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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 697.326 RIO
GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
DP

: MIN. DIAS TOFFOLI
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: KIMERSON BECKER
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Estabelecimento de ensino. Ingresso de aluno portando
arma branca. Agressão. Omissão do Poder Público. Responsabilidade
objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na
origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas
jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que
causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que
demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas
dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos
necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do
Estado.
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e
provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
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Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 5 de março de 2013.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: KIMERSON BECKER
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Estado do Rio Grande do Sul interpõe tempestivo agravo regimental
contra decisão em que conheci de agravo para negar seguimento ao
recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:
“Vistos.
Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a
decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto
contra acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
‘RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESCOLA
ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
OMISSÃO ESPECÍFICA. AGRESSÃO FÍSICA A ALUNO
POR COLEGA. DEVER INDENIZATÓRIO. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Conforme vem entendendo esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal, quando há uma omissão
específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do
ente público é causa direta e imediata de um dano, há
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responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco
Administrativo e no art. 37, § 6º da Constituição Federal.
2. A agressão sofrida pelo autor (por seu colega) nas
dependências da Escola Estadual é fato incontroverso,
cabe a responsabilidade civil do Estado, uma vez que
presente o nexo de causalidade entre a omissão deste e o
dano sofrido pelo autor.
3.Verificada
a
falha
do
Poder
Público
consubstanciada na ausência de medidas pelo
estabelecimento escolar em proteger e resguardar a
integridade física do autor. Trata-se de hipótese fática
caracterizada como omissão específica, diante do dever de
cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a
integridade física dos administrados confiados à sua
guarda, respondendo objetivamente pelos danos advindos
de sua omissão.
4. Evidente a ocorrência dos danos morais, que se
configuram in re ipsa, dispensada a comprovação da
extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato
5. O quantum da indenização por danos morais é
fixado pelo juiz, mediante a soma das circunstâncias que
possa extrair dos autos. Valor da indenização mantido, em
observância a extensão dos danos e a condição econômica
das partes.
APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME’ (fl. 417).
Sustenta o agravante, nas razões do recurso
extraordinário, violação artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi
interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era
plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da
matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS,
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
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6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a
preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua
existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação
introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o
procedimento acerca da existência da repercussão geral
somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do
recurso por outra razão’.
Não merece prosperar a irresignação.
Como é possível se depreender da ementa aqui transcrita,
o acórdão recorrido baseou seu convencimento a partir do
conjunto probatório que permeia a lide, nesse caso, para acolher
a pretensão recursal e ultrapassar tal entendimento, da Corte de
origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que
não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da
Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
‘DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
ART.
37,
§
6º,
CF/88.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
DO
ESTADO.
OMISSÃO. FALTA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE
ÁREA
PÚBLICA.
QUEDA
DE
ÁRVORE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS:
SÚMULA STF 279. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
5º, LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo,
a partir da análise dos fatos e das provas dos autos, concluiu que
houve omissão, imputável ao poder público, que detinha o dever
de conservação e manutenção de árvore, e concluiu pela
responsabilidade subjetiva do agravante pelos danos causados à
autora. Incidência, na espécie, da Súmula STF 279. 2. A
jurisprudência dessa Corte está sedimentada no sentido de que
as alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição
Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido,
ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo
legal, contraditório, ampla defesa e juiz natural – podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
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reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a
utilização do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento’ (AI nº 830.461/PA-AgR, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 16/8/11).
‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE
POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO
DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF.
AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal,
por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso
extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação
de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos
de declaração, não supre o prequestionamento. II - A análise da
questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que
impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da
Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido’ (RE nº
603.342/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11).
‘CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. OMISSÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CRIME PRATICADO POR
FORAGIDO. ART. 37, § 6º, CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. 1. Inexistência de nexo causal entre a fuga de
apenado e o crime praticado pelo fugitivo. Precedentes. 2. A
alegação de falta do serviço - faute du service, dos franceses não dispensa o requisito da aferição do nexo de causalidade da
omissão atribuída ao poder público e o dano causado. 3. É
pressuposto da responsabilidade subjetiva a existência de dolo ou
culpa, em sentido estrito, em qualquer de suas modalidades imprudência, negligência ou imperícia. 4. Agravo regimental
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improvido’ (RE nº 395.942/RS, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, Dje de 27/2/09).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento
ao recurso extraordinário.
Publique-se”.

Aduz o agravante, in verbis, que
“[n]ão é o caso de aplicação da súmula 279/STF (...)
Como se vê, o fato gerador da responsabilização estatal in
casu foi uma suposta permissão do ente público a que o aluno
agressor ingressasse na escola portando uma arma branca.
Assim, a dúvida que se põe à Suprema Corte é se isso – a
suposta permissão do ente público – é suficiente para ensejar o
dever do Estado de indenizar, porquanto, em se tratando de ato
omissivo, imprescindível a comprovação cabal da culpa, em
uma das suas três modalidades: negligência, imperícia ou
imprudência (...)” (fl. 474).

Alega, ainda, que esta Corte, no exame do ARE 638.467, teria
reconhecido a “repercussão geral da discussão análoga a da espécie, a
demonstrar a existência de debate constitucional na presente lide” (fl.
475).
É o relatório.
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 697.326 RIO
GRANDE DO SUL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Não merece prosperar a irresignação.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as pessoas
jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que
causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que
demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal abrange também os atos omissivos do
Poder Público. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4.
Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão
recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
nº 677.283/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 8/5/12).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART.
37 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AGENTE PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento da RE n. 327.904, Relator o
Ministro Carlos Britto, DJ de 8.9.06, fixou entendimento no
sentido de que ‘somente as pessoas jurídicas de direito público,
ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços
públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela
reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos
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respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes
públicos, e não como pessoas comuns’. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento” (RE nº 470.996/RO-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 11/9/09).

Nesse contexto, o acórdão recorrido consignou o seguinte:
“(...) o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade e
integridade física dos administrados que estão sob sua guarda
na rede estadual de ensino, com o emprego de todas as
medidas necessárias para o fiel cumprimento deste ônus, sob
pena de responder objetivamente pelos danos experimentados
em razão de sua inércia.
Assim, considerando ter o acidente ocorrido em escola
pública estadual, denotando falha no dever do Estado em zelar
pela integridade física do postulante Kimerson, certo estar-se
diante de hipótese fática caracterizadora de omissão específica,
pois a falta de agir do ente público acarretou o evento danoso
em questão.
Aliás, a responsabilidade do estado não pode ser afastada
ela simples alegação de que os educandários agiram com
dedicação ao socorrer o aluno, mormente quando o
estabelecimento escolar não toma as medidas de precaução
mínimas para zelar pela segurança dos alunos, permitindo,
dessa forma, a entrada de alunos armados.
(…)
Pois bem. Na hipótese específica dos autos, restou
incontroverso que o demandado e o agressor Marco Aurélio,
em 10.03.2010, envolveram-se em uma briga na Escola
Municipal Fernandes Vieira em horários escolar noturno, com
agressão que dificultou a defesa da vítima, conforme consta da
representação criminal de fls. 77-78 e no Ofício de fl. 79, em que
foi determinada a medida sócio-educativa de internação do
agressor (corroborado pelos depoimentos as testemunhas).
(…)
No que tange ao nexo causal, tenho que devidamente
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demonstrado, diante do evento lesivo ocorrido no
estabelecimento público de ensino e da falha do demandante no
seu dever de zelar pela integridade física do aluno. Em suma,
entre o dano e a omissão estatal há uma relação de causa e
efeito” (fls. 418/422).

Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal
de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que
restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à
configuração da responsabilidade extracontratual do Estado.
Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido,
anote-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
POR OMISSÃO CULPOSA. ENUNCIADO 279 DA
SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AI nº 436.552/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJe de 2/6/11).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Responsabilidade civil do município do Rio de Janeiro por
evento danoso. Omissão quanto ao dever de fiscalização. 3.
Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(RE nº 553.075/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 11/3/11).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º,
CF/88. NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
1. Existência de nexo causal entre a omissão do Município e o
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dano causado ao agravado. Precedente. 2. Incidência da Súmula
STF 279 para afastar a alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal - responsabilidade objetiva do Estado. 3.
Agravo regimental improvido” (AI nº 742.555/RJ-AgR, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 10/9/10).

Nego provimento ao agravo regimental.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 697.326
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGDO.(A/S) : KIMERSON BECKER
DP : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental,
nos
termos
do
voto
do
Relator.
Unânime.
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Senhora Ministra Rosa Weber.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 5.3.2013.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber.
Compareceu o Senhor Ministro Teori Zavascki para julgar processos
a ele vinculados.
Subprocuradora-Geral
Marques.

da

República,

Dra.

Cláudia

Sampaio

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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