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pennita actividades a las que va unido un riesgo considerable Cuando este riesgo acaece y
otra persona resulta perjudicada, puede ser conforme a la equidad imponer en todo o en
parte la responsabilidad en estos supuestos a aquella persona que originó la situación de
riesgo o se sirvió de ella para su provecho, aunque no se le pueda acusar en absoluto de
haber infringido la ley En estos caso~ habla11l0s de "responsabilidad por riesgo" (I)

Tal fenômeno, e com muito 'maior intensidade, também se vem apresentando na
esfera do direito público, no que diz com a responsabilidade civil do Estado, a qual será
abordada no próximo item do presente estudo

3 - Desenvolvimento da responsabilidade do I:stado

A responsabilidade dvil do Estado pela
prát.ica de ato lícito

LUÍS ALBERTO THOMPSON FLORES LENZ
Promotor de Justiça - RS

SUMÁRIO: 1 - Introdução. 2 - Evolução da Responsabilidade em Geral 3 
Desenvolvimento da Responsabilidade do Estado.. 4 - Manifestação da Douttina" 5 
Jurisprudência" 6 - Conclusão"

1 - Introdução

Controvérsia que vem smgindo atualmente na doutrina e na jurisprudência é a refe
rente à ampliação da responsabilidade civil do Estado, cuja atuação cada vez mais se agi
ganta no mundo moderno, em benefício de toda a coletividade mas eventualmente em
detrimento de indivíduos isolados, e a conseqüente contrapartida de tal ente público
pelos possíveis danos causados a esses lesados

Tal obrigação independe da prática de atos ilícitos pOt parte do poder público,
sendo deconente fundamentalmente do dano, eis que há um consenso na sociedade de
que a conduta benéfica à maioria, que em determinadas circunstâncias sacrifica especial
mente a indivíduos isolados, deve ter seu ônus repartido entre a coletividade, em respeito
à idéia de justiça social e a um princípio de eqüidade

Essa é a matéria sobre a qual passaremos a discorrer

2 - fvolução da responsabilidade em geral

Mais do que em todos os demais institutos de direito, tem a responsabilidade civil
apresentado uma linha evolutiva acentuada, a qual tende a se afastar paulatinamente de
qualquer idéia restritiva, principalmente aquela atrelada ao conceito de culpa, tão próprio
do liberalismo do século XIX, estando hoje mais próxima a ocorrência do dano puro e
simples, aliado ao risco social de certas condutas

Isso é o que salienta, e com a costumeira maestria, o insuperável civilista germânico
Karl Larenz, ao afirmar, quando da abordagem da indenização pela prática de danos, que
"el ordenamiento jurídico no se conforma con establecer la responsabilidad por conducta
culpable y antijurídíca La convivencia humana hace exigible que el ordenamiento juridico

Tamanha e tão rápida foi a evolução da responsabilidade civil dos entes públicos,
adotando-se como parâmetro os milhares de anos da evolução do homem, que se pode
dizer que houve uma modificação de quase 180 graus nessa matéria em um período de
aproximadamente três séculos

Durante o absolutismo, e como decorrência da idéia de que o poder do soberano era
divino, proveniente diretamente de Deus, vigia a irresponsabilidade civil do Estado, eis
que tanto os governantes quanto seus prepostos agiam inspirados no Senhor, e, imbuí
dos de tal espírito, não podiam errar

Após, no liberalismo, restaram equiparados em direitos e obrigações tanto os entes
estatais quanto seus súditos, cabendo a estes provar a culpa daqueles para ensejar a sua
responsabilização

Hoje vige entre nós o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, sem culpa,
inspirado no § 6' do artigo 37 da CF, pelo qual o Poder Público responde independente
mente da prova de sua culpa, desde que não demonstre conduta censurável do lesado,
causadora por si só do dano, ou força maior

Não adotamos, entretanto, o risco integral, onde o Estado responderia sempre,
ainda que fosse culpado o particular

Tal evolucão se deu, e como bem salienta o adminisrrativista tedesco Fütz Fleiner (2)

em respeito à idéia de que é finalidade essencial do ente público a proteção de situações
jurídicas individuais e coletivas

Logo, atualmente, tem-se cada vez mais como certa a noção de que toda e qualquer
lesão proveniente do poder público tem de ser indenizada, mesmo que decorrente de ato
lícito do Estado, salvante, obviamente, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior.

Foi ° que salientou um dos maiores administr'ativistas peninsulares deste século,
Guído Zanobíní, vetbis,

" D'altra parte, puo darsi che una responsabilità derivi da un evento dannoso,
anche se questo sia conseguenza di un'attività lecita e legittima Regole opposte valgano
nei riguardi dei privati: i quali devono rispondere unicamente degli atti contrari aI diritto
e solo in quanto tali: vi sia, doe, o non vi sia anche un danno da riparare Cio rivela un
diverso fondamento della responsabilità nei due casi: pei singoli, questo e da ricercare
nell'obbligo generale di obbedienza alla legge e di osselVanza di ogni dovere loro imposto
dan'ordinamentoj per lo Stato e per gli enti pubblici, pure non essendo estranee rali
ragioni, la responsabilità si basa specialmente sopra un"principio piu sostanziale di giusti
zia distributiva, che tende ad evitare qualunque danno ingiustificato e non equamente
rípartito su tutti I consociati " (3)

(1) - in "Derecho de Obligadones' , Editorial Revista de Direito Privado. Madri, 1958 v 1 pág 191
(2) - in 'Instituciones de Derceho Administrativo", Editorial Labor SA, 193~ pág 233
(3) - in 'Corso Di Diritto Amministrativo" Dou A Giufflt Editore Milão 1947 v 1 pàgs 259/60

 

 



80 Justitia São Paulo, 57 (172) oul/dez. 1995
DOUTRINA 81

. Essa última situação, de dano proveniente de ato lícito, será abordada no próximo
Item deste trabalho

4 - Manifestação da doutrina

. No estado evolutivo atual da responsabilidade civil dos entes públicos, praticamente
e~st~ um consenso entre os juristas sobre o cabimento da responsabilização do Poder
Púbhco sem.pIe que ele cause dano a terceiros, mesmo que não incorra em qualquer ilícito,

.Is~o fC,l ,0 que salientou, e com o costumeiro acerto, Marcelo Caetano (4), o maior
admlmstra~vlsta português, ~~e se estendeu longamente sobre a matéria aqui versada,
qua~?~ assmal,a que os reqUisitos de tal indenização por ato lícito são a existência de um
sacnficlO especial ou anormal, ou seja, que não incida sobre a maioria das pessoas, que
tenha caráter permanente e não eventual e que tal sacrifício não se possa considerar acei..
tável por todos em virtUde da vida em coletividade.

Tem por objeto um direito subjetivo, pessoal ou real, ou uma coisa, mas em qual
quer caso deve ser suscetível de avaliação pecuniária

A sua :az~o de s:r diz com o princípio da igualdade dos cidadãos na repartição dos
encargos pubhc~s, eis que se um direito tem de ser sacrificado no interesse público,
t~rna-se neces~áno qu~ esse sacrifício não fique iniquamente suportado por uma pessoa
so, mas que seja repartldo pela coletividade

Já, o constitucionalista português, J..J.. Gomes Canotinho (5), ao dissertar sobre ares
~o.nsabilidade do :srado legislador, assinalou que mesmo nos casos de atos legislativos
hCltOS, desde que Imponham encargos especiais apenas a alguns particulares (leis fixado.
ras de vínc~los ecológicos, urbanísticos, de nacionalização de bens) violando quer o direi.
to d~ proptledade quer o princípio da igualdade, impõem uma indenizacão como decor'.
rêncla de um Estado Constitucional democrático e dos princípios acima aiudidos

. Tan:bé~ Ono, Mayer (6) se pronunciou sobre a espécie, quando asseverou que a idéia
de mdemzaça?,~eVld~ pela administração abrange inclusive o ato lícito eis que" no se basa
en un hec~o Ihclto Slt:o en un hecho contrario a la equidad, injusto"" Logo, encontra fun.
damen:o ~Iv~rso do direito civil, exigindo aplicação de princípios de direito público

Na,o, e dlverso o entendimento de Guido Zanobini (7), que ao dissertar sobre a "res
ponsabI11tá dello Stato per atti legitimi", relembra o enorme avanço produzído neste
ramo do direito

Ele salienta que em alguns casos o interesse público não pode ser satisfeito a não ser
com o sacrifício de um direito individual

Nessas situações, embora a lei admita tal supressão do interesse particular, impõe
como c~ntra~restação a obrigação de indenizar, como é o caso típico a desapropriacão
. Ma~s adiante, Zanobini tece limites a tal construção, argumentando que "ê n~cessa

no restrmgere la portara entro i limiti propri della stessa norma costituzíonale di cui si
tratta. rale,~orma, ?on solo nel nostro Statuto, ma anche in altre constituzíoni, compre
s~ quel,le pIU rece?tt, contempla soltanto íl diritto di proprietà: quindi, il relativo princi.
pIO puo estendersl a qualunque forma di sacrificio di tale diritto, o di facoltà in esso com
pres.e, anche se si verifichi per cause diverse da quelle espressamente contemplate dalle
leggI: ma non puo estendersi ad altri diritti, quali, p.. es, i diritti funzíonali e quelli di
prestazíone, il diritto all'integrità física e alla libertà personale" (8)

(4) -!n ::Manual de Direito A~ministrntivo', Ed, Almedina, Coimbra 1986 v II pág 1241
(5) - ~n ,Direito exmstieucional, Ed. Almedina, 1991, pág.. 675.
(6) - ~n ,Derec~o AdI},'inistrntivo Aleman" Editora Depalma Buenos Aires 1982 v 4 págs 215 e 218
(7) - In . opus Cltatum . v 1 pág. 267.
(8) - in 'opus citatum' v 1 ptlgs 269.. 70

Logo, trata-se de um princípio aplicável exclusivamente em resguardo ao direito de
propriedade

Da mesma forma, André de Laubadêre (9) abordou tal problemática ao enfrentar as
conseqüências dos danos permanentes decorrentes de obras públicas, do qual decorra
depreciação de uma propriedade, __cQ:IUo.nQ_ça~º de trepidações em um. imóvel decoIl'en
res da proximidade de uma linha férrea, ou de um sumidouro d'água, tudo a ensejar a
correspondente indenização, em obediência à idéia da igualdade dos indivíduos ante aos
encargos públicos e·o binômio risco/proveito do empreendimento para a coletividade

Esse também parece ser o entendimento. de .Mareei Waline {9.A} que, ao abordar o
direito à indenização pelos danos decorrentes do regtilarfuncionamento de uma setviço
público, assevera que "le préjudice susceptible de réparation est seulement ceIui qui exce
de cette gêne commune"

Idêntico é o posicionamento de Fritz Fleiner (lO), para quem sempre que o Estado
impuser a alguns cidadãos sacrifícios pecuniários que não afetem a outros, quer em seu
direito de propriedade, quer em relação a sua liberdade individual, tem de indenizar em
respeito às noções de ética e de eqüidade Refere, inclusive, a textos legais que acolheram
postulações de indenização de açougueiros cerceados em sua liberdade profissional pela
adoção de matadouros oficiais obrigatórios,oll

Quanto à doutrina nacional, e por todos, basta transcrever Aguiar Dias 02\ nosso
maior estudioso da matéria que, após citar diversos casos de falta de serviço que não
foram acolhidos pelos tribunais pátrios como causa de indenizar, asseverou:

"Em nossa opinião, a questão foi mal colocada, porque as decisões assentaram que-O
Estado não deve indenização ao prejudicado ou não é civilmente responsável pelo dano
O Estado é civilmente responsável por dano causado por seus funcionários, ainda que
legítimos, não sendo favor, como pareceu àquelas decisões, prestar compensação aos pre
judicados, porque essa obrigação decorre do art 107 da Constituição, que não cogita de
culpa para esse efeito, mas só para o exercício da ação regressiva. "(13)

Feitas todas essas considerações, pode-se passar ao exame da jurisprudência

5 - Jurisprudência

Também a nivel dos tribunais, a matéria apreciada no presente estudo vem receben..
do o mesmo enfoque da doutrina

E tal orientação tem sido adotada a partir do Pretório Excelso, como se pode apren
der da leitura de antigo aresto, da lavra do saudoso Ministro Prado Kelly, quando sua
excelência asseverou, velhis:

"Responsabilidade Civil do Estado - Incorporação do Acervo de Dahne &
Conceição - ResiliçãO do Contrato - Indenização

- O Esrado não lesa os direitos dos indivíduos somente por meio de atos ilegais ou
ilícitos de seus representantes, podendo fazê-lo igualmente no exercício de atos inteira
mente legais; a lesão daí decorrente pode ser admitida como razão determinante da res
pectiva responsabilidade, independentemente, portanto, da indagação quanto à culpa (14)

Tratava a espécie de ação de indenização proposta por uma empresa contra outra
sociedade privada, na qual se objetivava a reparação pecuniária por rescisão de contrato

(9) - in, «Manual d.e Dere<:ho Administrntivo' , Editorial I'emis, Bogotá, 1984, pág. 116
(9.A) - in "Traire 8êmemaire de Dtoit Adminisrrarif'. librairie du Recuei! Sitey Paris 1952 pág 582
(lO) - in 'opus citatum", pág. 238.
01) - O STF já se manifestou em sentido contrário à tese acima rcJ{,rida no atesto inserto na RDA 169·11 7
(2) - in •Da Responsabilidade Civil", Ed Forense 1983 v 2 pág 676
(3) - in 'opus dtatum", v 2, pág. 616 .
(14) - in Rcvistfl Forense 229/46

 

 



(I 5) - o <.xtintO T'FR, em aresto de 1988 inserto na RDA 174/1 79 adotou idêntica orknl1lç:1o daquela explidl1lda no Julgado
do STF referido adma, ao reconhecer que a re$Cis~o de contrato de obrns, ainda que embasada em rnzão de interesse público
desde que n~o esteja presente o Q'lSO fortuito e a força maior impõe a obrigaç.'l.o de ind"-llizar por parte da administração
(16) - in RDA 190/194.
(17) - in RJTJRS 81/403 e 404
(l'7A) - YussefSaid Cahali, em sua pR'Ciosa obra 'Responsabilidade Civil do Estado' za edição pág. 78 e seguintes refere
inúmeros outros arestos nesse mesmo sentido

. 6 - Conclusão

Pelo muito que nos estendemos, já é hora de encerrar
E, nesse intuito, faz-se mister tecer. algumas considerações pessoais, ainda que singe

las,' a tudo e todos que foram réfeüdos no piésente estudo.
É do conhecimento geral que na atualidade o Poder Público se imiscui direta e indi

retamente em quase cem por cento das atividades sociais, havendo parciais variações de
acordo com a orientação política de cada sociedade, que distam do liberalismo excludente
deintetvenção estatal ao totalitarismo do Estado onipresente

Em tais situações de intelVenção do Poder Público, e por justiça social, entende a
doutrina que os eventuais danos produzidos em benefício de toda a coletividade devem
ser socializados - repartidos - nessa mesma comunidade, a fim de não gerar injustiças,
em respeito ao princípio da isonomia e a uma idéia de eqüidade

A divergência ocorre apenas no que diz com a extensão de tal garantia e a natureza
do ato de intervenção estatal que a enseja '

Quanto a esta questão, pensamos, na esteira de Gomes Canotilho, que tanto os atos
executivos quanto os legislativos que ensejem prejuízo a certas e determinadas pessoas,
lesões essas que não podem ser naturalmente aceitas na vida de sociedade, devem ser
passíveis de indenização, mesmo que lícitos

Ainda que invocando o poder de polícia, o qual legitimaria amplamente a interven
ção estatal, há casos em que a indenização é devida, como nas hipóteses de polícia de
propriedades, no que diz com a sua limitação, desapropriação e requisição, tão bem enfo
cadas por Cretela Júnior (lS)

Da mesma forma, temos como descabida a limitação estabelecida pOI Guido
Zanobini que apenas concebe tal teoria em casos de lesões patrimoniais referentes ao
dire{to de propriedade, no que é censurado por Marcelo Caetano que a faz incidir em
resguardo a qualquer direito subjetivo, pessoal ou real, ou de uma coisa, desde que susce
tível de apreciação econômica

Nesse enfoque, já referimos a lição de Fritz Fleiner, para quem a limitação às liberda·
des individuais e ao exercício de certas atividades profissionais, em proveito do bem
comum, pode gerar direito a indenização

Tão antiga é essa tese na Alemanha, que inclusive foi amparada no artigo 227 da Lei
de Introdução ao Código Civil do cantão de Zurich, de 1911, com a seguinte redação:
"El Estado es responsable dei dano que ha sido causado a tercero por el ejercicio del
poder del Estado por motivos de interés público, por ejemplo, inundaciones, incendios,
o por medidas de policia, quando el damnificado no tiene obligación de sunir el dano
por razones de Derecho público ni haya que atribuirle la causa II

Pelo exposto, constata-se que o principal é ter presente a idéia de repartição dos
ônus sociais, em respeito ao caráter comutativo das relações humanas e a igualdade de
todos perante tais encargos, bem como o aspecto patrimonial do direito sacrificado e a
inexigibilidade de aceitação pacifica de tal perda pelo prejudicado

Resta, entretanto, muito a ser construído, razão pela qual nos limitamos, à luz de
ilustres juristas, a lançar a idéia fundamental da ampliação do instituto, estando certos de
que com o labor diário da doutrina e da jurisprudência, será melhor esquematizada e
abordada a matéria

(18) - in, "Tratado de Direito Administrativo' " 5 116 <o s<.guintes <. 175 e também 'O ESl1ldo e a Obrigação de Indenizar
Ed Sarniva pag. 109
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existente entre ambos pelo advento de incorporação· desta ao patrimônio da União, atra.
vés da expedição do Decreto-Lei nº 6456, arrimado em razões de interesse público, o
que ensejou o descumprimento do pacto acima aludido.

O emérito magistrado a quo, embora reconhecendo a presença do interesse público
objetivadoI da intervenção, entendeu que o mesmo não justificava os prejuízos deconen..
tes do inadimplemento da avença, razão pela qual se impunha a responsabilidade do
Estado pela prática de ato lícito, no que foi acompanhado pela superior instância (15)

Em outra oportunidade, e agora em questão de direito de propriedade, em razão da
realização de obra pública, o SrF apreciou o assunto aqui abordado, quando tal colegia.
do, na voz do Min. Carlos Velloso asseverou, velhis:

"Obra Pública - Dano Anormal - Responsabilidade do Estado
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 de licitude
da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular
um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletivi··
dade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da iguaJdade dos ônus e
encargos sociais

II - Ação de indenização movida por particular contra o Município, em virtude dos
prejuízos deconentes da construção do viaduto, Procedência da ação n (16)

Versava o caso sobre ação de indenização proposta por proprietários de imóveis resi·
denciais prejudicados pela construção de um viaduto, que teria provocado poluição sono~

ra, visual e ambiental, com a conseqüente desvalorização do imóvel
A ação foi julgada improcedente em 1ª instância, tendo o Tribunal de Justiça de São

Paulo mantido o decisório hostilizado, sendo tal aresto reformado na via extraordinária
Não é diversa a orientação adotada pelo T]RS, em duas oportunidades, arestos esses

da lavra do hoje Ministro Athos Carneiro e do Des aposentado Cristiano Graef.
Neste julgado, citado no corpo da Apelação Cível nº 34 693, e que versa sobre a ele

vação de nível de rua, disse o Des Cristiano, veI'his:
"A mudança de nível das vias públicas decorre de obras de urbanização, planejadas

em atenção às necessidades presentes e futuras da cidade, visando ao bem comum dos
munícipes" Todos contribuem igualmente para tais obras, que constituem atos lícitos do
poder público Não há, de regra, a culpa prevista no artigo 159 do CC, nem incide o
artigo 194, da Constituição de 1946, vigente à época dos faros Se a relação das obras
causa dano à propriedade particular, é o princípio consagrado no artigo 141, § 16, com
as restrições do attigo 147, ambas da referida Constituição de 1946, que regula eventual
indenização Não pode o particular insugir-se contra o ato do nivelamento Mas pode exi·
gir indenização de prejuízos causados pelo ato lícito do Poder Público, na medida em que
o sacrifica mais do que aos demais munícipes II (l'n

São esses os arestos que encontramos especificamente sobre a responsabilidade civil
do Estado pela prática de atos lícitos, restando apenas apresentar as conclusões. 07-A)

 

 




