito fora lesado, - quer 
restituindo-lhes aquilo que indevidamente foi exigido do mesmo, como sucede nos 
casos de impostos, taxas ou multas inconstitucionais, - quer satisfazendo-se os 
prejuízos, provadamente sofridos pelo indivíduo com a execução da lei imposta. 

Na ruptura dos limites constitucionalmente impostos ao legislador infraconstitucional 

reside, pois, o fundamento da responsabilidade do Estado por danos decorrentes da lei 

inconstitucional. 



 

Cite-se, todavia, que a responsabilidade patrimonial do Estado, no entanto, não deflui de 

imediato da declaração de inconstitucionalidade da lei, é necessário que haja a comprovação 

do nexo causal entre o dano conseqüente da lei inconstitucional. 

Alcântara (1988, p. 57) aduz que: 

A só inconstitucionalidade, a só desconformidade dela ao ordenamento jurídico não 
é suficiente para determinar a atuação do instituto da responsabilidade. Pode ocorrer 
que o ato legislativo inconstitucional produza lesão de direitos cujos efeitos não são 
patrimoniais; a sanção será neste caso a mera declaração de inconstitucionalidade. 

Destaque-se que a doutrina, bem assim a jurisprudência têm reiterado a exigência de 

declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão legitimado para tanto, da norma para que haja 

o dever de reparar os danos dela decorrentes. 

Neste sentido, Cretella Júnior (2002, 269): 

Desse modo, a declaração da inconstitucionalidade constitui o prius indispensável da 
responsabilidade civil do Estado. Se o judiciário não se pronuncia pela 
inconstitucionalidade e não ameniza a lei conflitante com a Constituição, o preceito 
legal tem livre trânsito e se faz sentir em todo o meio social como se fosse 
perfeitamente válido. 

Igual conclusão é adotada por Cahali (1982, p. 227): “[...] não se legitimando, assim, 

uma pretensão indenizatória de danos à causa de uma lei cuja inconstitucionalidade não tenha 

sido decretada pelos Tribunais competente”. 

Tal posicionamento assenta-se na premissa de presunção de constitucionalidade das leis, 

assim como a exigência de quorum e competência específica para a declaração de 

inconstitucionalidade, no âmbito do sistema concentrado de constitucionalidade. 

Todavia, tal exigência pode restringir em demasia o campo da responsabilidade civil do 

Estado legislador ao vinculá-lo a uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista que são poucos os legitimados para impetrar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, segundo o art. 103 CF, bem como contraria o direito fundamental 

assegurado pelo art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura a todos o livre 

acesso ao Poder Judiciário. 

Portanto, deve-se reconhecer a possibilidade de responsabilização estatal na mesma 

ação que reconhece a inconstitucionalidade da lei, em controle difuso de constitucionalidade. 

 



 

Esteves (2003, p. 231) explica que: 

O reconhecimento da existência das duas modalidades de controle de 
constitucionalidade importa admitir que ambos se revelem igualmente eficazes na 
defesa dos direitos que se preordenem a tutelar. De outro modo, não se vislumbram, 
no ordenamento constitucional pátrio, qualquer obstáculo à obtenção de efeito 
patrimonial pela via de ação em que suscite o controle incidental de 
constitucionalidade. 

É importante destacar o posicionamento seguido por Alcântara (1988, p. 66): 

[...] acreditamos que para fins de indenização ao atingido por ato legislativo não 
cabe indagar da constitucionalidade ou não deste ato, mas apenas provar o dano e 
sua conexão direta e imediata com a atuação do Poder Legislativo. 

A referida autora (1988, p.66-68) distingue os danos derivados de ato lesivo 

formalmente inconstitucional, daqueles emanados de lei materialmente inconstitucional. 

Disciplina que, em relação aqueles seria desnecessário a declaração de inconstitucionalidade 

pelo órgão legítimo, nas situações em que houvesse um dano certo, especial e anormal.  

Já no tocante ao ato lesivo materialmente inconstitucional, independentemente de sua 

extensão e intensidade, seria imprescindível o reconhecido pelo órgão jurisdicional 

qualificado para tanto. 

A solução exposta, aparentemente, é mais condizente com os ditames da justiça social, 

entretanto, poderia levar a situações de insegurança jurídica. Já que para constatar se o dano é 

decorrente de um vicio formal é necessário proceder à análise deste, pelo menos em sede de 

controle difuso. 

É escassa a doutrina acerca da responsabilidade do Estado Legislador. Tal constatação 

mostra-se curiosa, tendo em vista a tendência ampliativa do instituto da responsabilidade 

civil, bem como a inclinação da doutrina pátria em responsabilizar o Estado por atos 

inconstitucionais. 

Destaque-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios, Supremo Tribunal Federal, e 

Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: 

Consoante a exposição de Gonçalves (2006, p. 224): “o Estado responde civilmente por 

danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. 

(STF, RE 153.464, Rel. Celso de Melo, RDP, 189:305)”. 

 



 

Em sentido similar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS NOVOS 
BLOQUEADOS E CONVERTIDOS EM CRUZEIROS (PLANO COLLOR), COM 
A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO CENTRAL. [...] O 
Estado só responde (em forma de indenização, ao indivíduo prejudicado) por 
atos legislativos quando inconstitucionais, assim declarados pelo Supremo 
Tribunal Federal. (RE 201972 / RS. Recurso Extraordinário. Relator: Ministro 
Demócrito Reinaldo. Julgamento: 17/06/1999. Órgão Julgador:  Primeira Turma. 
Disponível em http://www.stf.gov.br. Acesso em: 28 de outubro 2007. (grifo nosso). 

3.5 Teoria da Responsabilidade do Estado pelas leis constitucionais 

Afigura-se mais difícil a aceitação pela doutrina da possibilidade de lei constitucional, 

que causem danos, possa dar ensejo ao ressarcimento dos prejudicados, já que neste ponto 

entrariam supostamente em conflito a soberania do Estado Legislador e o direito do indivíduo 

que fora lesado. 

É diante desta aparente antinomia que Cretella Júnior (2002, 273) formula a seguinte 

indagação: “Pode uma lei, no todo ou em cada uma de suas partes, que está em perfeita 

consonância com a Constituição trazer prejuízos ao particular?”. 

A resposta é afirmativa, já que o legislador, sob a pretensão de elaborar uma lei, ato 

geral e abstrato, pode vir a formular uma lei que atinja direitos de determinados particulares, 

causando-lhes danos. É a chamada lei de efeitos concretos. 

Carvalho Filho (2005, p. 439) assim a define: 

Leis de efeitos concretos são aquelas que se apresentam como leis sob o aspecto 
formal, mas que, materialmente, constituem meros atos administrativos. Para que 
surjam, seguem todo o processo legislativo adotado para as leis em geral. Não 
irradiam, todavia, efeitos gerais, abstratos e impessoais como as verdadeiras leis, 
mas ao contrário, atingem a esfera jurídica de indivíduos determinados, razão por 
que pode dizer-se que são concretos os seus efeitos. 

Em hipóteses dessa ordem devem ser ressarcidos os prejuízos causados que 

extrapolarem a noção de limitações gerais (condicionamentos), alcançando efetivas situações 

de sacrifícios de direitos de particulares, os quais, em função do princípio da igualdade de 

todos diante dos encargos públicos, não pode suportar o ônus sozinho. 

Portanto, de forma similar à responsabilidade civil do Estado por atos lícitos, que 

venham a causar prejuízo aos particulares, deve o Estado legislador promover o restabelecer o 

equilíbrio patrimonial do administrado lesado, convertendo o direito sacrificado no seu 



 

equivalente pecuniário pago pelo erário público para o qual contribui a generalidade dos 

cidadãos mediante a satisfação dos impostos.  

Destaque-se que para configurar-se a responsabilidade do Estado Legislador, o dano 

deve ser certo, especial e anormal, bem como promanar diretamente do ato legislativo, posto 

que caso seja necessário algum ato regulamentar para efetivá-la estaremos diante da 

responsabilidade por atos administrativos. 

É imperioso destacar que a simples restrição dos direitos imposta a todos os particulares 

não é apta a ensejar a responsabilidade civil do Legislador, bem como quando a lei impõe 

restrições às vantagens desfrutadas por um particular, decorrentes de lei anterior desde que, 

consoante Cahali (1988, p. 234), “se exerça dentro do conceito de poder de polícia, que, aliás, 

a pressupõe”. 

A hipótese mais freqüente exposta pela doutrina acerca da responsabilidade por lei 

constitucional é a do monopólio instituído por lei. É permitido ao Estado intervir na 

propriedade a fim de conformá-la a sua função social, mas este não pode exceder-se 

alcançando efetivas situações de sacrifícios de direitos, em atendimento ao princípio da 

intangibilidade da propriedade privada assegurado pela Constituição Federal, art. 5°, inciso 

XXII. 

A decisão “La Fleurette” , proferida em 14 de janeiro de 1938, é considerada como 

marco inicial da responsabilização do Estado legislador.  

A mencionada decisão foi proferida pelo Conselho de Estado francês, o qual julgou o 

problema da responsabilidade civil do Estado por ato legislativo ao analisar uma lei que havia 

proibido a fabricação e a comercialização de um creme em cuja composição não fosse 

utilizado unicamente o leite, visando a proteção da indústria de laticínios, e que atingiu um 

pequeno número de empresas, como, no caso a Companhia La Fleurette. 

O Conselho de Estado francês, que dantes havia posicionado-se de forma negativa 

perante a responsabilidade do Estado, segundo Alcântara (1988, p. 64), reconheceu não ser 

justo que os prejuízos advindos desta medida geral recaíssem sobre um grupo determinado de 

pessoas.  

 



 

Acerca do caso “La Fleurette” , posiciona-se Esteves (2003, p. 240): 

No caso citado, a proteção da indústria leiteira só poderá ser tida como pretensão 
constitucionalmente válida se a tutela se revelasse afinada com o interesse geral que 
põe em jogo fatores ligados à economia, ao progresso e ao desenvolvimento social, 
etc. Assim será em qualquer hipótese de proteção ou benefício legal específico, 
cuja conformação à ordem constitucional estará condicionada à persecução e à 
satisfação do interesse coletivo, ainda que pela via do tratamento diferenciado que 
se dispensa a alguns membros da coletividade. É, mais uma vez, a constatação do 
primado de todos perante o Estado. 

Caso desvirtue os limites constitucionais, distanciando-se de sua finalidade principal, o 

interesse público, caberá a responsabilidade do Estado legislador em função do princípio da 

igualdade de todos perante o princípio da igualdade de todos diante dos encargos públicos, 

que figura como um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo monográfico teve como cerne analisar a responsabilidade do Estado 

por atos legislativos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Examinou-se, 

inicialmente, o instituto da responsabilidade civil, passando-se, em seguida, a abordar a 

aplicação deste instituto na seara estatal, contemplando sua evolução histórica e o atual 

panorama frente à Constituição Federal de 1988. 

O instituto da Responsabilidade ultrapassa o âmbito do Direito Civil, assume a condição 

de categoria jurídica, situado na seara da Teoria Geral do Direito ou da Filosofia do Direito. A 

responsabilidade civil é apenas uma das modalidades de responsabilidade, que pode ter 

diversas naturezas, tais como: penal e disciplinar, entretanto o instituto permanece uno, regido 

pelos mesmos princípios basilares. 

A responsabilidade civil é um instituto eminentemente dinâmico, sendo a reparação de 

dano uma das idéias mais antigas da humanidade. Assentada, prelimirnamente, na idéia de 

vingança, que evoluiu no sentido da composição legal. É na Lei Aquília que se esboça um 

princípio geral regulador da reparação do dano, a culpa é utilizada como fundamento da 

responsabilidade civil. 

O surto de progresso, acompanhado da maior incidência de danos propiciaram o 

surgimento de novas teorias que buscam conceder maior proteção ás vítimas, uma vez que a 

prova na responsabilidade subjetiva poderia inviabilizar a reparação no campo fático. Neste 

contexto, surgem as primeiras teorias da responsabilidade objetiva embasadas nas noções de 

risco e garantia, tendo em vista os reclames da justiça social. 

A responsabilidade civil, assim, figura como uma medida de justiça, uma vez que tem 

por finalidade cessar o desequilíbrio, seja patrimonial, seja moral, causado pela ocorrência de 

um dano a alguém. Conseqüentemente, a indenização deve ser prestada de tal forma que o 

dano causado à vítima seja integralmente reparado. Se possível restaurando o status quo ante 

ou, caso isto seja inviável, compensando o dano em forma de uma indenização monetária. 

Após a época dos Estados Absolutos, nos quais imperava a teoria da irresponsabilidade 

estatal, embasada no princípio incontestável “the King can do no wrong”, é reconhecida a 

responsabilidade do Estado, que não poderia eximir-se, como guardião da segurança jurídica 

do cidadão, não poderia se furtar de responder pelos atos lesivos que praticara. 



 

A evolução da responsabilidade civil do Estado passou por três principais teorias: teoria 

da irresponsabilidade, teorias civilistas (teoria dos atos de império e de gestão; e teoria da 

culpa civil ou da responsabilidade subjetiva) e teorias publicistas (teoria da culpa 

administrativa ou culpa do serviço público; teoria do risco integral e do administrativo).  

Demonstra o ciclo evolutivo da responsabilidade do Estado que o desenvolvimento 

teórico e a aplicação prática do instituto intensificaram-se de modo singular com a transição 

do Estado Liberal para o Estado Social, caracterizado pelo crescente intervencionismo do 

Estado na esfera jurídica e patrimonial dos cidadãos, tornando-se necessário à ampliação do 

campo da responsabilidade a fim de resguardar o patrimônio privado contra os riscos ligados 

a ações e omissões estatais. 

A responsabilidade civil do Estado é um instituto essencial à construção do Estado 

Democrático de Direito, pois assegura os direitos do cidadão em face de um injusto dano 

causado pelo poder público a seu patrimônio.  

A responsabilidade civil do Estado tem como fundamento axiológico os princípios da 

legalidade e isonomia, corolários do Estado Democrático de Direito. 

Sob este prisma, o Estado responde tanto em razão de atos ilícitos ou lícitos quando 

configurada relação causal entre o comportamento estatal e a lesão na esfera juridicamente 

protegida de outrem. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, através do seu artigo 37, § 6º, 

estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

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

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

A Carta Constitucional vigente adota, como regra geral, a teoria do risco administrativo 

com vistas a respaldar a respaldar a responsabilidade patrimonial do Estado. A 

responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige, como requisito para que o 

Estado responda pelo dano que lhe for imputado, a fixação do nexo causal entre o dano certo, 

especial e anormal produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal.  

No transcorrer histórico, a responsabilidade patrimonial do Estado é estendida ao 

domínio da atividade legislativa, a mercê dos argumentos utilizados pelos defensores da 

irresponsabilidade integral do Estado Legislador. 



 

A identificação da lei como a soberania estatal, as características de generalidade, 

abstração e impessoalidade que em regra são atribuídas atos legislativos, a liberdade do 

legislador para inovar o ordenamento jurídico, bem como natureza da relação entre legislador 

e representados e o instituto da imunidade parlamentar, isto é os argumentos utilizados para 

afastar a responsabilidade do Estado pelo exercício da função legislativa foram afastados pela 

doutrina majoritária. 

Predomina no Direito brasileiro, a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

que o Estado responde pelos danos causados por lei inconstitucional, desde que o vício tenha 

sido declarado pelo tribunal competente pela via do controle concentrado. 

Todavia, tal exigência pode restringir em demasia o campo da responsabilidade civil do 

Estado legislador ao vinculá-lo a uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista que são poucos os legitimados para impetrar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, segundo o art. 103 CF, bem como contraria o direito fundamental 

assegurado pelo art. 5°, inciso XXV. 

Em relação à possibilidade de o Estado indenizar mesmo em se tratando de lei 

constitucional, a doutrina é bastante hesitante em admiti-la, todavia, reconhece a 

responsabilidade do Estado em face de leis de efeitos concretos que atinja direitos de 

determinados particulares, causando-lhes danos. 

Em hipóteses dessa ordem devem ser ressarcidos os prejuízos causados que 

extrapolarem a noção de limitações gerais, alcançando efetivas situações de sacrifícios de 

direitos de particulares, os quais, em função do princípio da igualdade de todos diante dos 

encargos públicos, não pode suportar o ônus sozinho. 

Em um país com uma produção legislativa tão intensa, em que as leis são feitas para, em 

regra, atender aos interesses de grupos, seria imprescindível a responsabilização do Estado 

legislador, com o conseqüente comprometimento dos parlamentares.  

Portanto, o reconhecimento da responsabilidade do Estado por atos legislativos tende a 

generalizar-se, pois é a que mais se identifica com os reclames da justiça social e os princípios 

da legalidade, equidade, substrato axiológico do Estado Democrático de Direito.  
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