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11/03/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
: JERRY JACKSON FEITOSA
: MARIA PENHA DA ROSA

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA
DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE
AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a
responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e
das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a
necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da
responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação
ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com
base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de
São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de
fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na
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fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio
desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a
autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique
caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes
do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um
dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a
licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de
conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo
particular”.
5. Recurso extraordinário desprovido.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro
DIAS TOFFOLI, em conformidade com a ata de julgamento e as notas
taquigráficas, por maioria, apreciando o tema 366 da repercussão geral,
acordam em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos
os Ministros Edson Fachin (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso de
Mello e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, fixou-se a
seguinte tese: "Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado
por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a
violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for
concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de
conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo
particular", vencido o Ministro Marco Aurélio, que votou no sentido de
não se estabelecer uma tese. O Ministro Dias Toffoli, que também votou
no sentido de não se estabelecer tese, vencido, acompanhou a tese
proposta. Proferiam voto em assentada anterior o Ministro Celso de
Mello, ausente por motivo de licença médica, e o Ministro Gilmar
Mendes, que não participou, justificadamente, deste julgamento.
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Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator p/ acórdão

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1DAB-B597-B7A7-E7FB e senha 11A2-A05A-2FB1-42F9

Supremo Tribunal Federal
Relatório

465

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 129

27/09/2018

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
: JERRY JACKSON FEITOSA
: MARIA PENHA DA ROSA
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso
extraordinário interposto no bojo de ação ordinária de reparação de
danos por responsabilidade civil do Estado proposta por Hatiro Eguti e
Outros contra a Municipalidade de São Paulo.
Na petição inicial, os Autores sustentam falha da Administração
Municipal na fiscalização de atividade de risco, qual seja, o
estabelecimento destinado a comércio e fabricação de fogos de artifício,
em desacordo com a legislação de regência, dada a proximidade do
imóvel de áreas residenciais. Segundo afirmam, a falha no dever de
fiscalizar deu ensejo a grande explosão no imóvel, resultando em danos
morais e materiais aos vizinhos que habitavam na região.
A sentença reconheceu a existência de falha imputável à
Administração, e julgou parcialmente procedente o feito, condenando o
Município de São Paulo a ressarcir os danos materiais suportados pelos
autores, bem como reconheceu o direito de regresso da Administração em
face do litisdenunciado, proprietário do imóvel.
Inconformados, apelaram autores, ré e litisdenunciado, pugnando
pela reforma da sentença a quo.
A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu provimento ao recurso de apelação do Município de São Paulo,
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declarando a improcedência da demanda, e condenando os autores ao
pagamento de custas e honorários (fls. 263-269).
O entendimento colegiado baseou-se no fato de que a premissa
fundamental da sentença condenatória, no sentido de que a
responsabilidade da municipalidade é decorrente do risco administrativo
e tem natureza objetiva, não é conclusiva. De fato, para a sentença
condenatória, falhou a municipalidade por não proceder à vistoria prévia
dentro de impreteríveis 24 horas nos termos da Portaria 843/SAR/81 após
efetuado o pedido de licença e instalação da loja de fogos de artifício;
contudo, o acórdão considerou necessário que se demonstrasse “qual foi a
contribuição dessa omissão para o desfecho dos acontecimentos que causaram os
danos alegados pelos autores”.
O acórdão atesta, ainda, que (fls. 268-269):
“(...) a argumentação desenvolvida pela douta decisão de
primeiro grau no que toca ao dever de fiscalização que pretendeu
atribuir à Municipalidade, colide frontalmente contra a legislação
federal que rege a venda de explosivos, como contraria a própria Lei
Municipal n. 7.433/70, regulamentada pela Portaria 843/81, que não
permitem a expedição de licença para funcionamento de
estabelecimento dedicado à venda de fogos, sem prova da prévia
autorização da autoridade policial competente.
Em suma, a douta decisão de primeiro grau embora tenha
concluído que houve falha do serviço público, não logrou explicar a
relação de causa e efeito entre a falha vislumbrada e a explosão
ocorrida.
E nesse ponto é bom lembrar mais uma vez, que os donos do
estabelecimento, os sócios Dimas Gibulo e Marcelo Gomes Lopes,
passaram a funcionar clandestinamente, instalando o estabelecimento
às ocultas e sem o conhecimento das autoridades municipais e da
própria Polícia, que, assim, não podiam responder pelo fato da loja
estar localizada em zona proibida.
Mas, entretanto, não é só, porém, uma vez que tanto o laudo
pericial efetuado no curso da medida cautelar de antecipação de
provas, como o laudo levantado pela Polícia Técnica, demonstraram
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que a explosão decorreu de um início de incêndio que provocou a
combustão de uma grande quantidade de pólvora que se encontrava
depositada no interior do estabelecimento sinistrado.
Os danos sofridos pelas vítimas decorreram de incúria dos donos
do estabelecimento, mas não resultaram de falta de administração
municipal, consoante revelaram as perícias acima referidas.
Sem a demonstração de que a causa do fato provocador do dano
resultou de falha direta dos serviços públicos, ou que estes tenham
concorrido para a consumação dele, não se caracteriza a hipótese
prevista no artigo 107 da anterior Constituição Federal, vigente à
época dos acontecimentos, não se podendo, consequentemente, falar
em responsabilidade objetiva da Municipalidade de São Paulo no caso
sob exame.”

Os autores interpuseram recurso extraordinário em face dessa
decisão, com fundamento no art. 102, III, a e c , da Constituição Federal,
suscitando violação do art. 37, XXI, § 6º, cuja norma também se
encontrava disposta no art. 107, da Emenda Constitucional 1/69.
Sustentam que o acórdão recorrido contraria o conjunto probatório
carreado aos autos. Alegam, ainda, que foi feito o pedido de licença para
o comércio de fogos de artifício ao órgão administrativo competente,
tendo sido paga taxa de localização e funcionamento em 28.03.1985 e o
evento danoso ocorreu em 09.06.1985. Outrossim, afirmam que a loja não
era clandestina, mas apenas funcionava irregularmente por falha e
omissão da fiscalização, e que a requerida admite a falha, ao afastar, por
meio de sindicância, cinco servidores em virtude dos fatos narrados.
Além disso, não cumpriu a determinação legal de realizar a vistoria
prévia em 24 horas após protocolado o pedido de licença.
Da falha da administração, portanto, solicitando os documentos dos
itens b e c da Portaria nº 843/SAR/81, ao invés de realizar a vistoria prévia
no prazo de 24 horas, resultaria o nexo causal entre a omissão do Estado e
o evento danoso.
Requer, portanto, a reforma do acórdão recorrido, a fim de
reconhecer-se a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
materiais e morais sofridos.
3
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Em contrarrazões (fls. 287/288) a Municipalidade de São Paulo
defende a impossibilidade de apreciação de matéria fática no âmbito do
recurso extraordinário. No mérito, sustenta a impossibilidade de
responsabilizar-se a Administração por ato ocorrido no interior de um
imóvel, como no caso em tela.
O recurso extraordinário foi admitido pela alínea a do art. 102, III,
em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 299-301).
O então relator do feito, Min. Joaquim Barbosa, monocraticamente,
deu provimento ao recurso, para condenar o réu ao pagamento da
indenização pleiteada na inicial, devidamente corrigida.
Em apreciação do recurso de agravo interposto pelo Município de
São Paulo, a Segunda Turma desta Corte, decidiu cassar a decisão
monocrática, para reconhecer a repercussão geral da matéria e submeter
ao Plenário o julgamento da causa.
Eis a ementa do julgado pela Segunda Turma (fl. 405):
“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO POR OMISSÃO (ART. 107, EC 1/69). EXPLOSÃO DE
LOCAL DESTINADO AO COMÉRCIO DE FOGOS DE
ARTIFÍCIO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À AUTORIDADE
MUNICIPAL COMPROVADA. EFETIVO PAGAMENTO DE
TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. AUSÊNCIA DE
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
NECESSIDADE
DE
SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
A Turma, ao apreciar agravo regimental interposto pelo
município de São Paulo à decisão monocrática proferida pelo
min. relator, reconheceu a existência de repercussão geral (art.
543-A, § 4º , CPC) e, considerando a inexistência de precedentes
específicos - responsabilidade civil do poder público por
omissão relativa à fiscalização de local destinado ao comércio
de fogos de artifício cujo proprietário requerera licença de
funcionamento e recolhera a taxa específica -, deu provimento
ao agravo regimental para submeter o recurso extraordinário a
julgamento do Plenário, oportunizando-se às partes a
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possibilidade de sustentações orais.”

A Procuradoria-Geral
da
República
manifestou-se
pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
provimento, em parecer assim ementado (fl. 414):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 366.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO
TEORIA
DO
RISCO
ADMINISTRATIVO,
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
INDIVIDUALIZADO. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO
PARCIAL. PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.
1- A responsabilidade civil do Estado, seja por condutas
comissivas, seja por condutas omissivas, é objetiva, não com
portando discussões sobre culpa civil ou administrativa.
2 - Para que exista o dever de indenizar por parte do
Estado, além da necessidade de configuração dos outros
elementos, a omissão estatal deve ser individualizada e
específica, não sendo suficiente que se dê em face de um dever
genérico.
3- Especificamente quanto ao dever de fiscalizar comércio
de fogos de artifício em residência, a omissão estatal deixa de
ser meramente genérica e passa a ser individualizada e
específica quando o Estado é provocado para realizar atos
fiscalizatórios em determinado local, o que, in casu, ocorreu.
4 - A discussão relativa aos danos morais, postulados no
recurso extraordinário, não integra o tema de repercussão geral
delineado, além de não ter havido prequestionamento da
matéria na origem.
5 - Parecer pelo parcial conhecimento do recurso
extraordinário e, nessa extensão, por seu provimento.”

É o relatório.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM (27225SP/SP)
RECDO.(A/S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JERRY JACKSON FEITOSA (108633/SP)
ADV.(A/S) : MARIA PENHA DA ROSA (55667/SP)
Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de
sustentação
oral,
o
julgamento
foi
suspenso.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.
Falou, pela recorrida, a Dra. Simone Andrea Barcelos Coutinho.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.9.2018.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin
e Alexandre de Moraes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso
extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo e. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, no bojo de ação que pretende a
responsabilização civil do Município de São Paulo pelos danos causados
em gravíssimo acidente envolvendo a explosão de uma loja que
comercializava fogos de artifícios, concluiu pela impossibilidade de
atribuir-se à Municipalidade a obrigação de reparar os prejuízos
ocasionados aos autores, em virtude de não localizar a apontada omissão
estatal em realizar a vistoria prévia do imóvel para fins de expedição de
licença de funcionamento aos proprietários da loja como causa necessária
para a ocorrência dos danos narrados na exordial.
O apelo extraordinário interposto por Hatiro Eguti e Outros
fundamenta-se na contrariedade ao disposto no artigo 37, §6º do texto
constitucional vigente, o qual assemelha-se em redação e normatividade
ao disposto no artigo 107 da Constituição de 1967, com redação conferida
pela Emenda Constitucional nº 01/1969, em vigor à época dos fatos
narrados na demanda, que se deram no ano de 1985.
Eis a dicção do comando constitucional ora em análise:
“Art. 37. (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em um primeiro momento, por entender que a requalificação da
modalidade de responsabilização civil do Estado seria possível sem
infringência ao disposto na Súmula nº 279, o então Relator do recurso, i.
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Ministro Joaquim Barbosa, deu provimento ao apelo, monocraticamente,
a fim de restabelecer as conclusões da sentença prolatada na primeira
instância, que reconhecia a existência de falha administrativa a ocasionar
o infortúnio sofrido pelos requerentes, que perderam familiares e bens
materiais em decorrência da explosão do local no qual se
comercializavam os artefatos explosivos.
Nada obstante, no julgamento do agravo regimental interposto pelo
Município de São Paulo, a Segunda Turma desta Casa cassou a decisão
monocrática do relator, reconhecendo a repercussão geral da temática,
devidamente enunciada como Tema nº 366, com a seguinte redação:
“Responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes
de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício
em residência.”

A matéria referente à possibilidade de responsabilização civil do
Estado por atos e omissões que ocasionem danos a particulares vem
sendo estudada e debatida há décadas e já ocupou o centro de grandes
debates no Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
Na atual conjuntura, entretanto, parece-me que a temática encontra
sólido posicionamento desta Corte na mesma direção, razão pela qual
este voto encaminha-se para, uma vez mais, confirmar o entendimento
que vem sendo encampado por este Tribunal em diversos outros casos
referentes à possibilidade de responsabilizar o ente estatal pelas condutas
omissivas que, em razão deste não agir, causem danos aos
administrativos, na modalidade de responsabilidade objetiva do Estado.
A doutrina pátria bem difere a responsabilidade civil imputável às
condutas de particulares, regulamentada pelo Código Civil e demais
legislações esparsas de direito privado, da possibilidade de
responsabilização do Estado (aqui entendido como a materialização de
suas funções administrativas,
legislativas e jurisdicionais), cujo
patrimônio, a responder pelos danos causados a outrem, pertence a toda
a coletividade.
Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
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“Trate-se de dano resultando de comportamentos do
Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, a responsabilidade é
do Estado, pessoa jurídica; por isso é errado falar em
responsabilidade da Administração Pública, já que esta não tem
personalidade jurídica, não é titular de direitos e obrigações na
ordem civil. A capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas
públicas ou privadas que o representam no exercício de parcela
de atribuições estatais. E a responsabilidade é sempre civil, ou
seja, de ordem pecuniária.
(…)
A responsabilidade material pode decorrer de atos
jurídicos, de atos ilícitos, de comportamentos materiais ou de
omissão do Poder Público. O essencial é que haja um dano
causado a terceiro por comportamento omissivo ou comissivo
de agente do Estado.
Ao contrário do direito privado, em que a
responsabilidade exige sempre um ato ilícito (contrário à lei),
no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou
comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas
determinadas ônus maior do que o imposto aos demais
membros da coletividade.
Pode-se, portanto, dizer que a responsabilidade
extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar
danos
causados
a
terceiros
em
decorrência
de
comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou
jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos.”
(grifos no original)
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.
29.ed. São Paulo: Forense, 2016, p. 789-790)

Da tese da irresponsabilidade do Estado por atos de império (donde
extrai-se a conhecida citação inglesa “the king can do no wrong”), a colocar
os interesses do Estado inteiramente acima dos indivíduos que o
compõem, passando pela equiparação da responsabilidade estatal à
responsabilidade aquiliana típica das relações entre particulares, até o
3
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profícuo debate entre as teorias da responsabilização subjetiva e objetiva
do Estado por atos e omissões que seus agentes causarem a terceiros,
repartiram-se doutrina e jurisprudência pátrias na busca de um suporte
teórico à possibilidade de um particular obter do ente estatal
compensação financeira pelos danos decorrentes da conduta de seus
agentes.
Se já foi necessário que a parte que se sentisse prejudicada por um
agir estatal comprovasse a culpa do agente representante do Estado para
pleitear uma indenização pelo prejuízo sofrido, e se também já se
visualizou a imperiosidade de demonstração de que o próprio Estado – e
não o agente – falhou na prestação de um serviço público adequado, no
presente quadrante, animado pela redação conferida pelo constituinte ao
artigo 37, §6º, do texto constitucional, compreende-se que vige no
ordenamento jurídico brasileiro quanto ao tema a teoria do risco
administrativo, conceituada por Caio Mário da Silva Pereira nos seguintes
termos:
“O direito brasileiro consagra a teoria do risco
administrativo. O art. 37, §6º, da Constituição de 5 de outubro
de 1988, repetindo a política legislativa adotada nas disposições
constitucionais anteriores, estabelece o princípio da
responsabilidade do Estado pelos danos que os seus agentes
causem a terceiros. A pessoa jurídica de direito público
responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de
causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido.
Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo
dever de reparação. A culpa ou dolo do agente é somente é de
se determinar para estabelecer a ação de in rem verso, da
Administração contra o agente. Quer dizer: o Estado responde
sempre perante a vítima, independentemente da culpa do
servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se
provando que procedeu culposa ou dolosamente.”
(grifos nossos)
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil.
Atualizado por Gustavo Tepedino. 12.ed. Rio de Janeiro:

4
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Forense, 2018, p. 179-180)

Quanto à responsabilidade do Estado por atos comissivos, referido
entendimento já há muito está pacificado no sentido de se tratar de
modalidade objetiva de responsabilização civil, a dispensar o ofendido da
prova da culpa ou dolo do agente público na consecução do ato que
gerou o resultado lesivo, incumbindo-lhe apenas demonstrar a presença
dos demais requisitos para ensejar a condenação do ente estatal, dentre
eles o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano
ocasionado.
Contudo, muito debate se produziu acerca da modalidade de
responsabilização do Estado no que concerne às condutas omissivas do
Estado, qual sejam, aquelas que, se cumpridas pelo agente público no
tempo e modo adequados, poderiam alegadamente impedir o dano
causado ao particular.
De fato, muitos doutrinadores já compreenderam que referida
modalidade omissiva de responsabilização do Estado seria de natureza
subjetiva, sendo necessário ao ofendido demonstrar a culpa do agente ou
a falha ou mal funcionamento do serviço público, a fim de caracterizar a
possibilidade de imputar-se ao ente estatal a obrigação de ressarcimento
de um dano causado em decorrência dessa omissão.
Cito, apenas exemplificativamente, o posicionamento de alguns
desses autores:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
‘omissão’ do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia
ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade ‘subjetiva’. Com efeito, se o estado não agiu,
não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. Isto é: só faz
sentido responsabilizá-lo se ‘descumpriu o dever legal’ que lhe
impunha obstar ao evento lesivo. (...) Sua omissão ou
deficiência haveria sido ‘condição’ do dano, não ‘causa’. (...) É
razoável e impositivo que o Estado responsa pelos danos que
causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos

5
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danos que não causou quando estiver ‘de direito obrigado a
impedi-los’. (.,.) Ao contrário do que se passa com a
responsabilidade do Estado por comportamentos comissivos.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.021-24).
“Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal
de impedir a ocorrência do dano é que será responsável
civilmente e obrigado a reparar prejuízos. A consequência,
dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do
Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando
presentes estiverem os elementos que caracterizarem a culpa
(STJ, REsp 721.439, DJ 21.08.2017). A culpa origina-se, na
espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder
Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por
conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da
responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como
ocorre nas condutas comissivas. (...) Quer-nos parecer, assim,
que o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas,
quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição
comum de todos, vale dizer, a responsabilização se dará por
culpa.”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo. 32. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018,
p. 611-12).
“Anote-se que o art. 37, § 6°, reporta-se, apenas, ao
comportamento comissivo do Estado. Somente o facere, isto é, a
atuação positiva pode gerar efeitos. Tanto é assim que a
responsabilidade nele contida é a objetiva. Do contrário, a
responsabilização seria subjetiva, dependendo de procedimento
doloso ou culposo. Isso não significa que as condutas omissivas
devam ficar impunes. Ao invés, espera-se que sejam apuradas,
na via administrativa disciplinar, com as providências cabíveis.
Mas a hipótese, em epígrafe, não trata desse problema. Numa
palavra, tomou como arrimo a teoria do risco administrativo.”

6
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(BULUS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 4
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 616).

Também esta Corte já entendeu ser de natureza subjetiva a
responsabilidade civil do Estado nos casos que envolvem omissão na
conduta estatal, o que possibilitaria ter evitado o dano causado ao
terceiro:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CIVIL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E DAS PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE
SERVIÇO PÚBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO:
MORTE DE PRESIDIÁRIO POR OUTRO PRESIDIÁRIO:
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA:
FAUTE DE SERVICE. C.F., art. 37, § 6º. I. - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público,
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo,
ocorre 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. II. - Essa responsabilidade objetiva, com
base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da
culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público. III. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige
dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência,
imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço
público, de forma genérica, a faute de service dos franceses. IV.
- Ação julgada procedente, condenado o Estado a indenizar a
mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário, por
dano moral. Ocorrência da faute de service. V. - R.E. não
conhecido.”

7
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(RE 179147, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, julgado em 12/12/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT
VOL-01900-03 PP-00589 RTJ VOL-00179-02 PP-00791)
“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, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, julgado em 04/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00038 EMENT
VOL-02141-06 PP-01295)

Nada obstante, parcela da doutrina inclinou-se por considerar que a
responsabilidade civil atribuível ao Estado, mesmo nos casos de omissão
do ente estatal, também seria objetiva, diante da redação contida no
artigo 37, §6º da Carta Magna, que não fez qualquer decote de maneira
expressa em relação às condutas omissivas da Administração.
Nesse sentido:

8
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“Também
se
debateu
vivamente
acerca
da
responsabilidade pelos atos omissivos do Estado. Alegou-se
que por estes deveria responder a Administração com base na
teoria subjetiva. Entretanto, a Constituição não estabeleceu
qualquer restrição ao âmbito de abrangência do art. 37, §6º,
tampouco o art. 43 do Código Civil, daí decorrendo a natureza
objetiva da responsabilidade estatal por omissão. Atualmente,
ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento 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 atos omissivos,
desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão
do Poder Público.”
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil.
Atualizado por Gustavo Tepedino. 12.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 181)

Nesse mesmo sentido, julgados desta Corte Suprema evoluíram para
assentar que nos casos de omissão de um agir esperado do Estado, de
modo a concretizar-se um dano ao particular, a imputação de
responsabilidade independia da demonstração de culpa ou dolo do
agente púbico:
“E M E N T A: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE
DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO
IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE
ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO
OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO
PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO

9
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- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco
administrativo, consagrada em sucessivos documentos
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946,
confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil
objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos
houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa
concepção teórica, que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir,
da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado,
o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos
agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem
(a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade
causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha,
nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do
comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de
causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ
71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da
responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis
que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da
própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses
excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o
caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência
de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR
DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE
ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder
Público, ao receber o estudante em qualquer dos
estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave
compromisso de velar pela preservação de sua integridade
física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral

10
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desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em
responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao
aluno. - A obrigação governamental de preservar a
intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se
encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui
encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de
dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem
sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos
oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a
integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil
do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento
do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das
autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as
situações que descaracterizam o nexo de causalidade material
entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos
agentes públicos.”
(RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT
VOL-01835-01 PP-00081)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA
PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.
1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano
moral e material em face da responsabilidade do Estado,
quando controversa sua existência, demanda a análise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame

11
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de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso
extraordinário não se presta ao exame de questões que
demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem
constitucional. Precedentes: AI 850.063-AgR, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013 e ARE 720.081-AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013. 3. A
alegada violação ao princípio da separação dos poderes
constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede
de recurso extraordinário. É incabível a inovação de
argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de
17/2/2006. 4. A competência deferida ao Relator para,
monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não
derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no
âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das
decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse
sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJe de 19/3/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido
assentou: “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado.
Pretensão autoral à reparação de danos materiais e morais em
decorrência de queda em desnível entre a rua e um bueiro
conhecido por ‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco
Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a
imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz
necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou
seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a
situação propícia para a produção do dano, quando tinha o
dever de impedir sua ocorrência. No caso, restou configurado o
nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e
de conservação da via pública pelo Município para a situação
lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la.
Responsabilidade objetiva da Administração Pública.
Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões
sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e
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cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos,
mormente através da prova oral produzida. Danos morais
configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade
com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade.
Recurso desprovido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

Essa tendência à objetivação da responsabilidade civil estatal é
consentânea com as características inerentes à sociedade contemporânea,
na qual o incremento das atividades que envolvem a criação de riscos aos
indivíduos e à própria coletividade acarreta a necessidade de
minimização e afastamento das consequências negativas geradas a partir
desse agir, muitas vezes lícito, mas que acaba por gerar uma desigualação
em relação a certos particulares, que suportam um ônus muito maior do
que o restante do corpo social, podendo levar à caracterização de um
dano que, se não pôde ser evitado por uma conduta de que detinha meios
para impedi-lo, deve ser reparado integralmente, numa dimensão tanto
punitiva quanto exemplar a evitar a ocorrência de outros danos
semelhantes.
Nas palavras de Felipe Braga Netto:
“A responsabilidade civil, em nossos dias, lida
progressivamente com a noção de risco. Neste nosso século, a
responsabilidade civil é refuncionalizada, ou seja, é chamada
a desempenhar novas funções (sobretudo preventivas e
punitivo-pedagógicas). O instituto, além disso, ao lado de sua
índole individualística, tem uma forte dimensão função
coletiva.
A maior proteção à vítima vem conjugada com um
processo histórico-normativo que torna a responsabilidade
civil progressivamente objetiva. Isto é, os suportes fáticos das
normas que determinam a indenizabilidade dos danos
exigem, cada vez menos, a presença da culpa. Indeniza-se,
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mesmo sem culpa. É assim, por exemplo, em regra, na
responsabilidade civil do Estado e na responsabilidade civil no
direito do consumidor. Também no direito ambiental.
Ampliam-se, fortemente, os espaços do dano injusto
indenizável. Há danos individuais e danos coletivos, danos
atuais e danos futuros. Indeniza-se, até, hoje, a perda da chance.
Lida-se não mais com a certeza do dano clássico, mas com a
probabilidade. (...)”
(grifos nossos)
(NETTO,
Felipe
Peixoto
Braga.
Manual
da
responsabilidade civil do Estado. 4.ed. Salvador: JusPODIVM,
2017, p. 48-49)

Seguindo essa mesma linha, o Plenário desta Casa firmou
posicionamento sobre a responsabilidade objetiva do Estado quanto às
condutas omissivas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526,
submetido à sistemática da repercussão geral, assentando a aplicabilidade
da teoria do risco administrativo também quanto às condutas omissivas
do Estado, como se depreende da ementa do julgado:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37,
§ 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade
civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo,
tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as
omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A
omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao
dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público
ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para
impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito
subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma
humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever
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constitucional de proteção ao detento somente se considera
violado quando possível a atuação estatal no sentido de
garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável
para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal,
na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é
possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que
ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se
o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do
Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio
doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto
constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias
causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la,
por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A
responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em
que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação
protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua
omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral
constitucional que assenta a tese de que: em caso de
inobservância do seu dever específico de proteção previsto no
artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é
responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento,
nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua
omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão
impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso
extraordinário DESPROVIDO.”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
30/03/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-072016 PUBLIC 01-08-2016)

Do corpo do voto do i. Relator, extraem-se valiosas conclusões acerca
do tema:
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“Com efeito, não cabe ao intérprete estabelecer distinções
onde o texto constitucional não o fez. Ora, o artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal determina que o Estado responderá
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a
terceiros (“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” grifei), de modo que basta que esse nexo de causalidade se
forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma
constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva
ou omissiva. Perfilhando o mesmo entendimento é a lição de
GUSTAVO TEPEDINO (A evolução da responsabilidade civil no
direito brasileiro e suas controvérsias na atividade estatal, in Temas de
Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 4ª Edição, p. 221):
“Não é dado ao intérprete restringir onde o legislador não
restringiu, sobretudo em se tratando de legislador constituinte – ubi
lex non distinguit nec nos distinguere debemus. A Constituição
Federal, ao introduzir a responsabilidade objetiva para os atos da
administração pública, altera inteiramente a dogmática da
responsabilidade neste campo, com base em outros princípios
axiológicos e normativos (dentre os quais se destacam o da isonomia e
o da justiça distributiva), perdendo imediatamente base de validade
qualquer construção ou dispositivo subjetivista, que se torna, assim,
revogado ou, mais tecnicamente, não recepcionado pelo sistema
constitucional.”
Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o
Estado responda de forma objetiva também pelas suas
omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os
danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir
para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa
obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria
a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela

16
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B1F-1908-1DDF-C7FE e senha 40DA-F024-1102-FF9D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 27 de 129

488

RE 136861 / SP
Constituição Federal, como já mencionado acima. Sobre o tema,
relevante escólio doutrinário de GILMAR FERREIRA
MENDES et alli. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 801-803):
“Nesse contexto, é importante perquirir sobre a eventual
caracterização da omissão que origina o dever de indenizar,
registrando que tal omissão não é fática, mas exclusivamente jurídica,
isto é, somente haverá omissão, no sentido juridicamente relevante, se
houver um prévio dever legal de agir. Tal entendimento já foi
evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria criminal, e é
válido para todos os campos do Direito. Com efeito, assentou essa
Excelsa Corte: ‘A causalidade, nos crimes comissivos por omissão, não
é fática, mas jurídica, consistente em não haver atuado o omitente,
como devia e podia, para impedir o resultado’.
Assim, o primeiro pressuposto do reconhecimento da
responsabilidade por omissão é a afirmação do dever legal de agir ou,
na espécie, de prestar – matéria exclusivamente de direito, que integra
ainda o pressuposto necessário do nexo de causalidade. Não obstante
as normas constitucionais tenham adotado, desde a Carta de 1946, a
responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, independente de culpa ou
procedimento contrário ao direito, além de a evolução doutrinária e a
jurídica refletirem uma tendência em abranger também a
responsabilidade estatal por atos legislativos e jurisdicionais, não se
pode chegar ao extremo de conceber, em nosso ordenamento vigente, a
adoção da teoria do risco integral ou do risco social, até porque não
agasalhada na Carta de 1988 (art. 37, § 6º).
(…)
Havendo, portanto, um dano decorrente de omissão do Estado (o
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente), é de
exigir-se a caracterização do dever legal de agir, uma vez que, se o
Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se
não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo se obrigado a impedir o dano.
Isto é, só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar o evento lesivo.
Logo, se o Estado não estava obrigado a impedir o acontecimento

17
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B1F-1908-1DDF-C7FE e senha 40DA-F024-1102-FF9D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 28 de 129

489

RE 136861 / SP
danoso (ausência de lucro), não há razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as consequências da lesão.”
Realmente, a integração do regime jurídico da
responsabilidade civil do Estado por omissão pressupõe que o
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Assim,
embora não se estabeleça um nexo de causalidade fática,
imputa-se o resultado ao agente por meio de uma causalidade
juridicamente estabelecida. Nas palavras de FRANCISCO DE
ASSIS TOLEDO, “não se trata, pois, como salienta Wessels, de um
‘nãofazer’ passivo, mas da ‘não-execução de uma certa atividade
juridicamente exigida’” (Princípios básicos de Direito Penal. São
Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2001, p. 117).
Não se pode olvidar, por outro lado, assim como
preconiza a parte final do artigo 13, § 2º, do Código Penal6, que
o agente deve ter não só o dever jurídico de impedir o resultado
danoso, mas também “a real possibilidade de realizar a ação devida”
(TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 143). No contexto do Direito Administrativo e,
especificamente, da responsabilidade civil do Estado, forçoso
reconhecer a possibilidade de o ente público comprovar
situação que impeça sua atuação e, dessa forma, exclua o nexo
jurídico de causalidade da sua omissão com o dano sofrido pelo
particular, eximindo-se, assim, da responsabilidade.
Note-se que não se está aqui a inovar na ordem jurídica,
senão a sistematizar e concatenar ideias há muito já defendidas
pela doutrina jurídica nacional. Ora, é corrente no meio jurídico
a afirmação de que a Administração só responde pela omissão
que é específica, ou seja, quando ela está obrigada a evitar o
dano e permanece inerte. Nessa toada é a lição de JOSÉ DOS
SANTOS
CARVALHO FILHO
(Manual
de
Direito
Administrativo. São Paulo: Atlas, 25ª Edição, 2012, p. 561):
“Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de
impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e
obrigado a reparar os prejuízos.”
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(…)
Estabelecidas essas premissas até aqui sintetizadas, é
possível assentar algumas conclusões que respondem as
indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco
integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o
Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde
que presente a obrigação legal específica de agir para impedir
a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa
atuação.”

Da leitura do excerto acima traçado, depreende-se que a Corte
acresce à aplicação da responsabilidade objetiva às condutas omissivas do
Estado, a necessidade de conjugar-se a dispensabilidade da comprovação
de culpa do agente ou falha do serviço público à imposição de um dever
legal de agir à Administração; se descumprido este, exsurge o dever de
indenizar o particular pelos danos ocasionados em decorrência da
omissão estatal.
A posição acima esposada já vem sendo defendida por grande parte
da doutrina brasileira, como demonstra-se com a citação de Sérgio
Cavalieri Filho:
“Em nosso entender, o art. 37, §6º, da Constituição, não se
refere apenas à atividade “comissiva” do Estado; pelo contrário,
a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como
omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em
exame, a questão nodal é distinguir “omissão genérica” do
Estado e “omissão específica” (...). Haverá “omissão
específica” quando o Estado estiver na condição de garante
(ou se guardião) e por omissão sua cria situação propícia para
a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão específica se erige em causa
adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a
omissão específica pressupõe um dever especial de agir do
Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e
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imediata de não se impedir o resultado. (...) Em contrapartida,
a “omissão genérica” tem lugar nas hipóteses em que não se
pode exigir do Estado uma atuação específica; (...) Como se vê,
na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade
subjetiva da Administração, a inação do Estado, embora não se
apresente como causa direta e imediata do dano, entretanto
concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a
falta de serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se
houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público o
dano poderia não ter ocorrido. Em suma, no caso de omissão é
necessário estabelecer a distinção entre estar obrigado a
praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter
apenas o dever de evitar o resultado.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade
civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 266-9).

E, como já naquela oportunidade do julgamento do RE 841.256-RG
assentei, depreendo ser este o entendimento mais consentâneo às novas
funções que o instituto da responsabilidade civil assume
contemporaneamente, mormente em se tratando de responsabilidade
civil extracontratual do Estado em casos de omissão.
A responsabilização do Estado por atos e omissões que causam
danos aos indivíduos e à coletividade corresponde inegavelmente a um
ganho civilizacional. Marca a passagem da noção de súdito para a de
sujeito de direito e deste último para o cidadão como pessoa,
reconhecido, portanto, em seu intrínseco valor.
A solução das dúvidas hermenêuticas que ressaem do dispositivo
previsto no art. 37, §6º, da Constituição, especialmente no que diz
respeito à omissão estatal, possui nítida relevância e transcendência, e
evitar uma casuística quanto aos pressupostos da responsabilidade civil
do estado por omissão ou prever hipóteses pontuais e específicas em que
esta seria subjetiva ou objetiva, ao arrepio do nítido tratamento uniforme
previsto no texto constitucional, revela-se a tarefa desta Corte, que se
desvela também no julgamento da presente demanda submetida à
sistemática da repercussão geral.
20
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Como a consagração da aplicabilidade da teoria do risco
administrativo às hipóteses de omissão danosa estatal não significa a
adoção da teoria do risco integral pela ordem constitucional brasileira,
diante do cabimento de excludentes de responsabilidade para a
descaracterização do nexo causal, admitir a ocorrência de um dever legal
específico como parâmetro para a objetivação dessa imputação ao ente
estatal mostra-se coerente com o espaço hermenêutico aberto pelo citado
artigo 37, §6º do texto constitucional.
Para Marçal Justen Filho, falar que no caso de omissão danosa à luz
do texto constitucional, é necessário para o reconhecimento da
responsabilidade que o nexo de causalidade se dê quando houver um
dever legal específico de agir para impedir a ocorrência do dano, seria, ao
fim e ao cabo, reconhecer a antijuridicidade do ato.
Dessa forma, para poder estabelecer com segurança a sua ocorrência
na omissão (e a sua possibilidade de contraprova), é em meu sentir
acertada a teorização de Marçal Justen Filho, para quem, à luz da
responsabilidade do Estado consagrada na Constituição da República, “é
mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido
de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências
necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. (...) Não é
necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou
omissão causadora do dano. A omissão da conduta necessária e adequada consiste
na materialização de vontade defeituosamente desenvolvida. Logo, a
responsabilidade continua a envolver um elemento subjetivo, consistente na
formulação defeituosa da vontade de agir ou deixar de agir” (JUSTEN FILHO,
Marçal. A Responsabilidade do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.). A
Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 226-248, p.
232. Vide também: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 13081309).
Como explica o autor, a partir do reconhecimento de uma concepção
objetivada de culpa se confere o cabedal teórico necessário para, a um só
tempo, dar tratamento uniforme para a responsabilidade por ação e
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omissão, pois “o critério de identificação da ilicitude da atuação estatal reside
não apenas na infração objetiva aos limites de suas competências e atribuições,
mas também na observância e no respeito às cautelas necessárias e indispensáveis
para evitar o dano aos interesses legítimos de terceiros” (JUSTEN FILHO,
Marçal. A Responsabilidade do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.). A
Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 233. Vide
também: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 9ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1311).
Com isso, desloca-se a discussão apenas do plano “presença de
nexo causal”, para a verificação de efetiva infração a um dever
específico de diligência estatal, ou seja, questão a ser previamente
dirimida diante da própria caracterização do dever, o que teria
relevância sobremaneira para demais hipóteses de omissão estatal.
Na visão do autor, é possível pensar em danos que decorrem
diretamente de uma infração a dever jurídico, que caracteriza hipótese de
ilícito omissivo próprio. E também é possível pensar em casos em que a
norma visa a impedir a ocorrência de determinado resultado danoso, o
qual viria a se consumar em razão de ausência de ação de cautelas
necessárias a tanto, caracterizando, assim, ilícito omissivo impróprio.
Como explica, “a conduta, considerada em si mesma, é insuficiente para
autorizar uma qualificação jurídica. (...) Se houver regra (mesmo técnica)
determinando a obrigatoriedade da atuação, em situações daquela ordem, o
panorama jurídico atinente ao ato omissivo é idêntico ao dos atos comissivos.
(…) Nas hipóteses, porém, em que não existir regra determinando a atuação do
sujeito, não haverá fundamento para presumir a presença de um elemento
subjetivo reprovável. Nem se poderá considerar reprovável a conduta do agente,
sem maiores perquirições. Em tais hipóteses, será necessário pesquisar o elemento
subjetivo. Será imperioso determinar a previsibilidade do evento danoso, a
existência do dever de adotar providências para evitar tal evento e a ausência da
ação das medidas cabíveis. Somente em caso de resposta positiva a tais indagações
é que se configurará a responsabilidade civil do Estado (e do concessionário de
serviço público)” (JUSTEN FILHO, Marçal. A Responsabilidade do Estado.
In: FREITAS, Juarez (Org.). A Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo:
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Malheiros, 2006. p. 236-237, p. 233. Vide também: JUSTEN FILHO,
Marçal. Curso de Direito Administrativo, 9ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 1318).
Aliada à existência, nas assim denominadas omissões específicas ou
atos omissivos próprios, de um dever legalmente insculpido ao ente
estatal, levando à objetivação da própria demonstração da
antijuridicidade, faz-se necessária, ainda, a exposição do nexo de
causalidade entre a omissão do Estado e o dano efetivamente causado em
decorrência dessa conduta omissiva.
Se a demonstração da efetiva ocorrência do nexo causal já se mostra
problemática quando se trata da clássica responsabilidade aquiliana
eminentemente civil, ao abordar-se as hipóteses de responsabilidade
objetiva do Estado por conduta omissiva específica, a questão ganha
contornos ainda mais relevantes:
“Se o problema do nexo causal é um dos mais difíceis da
responsabilidade civil, mesmo nos casos em que há ação do
Estado, essa dificuldade se revela ainda mais nos casos de
omissão estatal. Como afirmar, com razoável segurança, que o
dano está ligado à omissão do Estado? Nesse ponto, como em
qualquer outro da responsabilidade civil, as respostas não
podem ser apriorísticas e peremptórias, dependem sempre do
caso concreto. Ennecerus, notável jurista alemão, certa vez,
desabafou: ‘A difícil questão de saber até onde vai o nexo causal
não se pode resolver nunca, de maneira plenamente satisfatória,
mediante regras abstratas, mas em casos de dúvida o juiz há de
resolver segundo sua livre convicção, ponderando todas as
circunstâncias, segundo lhe faculta o parágrafo 287 da LPC’ (lei
processual alemã) (ENNECERUS; KIPP; WOLF, 1954, p. 67.
A questão é que, na omissão, há outros fatores, além
dela, que concorrem para o dano. Helena Elias Pinto
diagnosticou o problema: ‘A adoção, na atualidade, da
responsabilidade objetiva, contudo, não encerra a discussão
sobre as hipóteses em que o comportamento omissivo estatal é
apontado como a causa do dano. Nos casos de omissão, haverá
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sempre um outro fator que, acontecendo em paralelo à
omissão estatal, será a causa direta do dano. Daí a necessidade
de aprimorar a identificação dos critérios que justificam o
dever, imputado ao Estado, de indenizar’ (PINTO, 2008, p. 79).
(…)
Na omissão, fica claro que o nexo causal é um vínculo
lógico-normativo (STJ, REsp 858.511, Rel. Min. Teori
Zavascki, 1ª T., DJ 15/09/08). Se as normas jurídicas não
estabelecessem o nexo de imputação entre a omissão e o dever
de indenizar, não haveria efeito a partir da omissão. Se o nexo
causal é questão das mais relevantes em qualquer análise da
responsabilidade civil, talvez mais se possa dizer que, nos casos
de danos ligados a omissões, ele é ainda mais importante. Não é
simples nem fácil caracterizar com clareza o nexo causal que
liga a omissão ao dano.”
(NETTO,
Felipe
Peixoto
Braga.
Manual
da
responsabilidade civil do Estado. 4.ed. Salvador: JusPODIVM,
2017, p. 210-211)

Diversas são as tentativas de sistematizar critérios para o
estabelecimento seguro do nexo causal nas hipóteses de responsabilidade
estatal por conduta omissiva, no entanto, tal tarefa não se mostra das
menos árduas.
De fato, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 130.764, o i.
Relator, Ministro Moreira Alves, adotou a teoria do dano direito e
imediato para justificar a não atribuição do nexo causal entre a fuga de
um preso e os danos decorrentes de assalto ocorrido tempos depois:
“Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de
assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido varios
meses antes. - A responsabilidade do Estado, embora objetiva
por força do disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional
n. 1/69 (e, atualmente, no paragrafo 6. do artigo 37 da Carta
Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão
atribuida a seus agentes e o dano causado a terceiros. - Em
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nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060
do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de
causalidade e a teoria do dano direto e imediato, também
denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante
aquele dispositivo da codificação civil diga respeito a
impropriamente denominada responsabilidade contratual,
aplica-se ele também a 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 equivalencia das condições e
a da causalidade adequada. - No caso, em face dos fatos tidos
como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos quais
reconheceu ele o nexo de causalidade indispensavel para o
reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional, e
inequivoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não
pode haver a incidencia da responsabilidade prevista no artigo
107 da Emenda Constitucional n. 1/69, a que corresponde o
paragrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o
dano decorrente do assalto por uma quadrilha de que
participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito
necessario da omissão da autoridade pública que o acórdão
recorrido teve como causa da fuga dele, mas resultou de
concausas, como a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido
cerca de vinte e um meses após a evasão. Recurso
extraordinário conhecido e provido.”
(RE 130764, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, julgado em 12/05/1992, DJ 07-08-1992 PP-11782 EMENT
VOL-01669-02 PP-00350 RTJ VOL-00143-01 PP-00270)

De outro modo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 409.203,
em hipótese semelhante, a Segunda Turma reconheceu a existência de
nexo de causalidade a imputar responsabilidade ao Estado por danos
decorrentes do mesmo fato, qual seja, a fuga de um presidiário:
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FAUTE DU
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SERVICE PUBLIC CARACTERIZADA. ESTUPRO COMETIDO
POR PRESIDIÁRIO, FUGITIVO CONTUMAZ, NÃO
SUBMETIDO À REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COMO
MANDA A LEI. CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO. Impõe-se a responsabilização do Estado
quando um condenado submetido a regime prisional aberto
pratica, em sete ocasiões, falta grave de evasão, sem que as
autoridades responsáveis pela execução da pena lhe apliquem a
medida de regressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal
omissão do Estado constituiu, na espécie, o fator determinante
que propiciou ao infrator a oportunidade para praticar o crime
de estupro contra menor de 12 anos de idade, justamente no
período em que deveria estar recolhido à prisão. Está
configurado o nexo de causalidade, uma vez que se a lei de
execução penal tivesse sido corretamente aplicada, o
condenado dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas
mesmas condições (regime aberto), e, por conseguinte, não
teria tido a oportunidade de evadir-se pela oitava vez e
cometer o bárbaro crime de estupro. Recurso extraordinário
desprovido.”
(RE 409203, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20-04-2007 PP-00102 EMENT
VOL-02272-03 PP-00480 RTJ VOL-00200-02 PP-00982 LEXSTF v.
29, n. 342, 2007, p. 268-298 RMP n. 34, 2009, p. 281-302)

De modo a se evitar a imposição de uma casuística capaz de levar à
contrariedade ao postulado da segurança jurídica, a vinculação entre o
nexo de causalidade e o dever legal específico que deveria ter sido
observado pelo ente estatal revela-se, nas hipóteses de responsabilidade
por omissão do Estado, como um critério mais seguro à imputação do
dever de indenizar.
Como já assentou a doutrina:
“Quando tratamos de casos de responsabilidade civil por
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comissão, a causalidade é naturalística, dano é o efeito
necessário de uma dada causa hipotética ou não.
Diversamente, em casos de responsabilidade por omissão, a
causalidade é puramente normativa - pois, em uma
perspectiva naturalística, a omissão nunca será a causa
necessária do resultado danoso. Pode, sim, ser uma condição
fundamental para sua ocorrência - mas sua transformação em
causa ocorre por uma manobra puramente normativa.
Geralmente, quando o Supremo Tribunal Federal
considera o Estado responsável em virtude de uma omissão, o
estabelecimento de responsabilidade decorre do fato de que o
Estado ocupava uma posição de garantidor - na qual deveria
impedir a produção de determinado resultado. A ocorrência
desse resultado legalmente proibido, por si só, sugere (i) a
violação de tal dever de garantia, a qual (ii) haveria sido
condição determinante de superveniência do dano. O nexo
causal, perceba-se, é estabelecido de maneira contra factual:
perquire-se se, com o cumprimento do dever de garantia, o
Estado evitaria o resultado lesivo.”
(MOURA, Mauro Hiane de. Comentários à decisão do
Supremo Tribunal Federal no RE 409.203-4/RS. In: Revista
trimestral de direito civil: RTDC, v. 9, n. 33, jan./mar. 2008, p.
185-186)

Assim, a mera existência de concausas não se presta a elidir a
existência de um nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o
dano, se o agir do Estado era obrigatório por decorrer de obrigação legal.
Diante da existência de um agir devidamente especificado em lei, a
posição do Ente estatal encontra-se ali definida, e se a resposta ao alegado
descumprimento da norma constituir-se em dano a outrem, constata-se,
assim, o dever de indenizar o ofendido.
Adentrando mais incisivamente à temática específica da
responsabilidade civil por omissão do Estado no dever de fiscalizar
comércio de fogos de artifício em residência, compreendo que se
aplicam à hipótese todas as teses acima referidas.
27
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Ora, a atividade fiscalizatória é tarefa executiva típica do Estado, e
consiste em manifestação do poder de polícia, que compreende “mecanismo
de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do
direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o
Estado detém a atividade dos particulares que se revela contrária, nociva ou
inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. São
Paulo: Malheiros, 2016, p. 153).
Embora seja qualificada como um agir administrativo discricionário,
no sentido da eleição de oportunidade e conveniência quanto ao
momento de efetivo exercício desse poder, restando todos os seus
condicionamentos expostos em lei, inclusive quanto ao tempo para sua
realização, tratar-se-á de competência vinculada aos termos legais.
De fato, o exercício do poder de polícia na modalidade fiscalizatória,
por envolver restrição ao exercício de direitos por parte dos particulares,
interferindo em aspectos cotidianos da vida, como no que concerne à
expedição de autorizações e licenças para o comércio de determinados
produtos, é condicionado e delimitado pela legislação de regência, na
esteira do entendimento de que “O poder de polícia encontra fundamento e
limite na lei (constitucional e infraconstitucional) e no princípio da
proporcionalidade. As restrições e imposições autorizadas explícita ou
implicitamente na lei serão determinadas para o caso concreto em vista do
princípio da proporcionalidade” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo. 12.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.
446).
A omissão no exercício do dever legal de fiscalização já foi
reconhecida por esta Corte como causa de responsabilização civil
extracontratual do Estado, como demonstra a ementa a seguir citada:
“RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NATUREZA ANIMAIS EM VIA PÚBLICA - COLISÃO. A responsabilidade
do Estado (gênero), prevista no § 6º do artigo 37 da
Constituição Federal, é objetiva. O dolo e a culpa nele previstos
dizem respeito à ação de regresso. Responde o Município
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pelos danos causados a terceiro em virtude da insuficiência de
serviço de fiscalização visando à retirada, de vias urbanas, de
animais.”
(RE 180602, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda
Turma, julgado em 15/12/1998, DJ 16-04-1999 PP-00023 EMENT
VOL-01946-05 PP-01018 RTJ VOL-00169-02 PP-00638)

Assim, a omissão no dever legal de fiscalizar determinada
atividade, se dano acarretar a terceiro em virtude dessa conduta
omissiva específica, gera o dever de indenizar por parte do Estado.
O caso concreto que gerou o reconhecimento da repercussão geral
ora sob julgamento envolve, justamente, a alegação de violação do dever
fiscalizatório por parte do Município de São Paulo, o qual, apesar de
provocado, pela via do processo administrativo, para promover a
fiscalização com a finalidade de obter autorização para comércio de fogos
de artifício no local, manteve-se inerte, ocorrendo o acidente narrado nos
autos, cerca de dois meses após o pedido formulado.
A atividade municipal na fiscalização do local de instalação dessa
espécie comercial, pelo Município de São Paulo, era, à época dos fatos,
regulamentada pela Lei Municipal nº 7.433/1970 e pela Portaria nº
843/SAR/81, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Lei nº 7.433, de 1º de abril de 1970
“Art. 1º – O funcionamento de estabelecimento que se
dedique ao comércio de fogos de estampido ou de artifício,
mesmo quando não seja esta a atividade principal do negócio,
fica sujeito à prévia licença expedida pelo órgão municipal
competente, e deverá ser requerida 60 (sessenta) dias antes da
sua instalação.
Art. 2º – A concessão da licença dependerá de prévia
vistoria da dependência do imóvel, em relação ao qual é
exigido:
a) exibição do protocolo relativo ao requerimento
solicitando a autorização policial competente, nos termos da
legislação federal em vigor;
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b) construção de alvenaria;
c) sistema de combate a incêndios (extintor comum com
capacidade de 10 litros);
d) instalações elétricas embutidas – mediante ‘conduíte’ sujeitas à aprovação pelo órgão competente da Prefeitura.
Art. 3º – Não será concedida quando de tratar:
I – de local situado a menos de 100,00 metros de:
a) depósitos de explosivos, inflamáveis ou combustíveis,
inclusive simples postos de abastecimento;
b) maternidades, hospitais e congêneres;
c) estabelecimentos de ensino;
d) cinemas, teatros e outras casas de diversões;
e) edifícios públicos;
II – de logradouro situado em zona declarada
estritamente residencial;
III – de armazém ou loja com pavimento superior
residencial, ou não, salvo se as lajes divisórias dos pavimentos
forem de concreto armado;
IV – de prédio residencial;
V – de barraca instalada na via pública ou em qualquer
imóvel;
VI – de secção anexa em estabelecimento que comercie
com materiais explosivos, inflamáveis ou combustíveis.”
Portaria nº 843/SAR/81:
Estabelece procedimentos para concessão de licença
especial, em caráter excepcional, no período de 1 a 30 de junho,
para comércio provisório de fogos de estampido ou de artifício,
nos termos da Lei nº 7.433, de 1º de abril de 1970.
O SECRETARIO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.433, de 1º de
abril de 1970, que dispõe sobre a localização e funcionamento
de estabelecimentos que comerciem com fogos de estampido ou
de artifícios,
DETERMINA:
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I – A licença para instalação de casas de fogos de
estampido ou de artifícios deverá ser requerida 60 dias antes da
instalação, nos termos do artigo 1º da Lei nº 7.433, de 1º de abril
de 1970, devendo o pedido ser instruído com os seguintes
documentos:
a) Requerimento, conforme modelo anexo;
b) Comprovante de pagamento da taxa de licença para
localização, funcionamento e instalação de atividades, nos
termos do item 1.10 e/ou 1.11 da tabela anexa à Lei nº 8.327, de
28 de novembro de 1975;
c) Protocolo relativo ao requerimento, solicitando a
autorização policial competente, nos termos da legislação
federal em vigor;
d) Declaração com a indicação da dependência do imóvel
onde serão comercializados os fogos, constando o número do
contribuinte.
II – A concessão da licença dependerá da prévia vistoria
da dependência do imóvel, onde se pretende instalar o
comércio, que deverá atender as condições contidas nas letras
‘b’, ‘c’ e ‘d’ do artigo 2º e às condições do artigo 3º, ambos da
Lei nº 7.433, de 1º de abril de 1970.
III – O interessado só deverá recolher a taxa de licença
para localização e funcionamento e exibir o protocolo relativo
ao requerimento, solicitando a autorização policial
competente, nos termos da legislação em vigor, após
aprovação da vistoria prévia, que será realizada,
impreterivelmente, 24 horas após o protocolamento do
pedido.”

Portanto, o modo como se daria a atividade fiscalizatória da
Administração após o protocolo do pedido de concessão de licença para
funcionamento de loja de comércio de fogos de artifício vem descrito
exaustivamente na Lei Municipal nº 7.433/1970 e regulamentado pela
Portaria nº 843/SAR/81.
Logo, acolhidas as premissas acima lançadas, em se tratando de
responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, eis que se
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trata de dever legal de agir, exaustivamente regulamentado no âmbito
municipal, apenas se demonstrada a existência de causa excludente de
responsabilidade é possível que o ente estatal exima-se do dever de
reparar os graves danos ocasionados pela explosão dos fogos, que causou
mortes e perdimento de bens materiais na região.
Isso porque, demonstrado o dano, a omissão de um dever legal de
agir apto a impedir a configuração do resultado danoso, e a ausência de
uma concausa apta a ocasionar, sem a conduta omissiva estatal, a
exclusão do risco administrativo, caracterizada está a responsabilidade
civil objetiva do Estado, nos exatos termos do artigo 37, §6º da
Constituição da República.
Dos fatos narrados na lide, e fixados como incontroversos na
demanda, o particular interessado na comercialização de fogos de
artifício na garagem de prédio localizado em região de caráter
nitidamente residencial, fez, em 28.03.1985, o pedido de concessão da
licença pretendida (fls. 486 dos autos de medida antecipatória de
produção de provas).
O iter procedimental a ser seguido administrativamente estava
descrito em lei e em portaria da própria Administração Pública: deveria,
impreterivelmente no prazo de 24 horas após o protocolo (item III da
Portaria 843/SAR/81), ter-se procedido à vistoria prévia no local
indicado pelo solicitante, e somente após essa primeira providência,
deveriam ter sido exigidos o pagamento da taxa e a apresentação dos
documentos relativos à solicitação à autoridade competente para o
comércio do material potencialmente explosivo.
Nada obstante, é incontroverso que a Municipalidade não seguiu
essa direção, omitindo-se em relação à vistoria prévia, e limitando-se a
notificar o interessado para apresentação dos documentos que somente
seriam exigíveis após o indispensável comparecimento físico do fiscal
municipal no local.
Em nenhum momento, a Municipalidade alegou que teria cumprido
os ditames legais e regulamentares que regiam a atividade fiscalizatória
para concessão de licença de instalação de comércio de fogos de artifício,
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cumprindo os dispositivos da Lei nº 7.433/1970 e da Portaria nº
843/SAR/81.
Portanto, constatada a inobservância do dever legal de fiscalizar a
instalação de atividade de risco, trata-se de responsabilidade objetiva do
Estado, razão pela qual compreendo a necessidade de reforma do
acórdão recorrido, a fim de adequá-lo às premissas acima traçadas, a
constarem da tese a ser fixada ao final do voto.
De fato, a sentença prolatada nos autos reconheceu a omissão do
Poder Público em desincumbir-se de ato de ofício, dando causa aos danos
ocorridos diante da explosão da loja irregularmente instalada. Apesar de
fundada na tese da culpa do serviço demonstrada, a decisão assentou que
se a vistoria prévia tivesse sido realizada pelo Estado, o acidente
possivelmente não teria ocorrido, uma vez que o pedido não seria
concedido por estar em desacordo com as condicionantes da Lei
Municipal nº 7.433/1970, em especial pela vedação expressa de
autorização desse tipo de comércio por estar o prédio localizado em zona
estritamente residencial.
Afastou, ainda, a alegação de excludente de responsabilidade de
culpa exclusiva de terceiro, em virtude da grande quantidade de pólvora
armazenada no local, uma vez que, constatada a competência
fiscalizatória do Município, inclusive pela cobrança de taxa de localização
e funcionamento, não seria possível elidir sua responsabilidade pela
omissão na fiscalização. Também não admitiu a alegação de que o
protocolo do pedido havia sido realizado em estabelecimento
equivocado, mediante o fornecimento de endereço errado do local a ser
fiscalizado, pois o dever legal de fiscalização ainda se mantinha e dele
não se desincumbiu o Município.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão,
por entender que, apesar de constatada a conduta omissiva do Município,
não ficou demonstrada a relação de necessidade entre a omissão e os
danos causados em decorrência da explosão, por entender que a inversão
do iter procedimental não era irrazoável, e que, como a licença não foi
expedida, o estabelecimento funcionava clandestinamente, restando como
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únicos culpados pelo acidente os proprietários do imóvel, um deles
falecido na explosão.
Tomadas as premissas acima narradas, entendo que, nos estritos
termos da aferição da compatibilidade da decisão com o contido no artigo
37, §6º do texto constitucional, configurada a responsabilidade objetiva
do Estado por conduta omissiva específica, faz-se possível a reforma da
decisão atacada, sem incorrer-se em revolvimento de questões de fato, a
fim de assentar o dever de indenizar por parte do Município de São
Paulo.
Ora, nos termos da matéria fática fixada como incontroversa na lide,
tendo sido o Estado devidamente provocado pelo particular interessado,
para promover a atividade fiscalizatória do local no qual se pretendia a
instalação de comércio de fogos de artifícios, e tendo este descumprido o
dever legal de exercício de seu poder de polícia, omitindo-se em dar
andamento ao processo administrativo de concessão da licença bem como
na realização da vistoria prévia, não antevejo, em análise dos elementos
objetivos colocados no autos, como descaracterizar a responsabilidade
objetiva do Município.
As razões sustentadas para ilidir a imputação de responsabilidade
ao este estatal pelos danos sofridos quando da explosão do comércio de
fogos de artifício encontram-se em dissonância às premissas
constitucionalmente adequadas fixadas no presente voto e em
entendimentos anteriormente manifestados por esta corte na matéria.
De fato, a alegação de que não houve, ao final, autorização para o
funcionamento da loja, não afasta o nexo de causalidade entre a conduta
omissiva do Estado e o infortúnio ocorrido em 09.06.1985. Isso porque,
em se tratando de dever legal fiscalizatório exaustivamente
regulamentado no âmbito municipal, se houvesse sido realizada a
vistoria prévia no imóvel indicado pelo solicitante, a autorização teria
sido imediatamente negada, e o estabelecimento deveria ter sido lacrado
e interditado, sendo retirados todos os artefatos explosivos localizados na
residência. Contudo, o Município, ao inverter o procedimento
regulamentar, deixar de realizar a vistoria prévia no prazo de 24 horas e
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permitir a paralisação do processo administrativo, incorreu em violação
de seu dever de exercício do poder de polícia, permitindo, mediante sua
omissão, que o comércio funcionasse clandestinamente e ocorresse ali
uma explosão, passados mais de dois meses do prazo concedido pela
Portaria para a realização da vistoria prévia no imóvel.
Nem mesmo a alegação de que o proprietário protocolou o pedido
da regional errada e mediante o fornecimento de endereço equivocado
leva a ilidir a responsabilidade estatal por conduta omissiva específica, a
uma, porque há uma controvérsia nos autos quanto ao endereço indicado
porque o imóvel seria de esquina, a duas, e mais importante, porque se a
vistoria prévia houvesse sido realizada, a Administração teria tempo
suficiente para negar a licença e diligenciar pela interdição do local, ainda
que em endereço diverso, procedimento apto a evitar a ocorrência dos
danos.
Assim, porque as concausas alegadas não interrompem o nexo de
causalidade entre a omissão no cumprimento do dever legal específico do
Estado de fiscalizar a instalação do comércio de fogos de artifício e os
danos decorrentes da explosão do estabelecimento que comercializava o
material explosivo, entendo que o acórdão recorrido merece reforma, a
fim de ver-se restauradas as conclusões da sentença prolatada pelo juízo
de primeira instância.
Aqui, contudo, compreendo não ser possível, diante da necessária
vinculação ao tema constitucional trazido no recurso extraordinário e da
amplitude da norma debatida, acolher o pedido de deferimento de
indenização pelos danos morais sofridos pelo autor Hatiro Eguti, que
perdeu esposa e dois filhos no acidente, em virtude de tratar-se de
matéria eminentemente fática e de natureza infraconstitucional.
Tampouco mostra-se cabível a revisão das conclusões das instâncias de
origem quanto à possibilidade de denunciação da lide à União e ao
Estado, pedido formulado pelo Município de São Paulo, por não haver
questão constitucional aferível no pleito, bem como por se tratar de tema
precluso nos autos.
Assim, concluo pelo provimento parcial do recurso extraordinário
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interposto, restaurando-se integralmente os termos da sentença prolatada
nos autos, e, a título de tese, proponho a seguinte redação:
“A omissão no dever legal de fiscalizar a atividade de
comercialização de fogos de artifício, se dano acarretar a terceiro em
virtude dessa conduta omissiva específica, gera a responsabilização
objetiva do Estado.”
É como voto.

36
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B1F-1908-1DDF-C7FE e senha 40DA-F024-1102-FF9D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 47 de 129

508

RE 136861 / SP

37
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B1F-1908-1DDF-C7FE e senha 40DA-F024-1102-FF9D

Supremo Tribunal Federal
Debate

509

Inteiro Teor do Acórdão - Página 48 de 129

03/10/2018

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO
DEBATE
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, gostaria
apenas, se Vossa Excelência me permitir, de expor uma dúvida.
Ministro Fachin, Vossa Excelência, então, não conhece da parte
relativa aos danos morais, por ser matéria infra?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Exatamente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Posso readaptar, mas
eu não conhecia porque não foi prequestionado nos documentos que eu
vi.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vali-me
do argumento da infraconstitucionalidade. E, de qualquer modo, esse
tema teria que ser conhecido pelas deduções implícitas que vêm no
recurso extraordinário, porque, a rigor, não houve debate próprio. Seria
um reconhecimento quase per saltum.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - No caso da
repercussão? O reconhecimento da repercussão geral...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Porque o
que se pede, ao final do recurso extraordinário, é provimento para
reformar o acórdão e pela reparação do dano moral. Mas essa condenação
em primeiro grau não se deu.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente. Essa parte
estaria acompanhando.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Por essa
razão que nessa parte eu estou não provendo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não provendo, mas
conhecendo.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Conhecendo e, por ser infraconstitucional, não provendo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro Relator, ante
as premissas do acórdão impugnado – e sem fatos não há julgamento, e
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os fatos são os constantes do acórdão –, não se está, nessa conclusão,
adotando a teoria do risco administrativo total?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu estou
me cingindo cirurgicamente ao caso de comércio de fogos de artifício cuja
vistoria não foi realizada no prazo legal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Funcionamento
clandestino, no que aqueles que queriam tocar o comércio pediram a
licença. Essa licença não foi concedida. Houve exigências. E, antes do
atendimento das exigências, começaram a funcionar. Onde há a
responsabilidade do Estado?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - A vistoria
não estava condicionada à realização das diligências. O Município tinha o
dever de fazê-la
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Articula-se com prazo
previsto em Portaria que, a um só tempo, exige o atendimento a
requisitos para ter-se a vistoria.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Mas a
norma vincula o Município. E se o próprio Município não cumpre a sua
legislação, quem irá fazê-lo?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ele cumpriu, foi
diligente, atuou a tempo e modo no que provocado para ter-se a licença,
licença que dependia, admito, de vistoria. Os documentos anexados ao
requerimento não atendiam a Portaria disciplinadora da matéria.
Houve exigências, e o interessado não as cumpriu e, em que pese a
inexistência de licença, começou a funcionar; em campo muito delicado,
que é o da comercialização de fogos.
Vamos partir para o endosso da teoria do risco administrativo total?
Não podemos. Não houve ato comissivo do Estado, nem ato omissivo.
Houve comissivo, sim, no que impôs exigências. E, antes do atendimento
dessas exigências, o estabelecimento começou a funcionar, sem licença
prévia, de forma clandestina.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu
compreendo as ponderações do eminente Ministro Marco Aurélio, mas o
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caminho que eu adotei aqui não foi de proteger o Poder Público omisso e
negligente e, sim, a vítima.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nem eu quero
proteger, porque o Poder Público conta com doutíssima Procuradora, que
esteve na tribuna.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Pela
brevidade do tempo, a Procuradora não mencionou a Lei Municipal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não é o caso, não
estamos aqui protegendo, porque a ação é plúrima, sob o ângulo ativo.
Não estamos protegendo nem os que vieram ao Judiciário nem o
Município acionado. Estamos atuando de forma equidistante.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Boa tarde,
Presidente, Ministra Rosa, Ministra Cármen, Ministros, Doutora Raquel.
Esse tema é gravíssimo e eu, como Secretário de Segurança Pública,
atuei nisso, porque a Polícia Civil é quem realiza a vistoria. Era, nessa
legislação e continua sendo, atualmente, a Polícia Civil. A legislação
federal delegou à Polícia Civil, porque é função do Exército a questão de
pólvora.
Parabenizo o voto do Ministro Relator, mas já inicio uma divergência
em virtude de várias características que vou resumir, mas que entendo
necessárias.
A primeira grande questão, levantada agora pelo Ministro Marco
Aurélio, é que a Constituição avançou no art. 37, § 6º, adotando a
responsabilidade objetiva do Poder Público, mas a responsabilidade
objetiva pela teoria do risco administrativo, não a teoria do risco integral o que acontecer é responsabilidade do Poder Público. Não! A meu ver, há
vários acórdãos, várias decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
apontando, um, a adoção, pelo 37, § 6º, da teoria do risco administrativo;
dois, a impossibilidade de qualquer legislação, inclusive, que ampliasse
isso e viesse a adotar a teoria do risco integral.
Aqui, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, em 1994 e 1995,
de duas leis do Distrito Federal, 842 e a 913, que estabeleciam, para
algumas hipóteses mais perigosas, a teoria do risco integral. E o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou totalmente essa possibilidade.
Partindo dessa premissa, há necessidade da observância dos
requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva - os
requisitos positivos e os requisitos negativos, e a análise de se há alguma
excludente. E entendo, pedindo todas as vênias ao Ministro FACHIN,
que, de cara, dois requisitos positivos, dois requisitos exigíveis para
aplicação da teoria do risco administrativo e para o reconhecimento da
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responsabilidade objetiva não estão presentes. O primeiro, não houve
conduta, seja comissiva ou omissiva, do Estado; não houve essa conduta.
Consequentemente - e aí vem o segundo requisito faltante -, se não houve
conduta, obviamente nem o nexo causal pode ser aferido.
E por que entendo que não houve conduta? A atividade realizada
pelos proprietários que queriam comercializar isso era absolutamente
clandestina. A legislação, à época, regrava o assunto, e obviamente a
legislação municipal tentava otimizar, suplementar a Federal. Seja a lei
municipal seja, depois, a portaria, em determinados períodos do ano –
como a questão de Festa Junina, principalmente -, tentavam otimizar o
assunto, mas não podem fugir da legislação federal. A legislação
estabelece a necessidade do protocolo com requisitos, com a
comprovação, inclusive, de que teria já ocorrido um pedido na Polícia
Civil para vistoria; e o pagamento da taxa é tão somente para iniciar esse
procedimento e para que seja realizada a vistoria, que é elemento
constitutivo da possibilidade da concessão de licença. Não há, para esse
tipo de atividade - seja lá atrás, com a legislação julgada à época, seja hoje
- possibilidade da abertura de um comércio de fogos com pólvora sem a
perícia, sem a vistoria de quem? Não do município, a vistoria da Polícia
Civil. E isso - obviamente aqui não discutimos prova, mas é importante
para o caso a ser decidido - está documentado nos autos.
Quando foi protocolado o pedido na Administração Regional, foi
colocado que faltava essa comprovação de que havia feito requerimento
na Polícia Civil. Consequentemente, o procedimento administrativo ficou
obstado, ou seja, ficou parado até aguardar providência de obrigação
daquele que pretende realizar o comércio.
O que fez ou o que fizeram os proprietários? Por mais grave,
obviamente, e trágico que tenha sido o resultado, mas o que fizeram os
proprietários? Ignoraram, não complementaram a documentação e já,
clandestinamente, deram início ao comércio.
E isso ocorre todos os anos, principalmente às vésperas da Festa
Junina. O que fazem diversas pessoas? Querem aproveitar a garagem da
casa para vender fogos de artifício - e aqui, mais um dado, geralmente
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tudo sem nota fiscal, sem nada -, protocolam algo sem os documentos
necessários e já abrem e vão vendendo. Isso é uma indústria que ocorre, e
o Poder Público não tem a mínima condição de fiscalizar 100% de algo
que é clandestino.
Obviamente, assim como ocorre com os balões na época de Festa
Junina, cada vez mais ampliou-se a fiscalização dessa atividade
clandestina. Por ser atividade clandestina, por necessitar da concessão de
licença para funcionar - e essa licença só poderia ser concedida com
prévia vistoria realizada por um órgão do Estado, não do município, pela
Polícia Civil - e a própria parte, os próprios interessados não
comprovaram nem fizeram esse pedido; ora, o que fez Administração, o
que fez o Poder Público Municipal? Aguardou. A sua atuação, a meu ver,
não configura uma omissão; ele não tinha nada.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vossa
Excelência me permite, Ministro Alexandre?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Por favor.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Porque
não sei se estamos falando do mesmo município. Neste caso, há uma lei
municipal que prevê que a concessão de licença dependerá de prévia
vistoria da dependência do imóvel. Portanto, nesta hipótese, a realização
da vistoria não se deu. Vossa Excelência está extraindo desta omissão
uma conduta em face da qual o município deveria ser provocado pelo
particular, que deveria ter cumprido algumas exigências para que a
vistoria fosse levada a efeito. O resultado prático, com todas as vênias ao
raciocínio de Vossa Excelência, é chancelar que a omissão do município,
que não fez a vistoria, não gera efeito algum do ponto de vista do dever
de indenizar.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Perdão,
Ministro FACHIN, é exatamente aqui a nossa divergência. Eu talvez não
tenha sido claro ao apontar isso.
Os municípios, seja agora, seja lá atrás, não podem legislar sobre
essa matéria, de forma absoluta. O que o município fez? A legislação
estabelecia o procedimento e previa a vistoria. Volto a dizer, quem
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deveria e quem deve realizar a vistoria não é o município, é a Polícia
Civil. Exatamente por isso a legislação municipal, à época e agora, seja a
lei, seja a portaria, exigia, no protocolo, a comprovação de que também
teria havido o recolhimento da taxa na Polícia Civil para que pudesse ser
dada sequência ao procedimento.
Pergunto: o município, mesmo que quisesse e tivesse condições,
qualquer que seja o município, poderia mandar um funcionário dele
realizar a vistoria? Não. Quem realiza isso é a Polícia Civil. Agora,
dependendo do Estado, isso pode ser não usar por meio da Polícia
Científica, quando está junto com a Polícia Civil, e, nos Estados onde há
independência e autonomia da Polícia Técnico-Científica, por ambas,
porque quem tem que assinar o laudo de vistoria é um delegado de
polícia.
Ou seja, o procedimento deve observar a legislação federal, como foi
salientado no acórdão. O que ocorreu? Ocorreu que, primeiro, não
complementaram a documentação; segundo, mesmo que - e aqui também
há divergência entre nós, Ministro FACHIN - tivessem complementado
(os autores vão lá na Polícia Civil, recolhem a taxa, complementam a
documentação), obrigatoriamente teriam que aguardar a vistoria para
começar a comercializar. Veja, a vistoria não é para permitir que continue,
aqui não é um referendo, seria, na verdade, um plebiscito, é anterior. Eu
só posso abrir a minha lojinha de fogos de artifício se eu tiver licença para
isso. "Não, eu posso abrir à vontade e aí vem a vistoria e fala: 'Você não
pode'". Não!
Então a premissa que nos distancia é exatamente essa. A atividade
realizada pelos comerciantes era clandestina ou lícita? Clandestina. O
Poder Público deveria ter realizado a vistoria para verificar as condições
nas quais eles vendiam fogos de artifício? Não; deveria ter realizado, após
a complementação da documentação, uma vistoria para autorizar ou não
que eles pudessem iniciar.
A meu ver, aqui, pedindo todas as vênias ao Ministro FACHIN, já
não está presente o primeiro requisito essencial para caracterização da
teoria do risco administrativo: uma conduta comissiva ou omissiva do
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Poder Público. A atuação do Poder Público municipal foi a que se
esperava dele, ou seja, aguardar a complementação, até porque quem
pediu não pode começar sem essa autorização.
Há mais ainda. O caso, aqui, leva a outras questões. A questão da
má-fé. Além da clandestinidade, a má-fé dos próprios proprietários
daquele imóvel e dos comerciantes. E essa má-fé foi reconhecida em
sentença judicial - não foi nesse processo, mas em um outro processo
relacionado também a essa causa, no qual o Poder Público também foi
acionado, na 4ª Vara da Fazenda Pública. O próprio Poder Judiciário consta no anexo 1 -, o juiz sentenciante chama a atenção e coloca: no local,
funcionava não uma simples loja clandestina de fogos de artifício - ou
seja, não havia dúvida da clandestinidade, e vai mais além -, um
verdadeiro depósito clandestino de pólvora, armazenado em quantidade
tal que se fazia supor uma fábrica clandestina.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Inclusive é tipo penal.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente.
Além da clandestinidade da conduta de não aguardar o
procedimento, ainda houve um desvio na utilização do imóvel - e eu diria
mais, um desvio no imóvel, porque, depois que os policiais, os peritos
fizeram a perícia após a explosão, era um imóvel contíguo, não era o
imóvel para onde se pediu autorização.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Por favor.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Uma garagem de um
prédio residencial!
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vossa
Excelência me permite só mais uma interrupção, pedindo vênia pela
indelicadeza.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu não
explodirei. Por favor.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ah, isso
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eu tenho certeza. Nosso diálogo não será bélico.
O vocábulo clandestino, Ministro Alexandre, supõe que haja uma
completa atividade às ocultas, às escondidas. Há atividades às ocultas, às
escondidas quando alguém vai perante o município e pede a realização
de uma vistoria?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Ele chegou a pedir a vistoria.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Sem
dúvida.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas antes de ter o
deferimento da licença, em que pese a exigência visando a observar a
legislação federal, começou a funcionar. E começou a funcionar de forma
clandestina.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - A
clandestinidade aqui se refere exatamente à ilicitude. Quando se
pretende, em qualquer ramo de atividade que exija autorização, licença,
alvará do Poder Público, como, por exemplo, fazer alguma reforma em
casa ou uma edícula, nós podemos começar antes da autorização? Não. É
autuado como construção clandestina. Essa é a terminologia do Poder
Público. Agora, a clandestinidade, aqui, não significa que se fez
totalmente oculto. Ah, o Poder Público poderia saber? Não, há
clandestinidade no tempo. O Poder Público teria condições razoáveis de
saber que ele começaria a comercializar antes do procedimento? É
impossível exigir isso do Poder Público.
Ministro Fux, por favor.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu estou verificando que o
foco da discussão é a repreensão ao estabelecimento clandestino. Mas o
Ministro Edson FACHIN deixou no ar uma questão: aqui não se está
discutindo nada em relação à vítima, o lesado. Quer dizer, como fica a
situação da vítima?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Havia um prazo para o município agir de acordo com a lei?
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Vinte e quatro horas.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, aí é uma
outra questão também importante, a questão de prova. A lei municipal
prevê sessenta dias. A portaria veio para tentar agilizar: Vinte e quatro
horas, desde que já houvesse o recolhimento da taxa da Polícia Civil, o
agendamento por parte da Polícia Civil. Ou seja, nós sabemos que é
absolutamente impossível exigir que o Poder Público, em vinte e quatro
horas, realize todas as vistorias pedidas. Mais do que isso, a portaria, as
legislações federal e municipal não autorizam que se possa começar a
comercializar pólvora e explosivos sem autorização. Não! São coisas
diversas aqui. Uma: a legislação toda que rege o assunto e, novamente,
com a devida vênia, se verificarmos a legislação, não depende só do
município, não é ele que vai realizar a vistoria, a inspeção. E outra: não há
autorização para começar a comercializar à vontade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, Vossa
Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Por favor!
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Pela legislação federal,
a concessão da licença pressupõe o crivo, nesse campo, da Polícia Civil.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente,
inclusive por delegação, como eu disse, do Exército.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Município fez as
exigências: o crivo da Polícia Civil e a comprovação do pagamento da
taxa visando à localização.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Município, ao
contrário, atuou.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Alexandre de
Moraes, Vossa Excelência, que tem a experiência, quando se pede a
vistoria, anuncia-se o ramo de negócio?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim, quando
se pede a vistoria, anuncia-se o ramo de negócios e, no caso, que até hoje
ocorre, de lojinha de rojão e coisa e tal, já tem que juntar, na prefeitura, o
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protocolo da Polícia Civil comprovando que você já pagou lá e pediu. Aí,
o que faz a prefeitura? Ela segue - é obrigada a seguir, porque ela não tem
comando sobre a Polícia Civil - a agenda da Polícia Civil e tenta, por meio
de convênios, acelerar.
O que eu gostaria de deixar claro no meu voto é exatamente isto:
nada poderia ser exigido da municipalidade. Por quê? A municipalidade
não recebeu os documentos necessários; a municipalidade, ao não
receber, ficou aguardando - não é ela que tem também que recolher a
taxa; a municipalidade não poderia supor, licitamente, que eles
começariam de forma clandestina, muito menos supor que eles
guardariam um volume de pólvora totalmente não usual. Mais: a licença
pedida não era para guardar esse volume de pólvora, era para
comercializar, que é diferente o pedido e até os locais.
Poderia ser indagado: "Ah, mas a municipalidade não tinha a
obrigação, mesmo assim, de fiscalizar se, no local, havia uma loja
clandestina?" Não! Não, porque nenhuma licença, nenhuma autorização
foi concedida. Senão, a municipalidade tem que bater de porta em porta,
de garagem em garagem.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro
Alexandre de Moraes, eu estou aqui pesquisando sobre o assunto. Vejo
que, além da autorização da polícia, do Exército, em se tratando de uma
matéria inflamável, é necessária também a autorização do Corpo de
Bombeiros, que, aliás, é um órgão estadual, ligado à Polícia Militar, que,
talvez, em tese, possa ter falhado no caso também. Não estou afirmando.
Quer dizer: nós aqui estamos imputando a responsabilidade apenas ao
Município?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
A parte é a municipalidade, Ministro.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na verdade, o
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI levantou outro ponto em que iria
tocar na sequência. Após a prévia vistoria e o laudo, assinado por um
delegado da Polícia Civil, após a licença, após se montar a lojinha, para
começar a funcionar ainda se precisa do alvará. E esse alvará só sai se o
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Corpo de Bombeiros verificar se tudo aquilo que se disse que iria instalar
realmente foi instalado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
E só depois disso é que ele poderia estocar.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Só depois
disso, ele poderia começar a comercializar, a colocar qualquer coisa, rojão,
pólvora. Por mais trágico que tenha sido, inclusive em relação a eles
mesmos, eles fizeram tudo errado! Eles desrespeitaram todo o
procedimento. O Poder Público municipal não tinha como adivinhar que
eles iriam atropelar o procedimento, começar clandestinamente um
volume de pólvora muito maior, que também foi reconhecido, como eu
disse, nessa outra ação judicial. Inclusive, no laudo de vistoria posterior,
depois da explosão, os três peritos corroboraram o laudo do Instituto de
Criminalística, dizendo que essa pólvora, mesmo que eles já tivessem a
autorização, não poderiam estocar essa pólvora. Essa pólvora é que foi a
responsável. Obviamente (e, aí, nós poderíamos ingressar, a meu ver, no
campo do risco administrativo), se tudo estivesse certo - a autorização,
eles vendendo, e o Município não fiscalizasse -, aí não é vistoria, é
fiscalização. Mas não foi isso o que ocorreu. Para todos os efeitos legais e
jurídicos, aquela garagem era simplesmente uma garagem. Eles queriam
transformar aquela garagem em uma loja. Não passaram do primeiro
filtro, ou seja, o protocolo na Prefeitura com todos os elementos
necessários. E, mesmo assim, ignorando a legislação, deram sequência ao
comércio clandestino.
Ora, não me parece aqui, com todo o respeito, que haja qualquer
omissão do Poder Público. O Poder Público fez o que era de se esperar
dele, aguardar que se complementasse.
Entendo também, novamente pedindo vênia ao Ministro FACHIN,
que os precedentes que Sua Excelência citou são precedentes que não se
aplicam ao presente caso exatamente porque falta, a meu ver, essa
premissa de que houve omissão.
O precedente citado da questão do dano causado a aluno por outro
aluno, de lavra do nosso decano, o Ministro CELSO DE MELLO, esse
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precedente cita expressamente, dentro dos elementos, "os elementos que
compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem" - e coloca lá -: "b- a causalidade
material entre o evento-dano e o comportamento positivo ou negativo do
agente público".
Não houve comportamento positivo ou negativo do Poder Público
que causasse o dano. O Poder Público estava seguindo o procedimento.
Quem não seguiu foram os responsáveis pelo acidente.
Da mesma forma, o precedente citado de lavra do eminente Ministro
LUIZ FUX cita a adoção da teoria do risco administrativo e coloca que,
para a imputação da responsabilidade à Administração Pública, faz-se
necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que
tenha sido ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia
para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua
ocorrência.
Ora, teríamos ausência de atuação do Estado aqui, a criadora do
dano? Não autorizou, não deu licença, não sabia que ele ia começar. Ora,
grave teria sido - e, aí, sim, a municipalidade, a meu ver, poderia ser
responsabilizada - se tivesse dado a licença sem prévia vistoria, se não
tivesse exigido a complementação dos requisitos. Atuou na estrita
legalidade e não poderia supor, do ponto de vista jurídico e legal, que não
iriam aguardar e já iriam começar a comercializar.
Dessa forma, com todo o respeito à posição do Ministro EDSON
FACHIN, entendo que não estão presentes os requisitos necessários e
objetivos da teoria do risco administrativo. Incide, além disso, a culpa
exclusiva deles próprios, porque não respeitaram a necessária licença, não
aguardaram a necessária licença, estocaram pólvora que não poderiam
estocar. Então, além da não presença dos requisitos positivos, incide
também o requisito negativo, sob pena de estarmos adotando a teoria do
risco integral (o que acontecer é culpa do Estado, então o Estado deve
indenizar).
Pedindo vênia a Sua Excelência, eu voto pelo desprovimento do
recurso.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, aqui é a segunda vez que me acontece em pouco tempo: estou
de acordo com o Relator e estou de acordo com a divergência. Aqui vou
procurar expor muito brevemente as minhas razões.
O sistema de responsabilidade civil se funda tradicionalmente em
três elementos além do dano, evidentemente: a conduta, a culpa e o nexo
causal, como aliás já discorreu o eminente Relator. Essa é a
responsabilidade civil tradicional e subjetiva na qual se exige culpa.
No Direito Constitucional brasileiro, desde antes da Constituição de
88, pratica-se, todavia, em relação ao Estado, com base na teoria do risco
administrativo, uma modalidade diversa de responsabilização, que é a
responsabilidade objetiva, que é um tipo de responsabilidade que
independe da demonstração da existência de culpa. Portanto, no modelo
de responsabilidade objetiva que se aplica ao Estado, nos seus três níveis aqui a hipótese é do município -, para caracterizar a responsabilidade,
basta a existência do dano e do nexo de causalidade. Tal responsabilidade
objetiva se caracteriza, por parte do poder público, quer no tocante a
condutas comissivas, quer no tocante a condutas omissivas.
Portanto, até aqui, eu enunciei, em breve resumo, pontos centrais do
voto do eminente Relator, cuja conclusão, a tese, é a seguinte: a omissão
no dever legal de fiscalizar a atividade de comercialização de fogos de
artifício, se dano acarretar a terceiro, em virtude dessa conduta omissiva
específica, gera a responsabilização objetiva do Estado.
Eu estou de pleno acordo com a tese. Acho que a conduta omissiva
do Estado que produza dano gera responsabilidade, e na modalidade
responsabilidade objetiva.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Essa tese está tão bem produzida que ela se encaixaria no voto do
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Ministro Alexandre de Moraes e a ele serviria. E vejo que Sua Excelência
assente nesse sentido. São os critérios específicos do caso concreto que,
talvez, estejam trazendo alguma divergência.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Aqui
chegamos ao ponto que eu considero crucial, que é: eu acho que o Estado
não pode ser transformado em segurador universal de atos ilícitos
praticados por particulares. Portanto, é preciso que esteja presente uma
causalidade direta e imediata que possa ser reconduzida à conduta do
Estado em face do dano sofrido. Vale dizer, é preciso que exista, por parte
do Estado, para que se caracterize a omissão, um dever jurídico específico
de agir. Não é um dever jurídico genérico de legislar ou de adotar uma
política pública, é um dever administrativo específico de ter atuado.
Portanto, eu acho que, até aqui, nem eu, nem o Ministro Luiz Edson
Fachin, nem o Ministro Alexandre de Moraes estamos em divergência. O
problema - e aqui está caracterizada a divergência - se dá quando nós
chegamos aos fatos. E aqui eu leio, em um parágrafo, os fatos tal como
foram caracterizados pelo acórdão impugnado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. E aqui a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São
Paulo afirmou - e aqui estou sendo textual - que o estabelecimento estava
funcionando clandestinamente, já que, sem a licença do município, nos
termos da Lei Municipal nº tal, e sem o alvará da Polícia Civil, nos termos
do art. 10 do decreto estava funcionando. Portanto, funcionava
clandestinamente, porque não tinha nem a licença do município nem o
alvará da Polícia Civil. Afirmou ainda o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que a Portaria nº tal estabelecia o prazo de 24 horas para a
realização de vistoria prévia. O que já me parece, numa cidade como São
Paulo, a previsão de que em 24 horas você possa fazer uma vistoria já é
algo que se situa na contrafactualidade. Mas diz o acórdão: também se
exigia, além da vistoria, a comprovação do pedido de autorização à
Polícia Civil, o que, segundo o acórdão, não foi feito. Aduziu, por fim, o
acórdão que o processo administrativo somente não prosseguiu da forma
adequada porque os interessados foram instados a comprovar o
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pagamento da taxa de licença para localização e a apresentar o alvará de
funcionamento da Polícia Civil e não cumpriram nenhuma dessas duas
exigências.
Aqui, Presidente, eu penso que, se o Município tivesse concedido a
licença sem vistoria ou tivesse concedido a licença num bairro residencial,
num lugar inadequado, aí, sim, eu não teria dúvida quanto à sua
responsabilidade.
Agora, veja Vossa Excelência, eu fui ver as datas. O pedido de licença
de funcionamento foi protocolado no dia 28 de março de 1985. No dia 4
de abril - portanto, num prazo razoável -, a administração exigiu
documentos que estavam faltando. Esses documentos não foram
apresentados. E em 9 de junho de 1985 ocorreu a explosão.
Portanto, eu considero que está correta a qualificação feita pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo de que a atividade era clandestina.
Houve um pedido de alvará; estava incompleto porque faltava a vistoria
da Polícia Civil; não foi adimplida esta parte da obrigação por conta do
requerente; e mesmo assim ele iniciou o funcionamento e ocorreu a
fatalidade.
Portanto, trágico como seja, Presidente, eu acho que, na verdade, o
que ocorreu foi uma fatalidade causada por irresponsabilidade do
particular sem que se consiga estabelecer um nexo de causalidade com
um ato do poder público.
Por essa razão, Presidente, é que, embora eu esteja de acordo com a
tese jurídica do Ministro Fachin, eu estou em desacordo com a sua
incidência sobre este quadro fático que eu acabo de relatar.
Portanto, e concluindo, Presidente, apenas para ler a ementa do meu
voto, como gosto de fazer, eu digo o seguinte:
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva tanto nas condutas
comissivas como nas omissivas, tendo em vista o artigo 37, § 6º, da
Constituição.
E aqui estamos de acordo o Relator e eu.
2. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado em
condutas omissivas, é necessário que exista uma omissão decorrente da
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violação de um dever jurídico específico de agir.
3. A omissão específica no comércio de fogos de artifício ocorrerá
quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas
legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais
irregularidades praticadas pelo particular. O simples requerimento de
licença de instalação ou recolhimento da taxa de funcionamento não são
suficientes para caracterizar o dever específico de agir.
Portanto, eu estou desprovendo o recurso extraordinário com a
afirmação, se a tanto se chegar, da seguinte tese, e aqui concluo,
Presidente:
Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado, é
necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir.
No caso de comércio de fogos de artifício, haverá responsabilidade
quando for concedida licença para funcionamento sem as cautelas legais
ou quando for de conhecimento do poder público eventuais
irregularidades praticadas pelo particular.
Pedindo todas as vênias, portanto, ao eminente Relator, eu estou
aqui acompanhando a divergência iniciada pelo Ministro Alexandre de
Moraes.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, egrégia Corte,
ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados.
Senhor Presidente, eu verifico que da causa petendi constava que o
pedido de indenização de danos aqui formulado devia-se ao fato de que o
estabelecimento funcionava em desacordo com a legislação de regência,
dada a proximidade do imóvel de áreas residenciais.
Então, um primeiro aspecto que me chama atenção é o fato de que a
municipalidade, quando houve o pedido de vistoria - por isso que eu
perguntei ao Ministro Alexandre -, sabia que se instalaria em uma área
inadequada uma fábrica de fogos de artifício. Isso é a primeira questão.
A segunda questão é até uma questão fenomênica: No Rio de
Janeiro, em um determinado Réveillon, havia aquele espetáculo de fogos
que se realizava na areia. Aí houve um acidente, várias pessoas ficaram
queimadas e houve até um caso de falecimento, quando então a
prefeitura passou a impor que aqueles fogos fossem disparados em uma
balsa em alto-mar. Há muitos anos, quando eu tive a oportunidade de
levar meus filhos pequenos - que agora já têm quarenta anos - à Disney,
eu verifiquei que aquele espetáculo de fogos se realizava no centro do
lago, o que era uma determinação da prefeitura de Orlando. Então, no
meu modo de ver, em primeiro lugar, a responsabilidade da
municipalidade está exatamente em permitir que uma atividade de alta
periculosidade se realizasse em uma área próxima a residências. Isso era
de ciência dela porque eu tive esclarecimento de que foi formulado o
pedido de vistoria para a instalação desse tipo de negócio em área
residencial. E, ainda, há uma causa petendi no sentido de que aquilo só
ocorreu porque aquela loja de fogos estava próxima à área residencial.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Luiz
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Fux, permite-me só um aparte?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não para me convencer de
mudar minha opinião jurídica, formal, uma questão fática.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Um aparte. A
questão é a seguinte: a municipalidade, o Estado ou a União, na hora que
protocola e pede complementação de documento, não sabe qual é o local.
Ela não é obrigada a verificar, perante a ausência, qual o local. Porque aí
já é a análise exatamente dos requisitos. Só essa questão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois bem. Então, essa minha
percepção é em um primeiro lugar.
Em segundo lugar, eu verifico o seguinte: a ação é proposta por uma
vítima cuja esposa veio a óbito em razão do acidente, com outros parentes
atingidos. Então, aqui nós estamos discutindo se a fábrica era ou não
clandestina, e a situação da vítima em si ficou completamente a latere.
Com a devida vênia dos que entendem o contrário, eu compreendo
que houve uma grande modificação de paradigma no Direito Civil - e o
Professor Gustavo Tepedino destaca isso: que, tendo em vista os
princípios da solidariedade, da edificação de uma sociedade justa e
solidária, em primeiro lugar tem que se olhar a questão da vítima e
depois ver, efetivamente, quem é que vai reembolsar.
Em princípio, em razão dessa questão axiológica da Constituição
Federal, nós não podemos aqui fazer nenhuma distinção entre atos
comissivos ou atos omissivos. Eu não vejo nenhuma menção na
Constituição Federal a essa distinção. O que diz a Constituição Federal?
As pessoas jurídicas de direito público - que é o caso aqui - responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Fux, é que a divergência não é quanto à responsabilidade por ato
omissivo ou comissivo, nisso estamos todos de acordo, a divergência é
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sobre o nexo de causalidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois é. Então, no meu modo
de ver, e citando aqui vários precedentes, eu entendo que, uma vez
realizado o pedido de vistoria e verificada a instalação de uma loja de
fogos de artifícios em área residencial, houve, no meu modo de ver, uma
omissão que, por si só, caracteriza uma negligência e, a fortiori, o elemento
subjetivo da culpa, de não ter impedido que ali se instalasse essa loja de
fogos de artifícios. Se tivesse havido essa atuação imediata da
municipalidade, certamente não teria ocorrido o acidente. E como
destacou o Ministro Fachin - também a doutrina é pacífica nesse sentido -,
essas concausas não eliminam a responsabilidade do Estado, até porque
houve uma ruptura desse paradigma da responsabilidade civil.
Hoje, a omissão também se submete à responsabilidade objetiva.
Ora, houve um pedido de vistoria, houve o pagamento da taxa. Quer
dizer, se o Estado agisse, evidentemente que isso não teria ocorrido.
Agora, nós estamos discutindo aqui a clandestinidade de uma loja
quando, na verdade, está em jogo aqui um drama humano que é a morte
da esposa do autor e de seus parentes evidentemente por
responsabilidade de alguém. E, no meu modo de ver, essa
responsabilidade primária é do Estado, que pode eventualmente até
regredir contra essa loja de fogos de artifícios.
E veja o seguinte: não é só o Professor Gustavo Tepedino, que é um
homem de vanguarda, que acresce esses elementos da solidariedade
social para imputar uma responsabilidade objetiva por omissão do
Estado. Nessa obra do Professor Sérgio Cavalieri, que ele faz a distinção
entre omissão genérica e específica, diz ele: Como se vê, na omissão genérica,
que faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a inação do
Estado, embora não se apresente como causa direta e imediata do dano,
entretanto concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do
serviço concorreu para que o dano, que se houvesse uma conduta positiva
praticada por Poder Público, o dano não poderia ter ocorrido.
E quem é que faz essa prova? A vítima, o lesado. Não está em jogo
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aqui uma sanção administrativa. Está em jogo aqui a situação de uma
pessoa lesada, que tudo quanto ela pode provar em juízo é essa omissão
do Estado.
No meu modo de ver, com a devida vênia, eu não consigo conceber
algo justo em se impor à vítima mais ônus do que esse.
Aqui, com base nessa nova feição da responsabilidade civil, que
também sofreu uma influência desse movimento da constitucionalização
do Direito Privado, muito bem explanado, não sob esse ângulo, mas
muito bem explanado na obra do Professor Barroso, do Ministro Luís
Roberto
Barroso,
Direito
Constitucional
Contemporâneo,
essa
constitucionalização do Direito Privado leva a uma leitura da
responsabilidade civil à luz da Constituição Federal.
Então, na responsabilidade civil, não tem distinção entre
responsabilidade omissiva ou comissiva; a vítima, numa sociedade justa e
solidária, tem que ser a primeira preocupação numa ação de indenização.
E, numa linha limítrofe, é preciso enxergar quem é o responsável. E nessa
linha limítrofe, que aqui foi destacada, eu verifico que a empresa pediu a
vistoria; o Estado não realizou a vistoria; a parte pagou a taxa; a empresa
noticiou que ia estabelecer uma loja, ou algo parecido, de fogos de
artifício em área residencial; e, se o poder público tivesse impedido isso,
não teria ocorrido, o acidente.
Então, vou acompanhar integralmente, com a devida vênia dos
meus Colegas que me antecederam, o voto do Ministro Edson Fachin.
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
só para dizer que eu também concordo com a fundamentação jurídica do
Ministro Luiz Fux, nós estamos de acordo.
A nossa divergência aqui, de novo, é quanto aos fatos, é a leitura dos
fatos. Eu entendo – e o Ministro Alexandre também – que o protocolo do
pedido de alvará, sem que tenha tido uma resposta – sendo que a
Administração, em cinco dias, fez exigências de novos documentos,
inclusive a vistoria da Polícia Civil – , eu entendo que isso não caracteriza
omissão da Administração.
Portanto, com tudo que o Ministro Luiz Fux falou eu concordo; só
que acho que os fatos não corroboram a conclusão de Sua Excelência.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Presidente, como
afirmou o Ministro Barroso, estamos todos de acordo quanto à
fundamentação, inclusive quanto ao que o Ministro Alexandre de Moraes
também expôs.
A não ser o Professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que ainda
persiste em fazer a exigência doutrinária da diferença entre os requisitos
para a configuração da responsabilidade do Estado no caso de omissão,
para o que ele acha necessário a exigência de culpa, a doutrina se
consolidou no sentido exatamente da desnecessidade de se distinguir
entre os casos de omissão ou cometimento de práticas.
O que tem prevalecido, portanto, é isso, e a norma constitucional
vem sendo interpretada no sentido exatamente consolidado como sendo
desnecessário fazer essa distinção; o que agora foi enfatizado, mais uma
vez, pelo Ministro Fux.
Como posto pelo Ministro Fachin, aqui o que se põe em questão, no
recurso extraordinário, é se havia a configuração do nexo de causalidade
ou não e se isso ainda dependeria também de dados de comprovação ou
não.
No acórdão recorrido, tem-se expressamente que o estabelecimento
estava funcionando clandestinamente. Aqui, foi mencionado mais de uma
vez, essa característica de clandestinidade.
Chamou-me atenção, na sustentação oral da Procuradora, da
eficiente Procuradora do Município de São Paulo, ela ter invertido a
ordem da apresentação, inclusive dos argumentos, para falar dos fatos. E
começou afirmando que o pedido teria sido formulado para o endereço, e
a explosão teria se dado em outro endereço, pelo que teria havido aqui
uma condição de que, mesmo que o município tivesse cumprido no
endereço fixado, como a explosão teria se dado em outro endereço - e foi
expressamente o que iniciou a Procuradora -, nada teria, portanto, de
relação para ruptura do nexo de causalidade.
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Independente desse fato, parece-me que o que aqui se põe é, no
quadro fático, que houve uma solicitação de perícia, de vistoria. A partir
do que se constatasse nessa vistoria é que se teria então a autorização ou
não, a licença ou não. Isso não ocorreu porque, cinco dias depois independente de não ter sido em 24 horas, como previsto na portaria ter-se-ia feito exigência de novos documentos. E este é um ponto que faria
com que se teria a quebra ou não da responsabilidade do Estado, no
sentido amplo; do Município, no sentido específico.
Ao dar provimento ao recurso do Município, e, portanto reformar a
sentença, o Tribunal de Justiça concluiu que não havia demonstração de
que a causa do fato provocador do dano resultou de falha direta dos
serviços públicos ou que estes tenham concorrido para a sua consumação,
pelo que não se caracteriza a hipótese prevista no art. 107 da anterior
Carta Federal, vigente na data dos fatos, não se podendo,
consequentemente, falar em responsabilidade objetiva do Município de
São Paulo no caso sob exame. O estabelecimento estava funcionando
clandestinamente, conquanto essa clandestinidade não possa ser
imputada como causa de carência de atuação do Poder Público.
Com a análise do caso e considerando a teoria da responsabilidade
do Estado que prevalece no Brasil - e não é a teoria do risco integral, é a
teoria da responsabilidade objetiva administrativa portanto -, tenho, com
todas as vênias e assentando que as ponderações, especialmente do
Ministro Alexandre de Moraes, me parecem extremamente pertinentes,
estou votando no sentido de acompanhar o Ministro-Relator por
considerar que o contexto demonstra, independente da verificação ou de
revolvimento de provas, ter sido comprovado quadro fático e
administrativo a demonstrar que o Município foi acionado, sabia
portanto que ali havia uma instalação do que seria um comércio de fogos
de artifício.
Da leitura que se faz, parece que era quase um paiol de pólvora ali
instalado, pronto a explodir, numa região residencial, sujeito a esse tipo
de situação. E é de responsabilidade, sim, do Poder Público a verificação,
não como vistoria por ele saber, mas neste caso ele tinha sido notificado,
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porque instado a vistoriar, ainda que, como se comprovou - e tem razão o
Ministro Alexandre de Moraes e também o Ministro Roberto Barroso -, ao
afirmar que não o fez por outras exigências.
Estamos de acordo quanto ao quadro jurídico, o que estamos a
discutir é a compreensão de cada um quanto aos fatos a caracterizarem,
ou não, do que se tem e que se pode avaliar num recurso extraordinário, a
conexão que não teria sido rompida neste quadro de nexo comprovado,
como concluiu o Ministro-Relator.
Essa a razão pela qual, reiterando as minhas desculpas por não
acompanhar a divergência na sua conclusão, estou votando no sentido de
acompanhar o Ministro-Relator.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do
art. 102 da Constituição da República, no qual reconhecida a repercussão
geral do seguinte tema: “responsabilidade civil do Estado por danos
decorrentes de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em
residência” (RE n. 136.861-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 15.4.2011).
2. Na origem, tem-se ação indenizatória ajuizada contra o Município
de São Paulo por explosão de loja de fogos de artifício que resultou em
danos materiais e morais aos autores.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do
Município para julgar improcedente o pedido ao entendimento de que,
"sem a demonstração de que a causa do fato provocador do dano resultou de falha
direta dos serviços públicos, ou que estes tenham concorrido para a consumação
dele, não se caracteriza a hipótese prevista no art. 107 da anterior Constituição
Federal, vigente à época dos acontecimentos, não se podendo, consequentemente,
falar em responsabilidade objetiva da Municipalidade de São Paulo no caso sob
exame".
3. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam que, “ao julgar
improcedente a demanda, parte a R. Decisão recorrida de uma premissa
completamente falsa, qual seja, a de que a loja de fogos de artifício funcionava
clandestinamente, para concluir, por via de consequência, que a responsabilidade
do Poder Público só subsistiria, se este houvesse expedido autorização ou licença
de funcionamento para a loja”.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9958-AFB7-597A-FDC8 e senha F8CC-5BA1-9B0E-425A

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 74 de 129

535

RE 136861 / SP
Argumentam que “a loja não era absolutamente clandestina, conforme
ficou amplamente comprovado nos Autos, mas na verdade funcionava
irregularmente por falha e omissão da fiscalização”.
Asseveram que, apesar de “não ser necessário perquirir a culpa, a Rcda.
é ré confessa, pois assumiu como fato público e notório a culpa, pela falha e
omissão na fiscalização, como resultado de uma sindicância interna, em que
foram afastados cinco servidores da A.R do Butantã”.
Sustentam que, “se tivesse cumprido como determinava as normas legais,
ou seja, a vistoria prévia no local, mormente tendo sido recolhida a taxa de
contraprestação de serviço público, de localização e funcionamento,
indubitavelmente, salvo conivência do vistor municipal, o estabelecimento
comercial teria sido de imediato lacrado pelo poder de polícia que detém a
requerida, por ser expressamente proibido naquele local onde os fatos e o evento
danoso ocorreu, o comércio temporário de fogos de artifícios, e ‘ipso fato’, a
explosão não teria ocorrido, já que tinha se transformado numa indústria de
artefatos de fogos”.
Salientam que, “pela teoria da responsabilidade objetiva, agasalhada pelo
artigo 37, § 6º, do item XI, da Carta Magna, c/c artigo 15 do Código Civil
Brasileiro, provado o evento danoso, deve ter consequência direta ou indireta a
omissão administrativa, na apuração do nexo de causalidade ou do liame causal”.
4. Em contrarrazões o Município de São Paulo alega que “não ocorreu
nenhuma ação ou omissão de nenhum agente do poder público, razão pela qual
não há a falar em responsabilidade objetiva da administração nem, tão pouco, na
aplicação, do caso, na teoria do risco administrativo, pois o acidente não decorreu
de nenhuma atividade desenvolvida pelo poder público no município de São
Paulo”.
Assinala que “a administração não tem o dom da onipresença, não
podendo ser responsável por ato praticado no interior de qualquer lar, como
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ocorreu no caso em tela".
5. O Procurador-Geral da República opina pelo parcial conhecimento
do recurso extraordinário e, nessa extensão, pelo provimento:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 366.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER INDIVIDUALIZADO. CONFIGURAÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PROVIMENTO
NESSA
EXTENSÃO.
1 – A responsabilidade civil do Estado, seja por condutas
comissivas, seja por condutas omissivas, é objetiva, não comportando
discussões sobre culpa civil ou administrativa.
2 – Para que exista o dever de indenizar por parte do Estado,
além da necessidade de configuração dos outros elementos, a omissão
estatal deve ser individualizada e específica, não sendo suficiente que
se dê em face de um dever genérico.
3 – Especificamente quanto ao dever de fiscalizar comércio de
fogos de artifício em residência, a omissão estatal deixa de ser
meramente genérica e passa a ser individualizada e específica quando
o Estado é provocado para realizar atos fiscalizatórios em determinado
local, o que, in casu, ocorreu.
4 – A discussão relativa aos danos morais, postulados no recurso
extraordinário, não integra o tema de repercussão geral delineado,
além de não ter havido prequestionamento da matéria na origem.
5 – Parecer pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário
e, nessa extensão, por seu provimento”.

6. Teve-se explosão de loja de fogos de artifício que funcionava
clandestinamente, sem a necessária licença do Município de São Paulo, da
qual teriam resultado a morte da mulher e de dois filhos de um dos
autores, Senhor Hatiro Eguti, além de danos patrimoniais.
3
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Consta dos autos que a loja de fogos de artifício em questão teria
protocolizado, em 28.3.1985, requerimento no Município de São Paulo
solicitando vistoria do estabelecimento para expedição da licença de
instalação de loja de venda de fogos de artifício.
Tem-se da sentença de procedência parcial do pedido que pela
Portaria n. 843/BAR/1981 se determinava que a vistoria fosse realizada no
prazo de vinte e quatro horas, o que não ocorreu. O Município teria
exigido documentação que, conforme o juiz de primeiro grau, só deveria
ter sido exigida após a vistoria prévia.
O juiz de primeiro grau argumentou que, se os servidores do
município tivessem efetuado a vistoria, “possivelmente o acidente não teria
acontecido, uma vez que o pedido de licença jamais seria concedido por não
satisfazer as exigências da Lei 7.433/70 que proíbe a instalação daquele tipo de
estabelecimento comercial a menos de 100 metros de prédio residencial (art. 1º,
incisos I e IV), enquanto que o local pretendido era uma garagem de prédios
residencial nas proximidades de outras tantas residências”.
O juiz de primeiro grau assentou que o Município teria sido omisso
“no dever de fiscalizar adequadamente o funcionamento dos estabelecimentos da
região, permitindo que a loja funcionasse sem licença do Poder Municipal,
violando a legislação em vigor dispondo sobre o parcelamento, uso e ocupação do
solo (art. 23 da Lei n. 7.805/72)”.
7. O evento danoso ocorreu em 9.6.1985, pelo que são aplicáveis ao
processo as normas da Carta de 1967, alterada pela Emenda
Constitucional n. 1/1969, em cujo art. 107 se dispunha:
“Art. 107. As pessoas jurídicas de direito público responderão
pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a
terceiros.
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário
responsável, nos casos de culpa ou dolo”.

4
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No § 6º do art. 37 da Constituição da República de 1988 se veicula
disposição semelhante:
“Art. 37. (…)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A responsabilidade do Estado por dano extracontratual, causado
por seus agentes, é objetiva, pressupondo apenas a comprovação do
evento danoso e o nexo de causalidade entre ele e o comportamento
estatal. Em monografia sobre o tema, apontei que, “na teoria da
responsabilidade objetiva, afastada está qualquer ideia de culpa, mesmo que
presumida ou indireta. A objetividade significa a exclusão do elemento subjetivo
contido na noção de culpa, qualquer que seja o contorno, o rótulo ou o matiz em
que venha esta travestida. A responsabilidade objetiva do Estado diz com a
ausência deste elemento subjetivo” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes.
Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey,
1994. p. 269).
O caso dos autos, entretanto, não envolve danos causados por agente
público, mas danos causados por particular alegadamente por omissão
imputável ao Município de São Paulo. Doutrina e jurisprudência não têm
unanimidade sobre a necessidade de comprovação da culpa estatal para a
responsabilização do Poder Público em caso de omissão.
Sobre esse dissenso, Maria Sylvia Zanella Di Pietro anota:
“Com algumas nuances referentes aos fundamentos, pode-se
mencionar, entre outros que adotam a teoria da responsabilidade
subjetiva em caso de omissão, José Cretella Júnior (1970, v. 8:2010),
Yussef Said Cahali (1995:282-283), Álvaro Lazzarini (RTJSP 117/16),
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1979, vol. II:487), Celso

5
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Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14). É a corrente a que também
me filio. A maioria da doutrina, contudo, parece pender para a
aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em casos de
sua omissão” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 709-710).

Felipe Peixoto Braga Netto anota que o Superior Tribunal de Justiça
tem adotado a tese da responsabilização subjetiva do estado em casos de
omissão:
“Há alguns anos, aceitava-se, com maior naturalidade, a
possibilidade do Estado responder objetivamente nas omissões. Hoje,
porém, observa-se certa inversão dessa tendência.
Talvez parte da explicação tenha sido o fato de que o STJ passou
a colocar na ementa dos seus acórdãos a afirmação de que era pacífico,
na jurisprudência e na doutrina brasileiras, a tese de que a
responsabilidade do Estado nas omissões era subjetiva. Essa
afirmação, posta em termos enfáticos, e repetida muitas vezes, acabou
por fortalecer a tese subjetivista”. (NETTO, Felipe P. Braga. Manual
da responsabilidade civil do estado: à luz da jurisprudência do STF e
do STJ e da teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2014. p. 182).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que a diferença entre as
teorias do risco administrativo e da culpa administrativa “é tão pequena
que a discussão perde um pouco do interesse, até porque ambas geram para o ente
público o dever de indenizar” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 709-710).
8. No caso, não parece necessário se discutir se a responsabilização
do Estado por omissão pressupõe demonstração da culpa administrativa,
até porque a falha da fiscalização de atribuição do Município de São
Paulo (“faute de service”) está demonstrada pelos elementos dos autos.
As instâncias ordinárias assentaram que o Município de São Paulo
tinha o dever legal de realizar a vistoria na loja de fogos de artifício até
6
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vinte e quatro horas após o protocolo do requerimento da licença, o que
não aconteceu. Aproximadamente três meses depois do pedido, houve o
acidente que deu causa aos danos aos recorrentes.
O ponto nuclear da controvérsia, portanto, é se há, ou não, nexo de
causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.
9. Em estudo sobre o assunto, apontei que, “para os efeitos da
responsabilidade objetiva patrimonial do Estado, causa é o comportamento
comissivo ou omissivo, lícito ou ilícito, material ou jurídico, da pessoa estatal ou
de quem lhe faça as vezes, que determina, de forma idônea, direta ou indireta, a
ocorrência danosa” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios
constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p.
271).
Observei que, para a responsabilização do Estado, o comportamento
estatal não precisa necessariamente ser o único ou o determinante fator
provocador do dano:
“O fator provocador do dano tem que ser, necessariamente,
vinculado, ainda que não como fator único de ocorrência, com o
cometimento estatal ou o que lhe seria devido juridicamente assumir.
É que pode haver um concurso de causas que ensejem o dano
contra o qual se coloca o atingido. Pode ocorrer um fator ocasional
que, indireta e mediatamente, contribua para o resultado danoso, sem
que apenas por isso se possa afirmá-lo como causa do resultado
questionado como injusto. Na primeira hipótese haveria que se
indagar sobre a imputabilidade de qualquer delas, ou, em especial,
daquela que, de maneira idônea e suficiente, produziu o evento danoso,
para se conhecer da pessoa responsável” (ROCHA, Cármen Lúcia
Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo
Horizonte: Del Rey, 1994. p. 272).

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por omissão, o
comportamento estatal certamente não terá sido o único fator provocador
do evento danoso. Isso não impede, entretanto, a responsabilização do
7
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Estado se lhe for imputado o dever legal de impedir a consumação do
dano.
Para Sergio Cavalieri Filho:
“Examinada por seu aspecto puramente físico ou naturalístico, a
omissão é ausência de comportamento, uma não fazer, um nada.
Assim, como, do nada, nada surge, em si mesma, a omissão não teria
relevância causal.
Não há dúvida, entretanto, agora já examinada a omissão pelo
aspecto normativo, de que o Direito nos impõe, muitas vezes, o dever
de agir, casos em que, nos omitindo, além de violar dever jurídico,
deixamos de impedir a ocorrência de uma resultado. Dessa forma,
embora a omissão não dê causa a nenhum resultado, não desencadeie
qualquer nexo causal, pode ser causa para não impedir o resultado.
Ora, não impedir significa permitir que a causa opere. O
omitente, portanto, coopera na realização do evento com uma condição
negativa: ou deixando de se movimentar, ou não impedindo que o
resultado se concretize. Responde por esse resultado não porque o
causou com a omissão, mas porque não o impediu, realizando a
conduta a que estava obrigado” (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2012. p. 67).

10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da
responsabilização do Estado quando o Poder Público se omite no dever
de impedir a produção de dano causado por terceiro, adotando a teoria
do risco administrativo e da culpa administrativa.
Aplicando a teoria do risco administrativo, a Primeira Turma, no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 109.615 (Relator o Ministro
Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 2.8.1996), manteve a
responsabilização administrativa do Município do Rio de Janeiro por
dano causado a aluno da rede pública de ensino por outro aluno:
“INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO

8
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PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO
POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA
REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR
DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA
PÚBLICA
MUNICIPAL
CONFIGURAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO
CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
- A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946,
confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do
Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado
causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima
pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes
estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente
público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a
agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional,
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da
licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503
- RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417).
- O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de
caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a
exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses
excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso
fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa
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atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR
DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE
ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO.
- O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos
estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave
compromisso de velar pela preservação de sua integridade física,
devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho
desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil
pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.
- A obrigação governamental de preservar a intangibilidade
física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do
estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que
incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes
que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos
estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e
vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade
civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do
fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das
autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que
descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso
e a atividade estatal imputável aos agentes públicos” (RE n. 109.615,
Relator o Ministro Celso De Mello, Primeira Turma, DJ
2.8.1996).

No voto condutor do acórdão, o Ministro Celso de Mello sustentou:
“A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946,
confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do
Poder Público pelos danos a que os agentes públicos, por ação ou por
omissão, houverem dado causa. Essa concepção teórica, que informa o
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima
pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes
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estatais ou de demonstração de falta do serviço público, consoante
enfatiza o magistério da doutrina”.

Ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 180.602 (Relator o Ministro
Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 16.4.1999), a Segunda Turma imputou
responsabilidade civil ao Município de Ribeirão Preto por acidente de
automóvel causado por animais que estavam em via pública:
“RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NATUREZA ANIMAIS EM VIA PÚBLICA - COLISÃO. A responsabilidade do
Estado (gênero), prevista no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal,
é objetiva. O dolo e a culpa nele previstos dizem respeito à ação de
regresso. Responde o Município pelos danos causados a terceiro em
virtude da insuficiência de serviço de fiscalização visando à retirada,
de vias urbanas, de animais” (RE n. 180.602, Relator o Ministro
Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 16.4.1999).

A omissão do Paraná no cumprimento de ordem judicial de envio de
força policial a imóvel invadido ensejou a aplicação da teoria do risco
administrativo pela Primeira Turma na apreciação do Recurso
Extraordinário n. 283.989 (Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 13.9.2002):
“CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS EM
IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
Esta Corte já firmou entendimento de que é incabível, na via
extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por
má interpretação de normas processuais, contidas na legislação
infraconstitucional.
Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público
em decorrência de danos causados, por invasores, em propriedade
particular, quando o Estado se omite no cumprimento de ordem

11
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judicial para envio de força policial ao imóvel invadido.
Recursos extraordinários não conhecidos” (RE n. 283.989,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.9.2002)

Ao examinar o Recurso Extraordinário n. 382.054 (Relator o Ministro
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004), a Segunda Turma
responsabilizou o Estado do Rio de Janeiro por dano causado por um
detento a outro em estabelecimento prisional, aplicando a teoria da culpa
administrativa:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO
DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO
DETENTO.
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 esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou
culpa, em sentido estrito, 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 ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a
terceiro.
III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do
Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço
público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do
preso.
IV. - RE conhecido e provido” (RE n. 382.054, Relator o
Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).

Ao julgar processo semelhante, essa orientação foi reafirmada sob a
sistemática da repercussão geral, agora com a incidência da teoria do
risco administrativo:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR

12
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MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto
paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação
ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o
dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado
danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução
da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos
fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade
física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de
garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a
configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em
que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que
ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo
de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob
pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do
risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v.
g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem
sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as
precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação
protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão
com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto
no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é

13
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responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a
comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper
o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando
escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (RE n. 841.526,
Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2016).

Ao defender a tese da ausência de nexo de causalidade entre a
omissão estatal e o dano, o Ministro Carlos Velloso ficou vencido no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 409.203 (Redator para o acórdão
o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 20.4.2007), quando a
Segunda Turma responsabilizou o Rio Grande do Sul por estupro
cometido por condenado em regime prisional aberto ao qual não havia
sido imposta regressão de regime, embora houvesse praticado sete faltas
graves:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FAUTE DU SERVICE PUBLIC
CARACTERIZADA.
ESTUPRO
COMETIDO
POR
PRESIDIÁRIO, FUGITIVO CONTUMAZ, NÃO SUBMETIDO À
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COMO MANDA A LEI.
CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Impõe-se a responsabilização do Estado quando um condenado
submetido a regime prisional aberto pratica, em sete ocasiões, falta
grave de evasão, sem que as autoridades responsáveis pela execução da
pena lhe apliquem a medida de regressão do regime prisional aplicável
à espécie. Tal omissão do Estado constituiu, na espécie, o fator
determinante que propiciou ao infrator a oportunidade para praticar o
crime de estupro contra menor de 12 anos de idade, justamente no
período em que deveria estar recolhido à prisão.
Está configurado o nexo de causalidade, uma vez que se a lei de
execução penal tivesse sido corretamente aplicada, o condenado
dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas mesmas condições
(regime aberto), e, por conseguinte, não teria tido a oportunidade de
evadir-se pela oitava vez e cometer o bárbaro crime de estupro.

14
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Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 409.203, Relator o
Ministro Carlos Velloso, Redator para o acórdão o Ministro
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 20.4.2007).

O Ministro Joaquim Barbosa sustentou em voto vista:
“o nexo de causalidade, no caso, parece-me patente. Se a lei de
execução penal houvesse sido aplicada com um mínimo de rigor, o
condenado dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas mesmas
condições que originariamente lhe foram impostas. Por via de
consequência, não teria tido a oportunidade de evadir-se pela oitava
veze cometer o bárbaro crime de cometeu, num horário em que deveria
estar recolhido ao presídio.
O nexo causal, a meu ver, está presente no caso.
Por outro lado, não vislumbro, neste, semelhanças com alguns
outros casos em que a jurisprudência da Corte afasta a
responsabilidade do Estado em razão de ato omissivo. Na maioria dos
casos em que é afastada a responsabilidade estatal, há sempre um
elemento sutil a descaracterizar a causalidade direta: ora o elemento
tempo, ora a circunstância de ter sido o crime praticado por condenado
fugitivo em parceria com outros delinquentes fugitivos”.

Confira-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
LATROCÍNIO COMETIDO POR FORAGIDO. NEXO DE
CAUSALIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTE.
1. A negligência estatal na vigilância do criminoso, a inércia das
autoridades policiais diante da terceira fuga e o curto espaço de tempo
que se seguiu antes do crime são suficientes para caracterizar o nexo
de causalidade.
2. Ato omissivo do Estado que enseja a responsabilidade objetiva
nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição do Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 573.595-
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AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe
15.8.2008).
“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER
PÚBLICO - ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PRESSUPOSTOS
LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO - INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS FATO DANOSO PARA O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE)
RESULTANTE DA EXPOSIÇÃO DE SUA MÃE, QUANDO
GESTANTE, A AGENTES INFECCIOSOS, POR EFEITO DO
DESEMPENHO,
POR
ELA,
DE
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS EM HOSPITAL PÚBLICO, A SERVIÇO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTATAL - PRESTAÇÃO DEFICIENTE,
PELO DISTRITO FEDERAL, DE ACOMPANHAMENTO PRÉNATAL - PARTO TARDIO - SÍNDROME DE WEST - DANOS
MORAIS E MATERIAIS - RESSARCIBILIDADE - DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus
damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável
a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição,
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da
licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de
causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de
qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado,
desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a
obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa
condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes.
- A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a
responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que
o ‘eventus damni’ ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo
Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por
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funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou
negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área
médica. - Servidora pública gestante, que, no desempenho de suas
atividades laborais, foi exposta à contaminação pelo citomegalovírus,
em decorrência de suas funções, que consistiam, essencialmente, no
transporte de material potencialmente infecto-contagioso (sangue e
urina de recém-nascidos).
- Filho recém-nascido acometido da ‘Síndrome de West’,
apresentando um quadro de paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia,
epilepsia e malformação encefálica, decorrente de infecção por
citomegalovírus contraída por sua mãe, durante o período de gestação,
no exercício de suas atribuições no berçário de hospital público.
- Configuração de todos os pressupostos primários
determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva
do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano
pessoal e/ou patrimonial sofrido” (RE n. 495.740-AgR, Relator o
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2009).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA. TIRO DE ARMA DE FOGO DESFERIDO POR
ALUNO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA EM LOCAL DE
TRABALHO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ABRANGÊNCIA DE ATOS OMISSIVOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(ARE n. 663.647-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
6.3.2012).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSOS DE AGRAVO
– CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES
LEGAIS – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO POSTULADO
DA
SINGULARIDADE
DOS
RECURSOS
–
NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – EXAME DO
PRIMEIRO RECURSO – RESPONSABILIDADE CIVIL
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OBJETIVA
DO
PODER
PÚBLICO
–
ELEMENTOS
ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESSARCIBILIDADE –
DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses
legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato
decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
Doutrina. Precedentes.
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus
damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável
a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição,
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da
licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de
causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de
qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado,
desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a
obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa
condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes.
- Configuração de todos os pressupostos primários
determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva
do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano
pessoal e/ou patrimonial sofrido” (ARE n. 655.277-ED, Relator o
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.6.2012).

Na espécie em exame, tem-se que relevar a moldura fáticoprobatória delineada no acórdão recorrido, dada a impossibilidade de
revolvimento de fatos e provas no recurso extraordinário (Súmula n. 279
18
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do Supremo Tribunal Federal).
No acórdão se assentou que a condenação teria se baseado tão
somente nas disposições da Portaria n. 843/SAR/81, pela qual se fixado
prazo de vinte e quatro horas do protocolo de requerimento de licença,
efetivado em 28.3.1985, para a vistoria do estabelecimento:
“Sustenta a sentença, entretanto, que a primeira providência a
ser tomada [pelo Município à vista do pedido de licença para a
instalação da loja de fogos de artifício] era a realização da vistoria
dentro do prazo de 24 horas impreterivelmente, a qual, contudo, não
foi realizada.
Residiu aí a falha do serviço público, conclui o decisório, dado o
equívoco do agente da administração” (acórdão recorrido, fl. 265).

O Tribunal de origem concluiu de modo diverso. Assentou a
impossibilidade de imputação de omissão ao Município porque a
ausência da vistoria conduzira à ausência da licença de funcionamento
daquela atividade, que se desenvolveu clandestinamente:
“Mas, data venia, essa simples assertiva não é conclusiva. É
necessário demonstrar qual foi a contribuição dessa omissão para o
desfecho dos acontecimentos que causaram os danos alegados pelos
autores.
A isso, todavia, a respeitável decisão apelada não fez nenhuma
alusão na sua fundamentação.
É preciso ponderar que a finalidade da vistoria que não foi
realizada era exatamente a de permitir verificar se a licença poderia ser
expedida consoante estabelece a Lei Municipal n. 7.433, de 1º de abril
de 1970. Acontece, porém, que a licença não foi expedida pela
Administração e que, quando aconteceram os fatos, o estabelecimento
estava funcionando clandestinamente.
Falha da administração, portanto, existiria se a licença para
funcionamento da loja de fogos fosso expedida sem a realização da
vistoria supra-aludida. Mas, todavia, isso não ocorreu” (acórdão
recorrido, fls. 265-266).
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A licença, nos termos da lei transcrita no acórdão recorrido, obstava
apenas o funcionamento do estabelecimento e não a instalação:
“A lei n. 7.433 supra referida é muito clara no seu art. 1º – o
funcionamento fica sujeito à previa licença expedida por órgão
municipal competente e deverá ser requerida 60 dias antes da
instalação
Em suma, diz a lei que sem licença prévia não pode o
estabelecimento funcionar” (acórdão recorrido, fl. 266).

Se se obstava, pela pendência da licença prévia, apenas o
funcionamento da atividade, admitia-se a instalação daquele comércio em
dada localidade, pois, pela lei, a licença deveria ser requerida sessenta
dias antes da instalação, até porque sem a instalação não haveria o que
ser vistoriado.
A mera instalação do comércio, dada a natureza da atividade que
compreendia o manuseio de explosivos, gerava riscos à coletividade e,
com maior razão, a imperiosidade de imediata vistoria do local, o que
comprovadamente não ocorreu, expirado o prazo legal para tanto,
mesmo tendo sido pagas, pelo comerciante, as taxas de localização e
funcionamento em data anterior à do evento danoso.
A superação do prazo legal para a efetivação da vistoria, sem que o
Município apresentasse motivação ou justificativa plausível para tanto,
caracterizaria, ainda que admitida a teoria da culpa administrativa, a
responsabilização culposa, por comprovada negligência do ente federado.
A moldura fática exposta no acórdão informa a inequívoca ciência
do Município da existência, localização e natureza da atividade com
explosivos e o descumprimento do prazo legal para a vistoria das
instalações.
A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nos termos
20
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seguintes:
“tendo a Administração sido acionada para vistoriar o ambiente,
incumbe-lhe proceder à aferição da conformidade daquele específico
lugar
aos
parâmetros
de
funcionamento
estabelecidos
normativamente. Não ocorrendo em tempo hábil tal fiscalização, pode
o Estado responder pelos prejuízos decorrentes de evento que, por meio
do exercício do poder de polícia, poderia ter evitado.
Tivesse a vistoria ocorrido, seriam possíveis a lacração do
estabelecimento e a apreensão dos explosivos armazenados, uma vez
que, também conforme consta do acórdão, a loja estava em
funcionamento sem a licença, isto é, de maneira irregular, em área
residencial, o que era vedado pelo art. 3º, IV, da Lei Municipal n.
7.433/1970. Com isso, impedir-se-ia o trágico sinistro que deu origem
à presente demanda” (parecer, fl. 17) .

Se a vistoria tivesse sido realizada tempestivamente, o
estabelecimento que realizava o comércio clandestino de fogos de artifício
certamente teria sido interditado, pois infringia a Lei municipal n.
7.433/1970, pela qual se proibia o comércio de fogos de estampido ou de
artifício a menos de cem metros de áreas residenciais.
Não se há cogitar de ausência de nexo causal entre os danos e a
omissão do Município de São Paulo, possível de ser qualificada até
mesmo sob a perspectiva de negligência culposa, a ensejar a
responsabilização constitucional pelos terríveis e insuperáveis danos
humanos e perdas patrimoniais sofridos pelos recorrentes.
11. Quanto à alegada ausência também de alvará, que deveria ter
sido expedido pela Polícia Civil, “autoridade competente para exercer o
controle e fiscalização da venda de explosivos” (acórdão recorrido, fl. 267), a
matéria é tida por transitada em julgado, resultado do julgamento por
este Supremo Tribunal do Agravo de Instrumento n. 70.023-1, DOU
11.12.86, pelo qual rejeitada unanimemente a denunciação da lide do
Estado de São Paulo e da União, quando oportunamente arguidos pelo
Município.
21
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A questão afeta direito de regresso, que igualmente alcançaria os
proprietários do empreendimento, sem o condão de isentar o Município
de São Paulo ou esvaziar o sentido da Lei municipal n. 7.433, de 1º.4.1970.
Não conheço o recurso quanto aos danos morais por ausência de
prequestionamento da matéria e por ultrapassar o tema sujeito à presente
análise da repercussão geral.
12. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o
recurso (dano moral não prequestionado) e, na parte conhecida, dar
parcial provimento ao recurso extraordinário para restaurar a sentença
proferida pelo magistrado de primeira instância, propondo a fixação da
seguinte tese para fins de repercussão geral: “o Estado responde
objetivamente por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalização
de comércio de fogos de artifício, desde que comprovado o nexo de
causalidade entre o evento danoso e o comportamento estatal”.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, a autorização de funcionamento de qualquer estabelecimento
constitui um ato complexo, com a interveniência de vários órgãos. Houve
o início do pedido de funcionamento, mas, antes que esse íter se
completasse, essa casa de fogos se instalou clandestinamente, portanto
sem conhecimento da prefeitura.
Nessas circunstâncias, com a devida vênia e seguindo a
argumentação iniciada pelo Ministro Alexandre de Moraes, que abriu a
divergência, penso que não há como imputar-se à prefeitura, à
municipalidade, a responsabilidade, sobretudo porque não há notícia nos
autos de que a vizinhança ou alguém do povo houvesse feito uma
denúncia à prefeitura ou à polícia de que estariam sendo estocados fogos
de artifício no porão ou na garagem dessa residência. Portanto, a
prefeitura nada sabia.
Eu concordo também com a observação feita pelo Ministro Barroso
de que o Estado não pode ser um segurador universal. E lembro - alguns
de nós vivemos em São Paulo - que, nas Festas Juninas, abrem-se
centenas, senão milhares de estabelecimentos clandestinos que vendem
fogos, além dos camelôs e daquelas pessoas que, nos faróis, também
vendem fogos de artifício. Portanto é impossível a prefeitura fiscalizar
todas essas ações e ser responsabilizada integralmente, objetivamente por
eventuais acidentes.
Com a devida vênia do Relator, acompanho a divergência para
negar provimento ao recurso extraordinário.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tal como
Vossa Excelência, imaginei simples este caso, e simples a partir da
verdade formal a ser considerada, que é única, a estampada no acórdão
impugnado mediante o extraordinário. Em sede extraordinária, não se
pode revisitar fatos, não se pode atuar como órgão revisor.
O que nos vem do acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, da lavra do Presidente do Órgão julgador, Órgão fracionário, e
Relator, desembargador Freitas Camargo? E a decisão foi unânime, ao
contrário do que se verifica no âmbito do Supremo. Vêm-nos fatos que
afastam, a não ser que tomemos o Estado como segurador universal, a
menos que agasalhemos a teoria da responsabilidade civil integral do
Estado, a responsabilidade.
A responsabilidade do Estado é objetiva, considerado ato comissivo.
A partir do momento em que se tem ato omissivo, a responsabilidade é
subjetiva. Mas, no caso, não é preciso sequer adentrar o campo da
responsabilidade do Estado, se objetiva ou subjetiva, porque, enfrentadas
as premissas do acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, simplesmente não há a responsabilidade.
O que ocorreu, e refiro-me a Estado gênero, englobando União,
Estados e Municípios? O Município foi procurado para lograr-se licença
visando instalar comércio de fogos em local residencial – e, sendo mais
específico –, garagem de residência – comércio, portanto, improvisado. O
que fez o Município? Assentiu? Cruzou os braços? Não. Ante o contexto,
exigiu a observância de requisitos normativos, que houvesse a
apresentação do comprovante de pagamento, segundo o acórdão, da taxa
de licença para localização e o comprovante do crivo da Polícia Civil,
conforme previsto em legislação não municipal, mas federal. Feita a
exigência, sem aguardar a licença que seria precedida, caso atendido o
figurino legal da vistoria, adentrando o campo da irresponsabilidade – já
que estamos falando muito em responsabilidade –, os cidadãos que
buscaram o Município para lograr a licença resolveram entrar em
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atividade, funcionar clandestinamente. Indaga-se: é possível ver, diante
desse contexto fático, a essa altura inafastável e insubstituível,
responsabilidade do Município?
Houve, Presidente, um ato comissivo. Houve, mas no sentido de
exigir a observância dos requisitos próprios, a ter-se a vistoria e
posteriormente a licença. Teria o Município de requisitar força – e seria
força policial – para ir atrás dos requerentes da licença a fim de ver se
providenciariam o exigido, em termos de documentação, ou se entrariam
em funcionamento? Não, Presidente! Porque, senão, daqui a pouco vai-se
dizer que o Estado é responsável, no campo da responsabilidade civil,
considerados assaltos em via pública, devendo indenizar os cidadãos que
têm o celular ou outros bens subtraídos, ou indenizar até a família ante o
resultado morte em caso de assalto.
A não ser mediante esquecimento de regras básicas de Direito
Administrativo, não há como, tendo em vista esse contexto fático,
concluir-se que o Município foi omisso. Ao contrário! Foi diligente, no
que não expediu a licença e exigiu, para partir, posteriormente, talvez, à
vistoria – mas essa vistoria é prévia e realizada pela Polícia Civil, já que se
está no campo de fogos de artifício –, a taxa alusiva à licença, como está
no acórdão.
Ante esse contexto, Presidente, concluo pelo desprovimento do
recurso. E imaginava até votação acachapante nesse sentido. Vê-se que o
Tribunal está, no linguajar da mídia, rachado!
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também
peço vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanharam para
sufragar o entendimento inicialmente inaugurado com o voto divergente
do Ministro Alexandre de Moraes. A mim me parece que o acórdão aqui
recorrido é de solar clareza.
Sustenta a sentença, entretanto, que a primeira providência a ser
tomada era a realização da vistoria dentro do prazo de 24 horas,
impreterivelmente, a qual, contudo, não foi realizada. Residiu aí a falha
do serviço público, concluiu o rescisório, dado o equívoco do agente da
Administração.
Mas, data venia – diz o acórdão –, essa simples assertiva não é
conclusiva. É necessário demonstrar qual foi a contribuição dessa omissão
para o desfecho dos acontecimentos – é a questão que tem sido batida
aqui sobre a relação ou o nexo de causalidade – que causaram os danos
alegados pelos autores.
E diz, ainda com mais precisão, o acórdão:
“A isso, todavia, a respeitável decisão apelada não
fez nenhuma alusão na sua fundamentação.
É preciso ponderar que a finalidade da vistoria, que
não foi realizada, era exatamente a de permitir verificar se
a licença poderia ser expedida, consoante estabelece a Lei
municipal 7.433. Acontece, porém, que a licença não foi
expedida pela Administração e que, quando aconteceram
os fatos, o estabelecimento estava funcionando
clandestinamente.
Falha da Administração, portanto, existiria se a
licença para funcionamento da loja de fogos fosse
expedida sem a realização da vistoria supra-aludida. Mas
todavia, isso não ocorreu”.
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E aí, cita-se o dispositivo da Lei 7.433 e continua:
“Em suma, diz a lei que, sem licença prévia, não pode o
estabelecimento funcionar.
Como a licença não foi expedida, consoante provam as
peças do processo administrativo, o que se verifica é que a loja
montada pelos dois sócios, um deles falecido no próprio local
onde se deu a explosão, estava funcionando clandestinamente.
Funcionar clandestinamente quer dizer, em suma, estar
vendendo fogos sem estar autorizada pela prefeitura e sem
portar alvará expedido pela Polícia Civil – como destacado no
voto do Ministro Alexandre –, que, por força de lei federal à
qual reporta a lei municipal, é a autoridade competente para
exercer o controle e fiscalização da venda de explosivos”.

Diz mais, então, o acórdão:
“Sustentou, no entanto, a douta decisão recorrida que,
além do mais, cabia à prefeitura fiscalizar a atividade da loja de
fogos, considerando que, cobrando a taxa de licença e
funcionamento,
compete-lhe
também
fiscalizar
o
estabelecimento para verificar se as atividades nele
desenvolvidas não exorbitem da licença concedida”.

E, aí, diz o acórdão:
“Pondere-se, inicialmente, que, ao requererem a licença, os
sócios e donos da loja de fogos foram instados a comprovar o
pagamento da taxa de licença para localização e que, por não
terem feito essa prova e nem exibido a autorização requerida à
Polícia Civil, o processo administrativo ficou parado, e não foi
realizada a vistoria”.

Depois, repassa-se a questão à luz do Direito federal para dizer o
seguinte:
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“Por aí se vê que a argumentação desenvolvida pela douta
decisão de Primeiro Grau, no que toca ao dever de fiscalização
que pretendeu atribuir à municipalidade, colide frontalmente
contra a legislação federal que rege a venda de explosivos,
como contraria a própria lei municipal n. 7.433/70,
regulamentada pela Portaria nº 843/81, que não permitem a
expedição de licença para funcionamento de estabelecimento
dedicado à venda de fogos sem prova da prévia autorização da
autoridade policial competente.
Em suma, a douta decisão de primeiro grau, embora tenha
concluído que houve falha do serviço público, não logrou
explicar a relação de causa e efeito entre a falha vislumbrada e a
explosão ocorrida”.

E, por isso, conclui que:
“Sem a demonstração de que a causa do fato provocador
do dano resultou de falha direta dos serviços públicos, ou que
esses tenham concorrido para a consumação dele, não se
caracteriza a hipótese prevista no art. 107 da anterior
Constituição, vigente à época dos acontecimentos, não se
podendo falar em responsabilidade objetiva da Municipalidade
de São Paulo no caso sob exame”.

O risco, Presidente, de se chancelar essa tese – e o Ministro Barroso já
teve a oportunidade, inclusive, de destacar que, na enunciação em
abstrato, todos concordam –, é de se ter aqui aquilo que agora foi também
advertido no voto do Ministro Marco Aurélio, de ter-se sempre uma
responsabilização do Estado porque teve algum tipo de participação.
Veja que a questão aqui se resume à responsabilidade por um fato
ilícito causado por terceiro, que instalou clandestinamente essa loja sem
observar a legislação municipal, a legislação estadual e a legislação
federal. Nós corremos o risco de fazer aqui o Estado garantidor universal.
Veja, nesse caso, é bom que se saiba que quem é o garantidor universal
não é o Estado, é a própria sociedade.
3
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Há casos, inclusive – e é importante que se leve isso em conta –, em
que se admite até a responsabilidade civil do Estado por ato lícito, por
exemplo quando se impõe um ônus a um dado grupo, lesando o
princípio da isonomia. A sociedade paga porque se impôs um ônus a um
dado segmento, ainda que decorrente de um ato lícito da Administração.
Os exemplos aparecem nos manuais de Direito Administrativo. O
rebaixamento, por exemplo, ou a elevação de uma rua que afeta
determinadas casas. Mas, aí, a sociedade tem de pagar.
Agora, aqui, de fato, atribuir esse ônus, e veja, estamos num
processo com repercussão geral. Portanto, o critério que venhamos a
estabelecer aqui vai se estender para a responsabilidade civil do Estado
no plano federal, estadual e municipal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Em matéria de comércio de fogos.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, mas veja as
consequências.
Por isso, Presidente, acompanho os votos dissidentes do relator e
daqueles que o acompanharam e manifesto-me no sentido do
desprovimento do recurso extraordinário por não vislumbrar aqui o nexo
de causalidade, que é a base da nossa jurisprudência – a responsabilidade
civil do Estado – desde o multicitado precedente de Moreira Alves, no
qual se assentou que era preciso, sim, que houvesse uma relação causal e
direta naquele célebre caso da fuga de presos de um presídio no Paraná.
Portanto, é preciso que haja essa delimitação, sob pena de se
responsabilizar o Estado de maneira genérica, por qualquer evento
danoso.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia, Senhor
Presidente, para acompanhar o eminente Relator, Ministro EDSON
FACHIN, invocando, para tanto, não só os fundamentos de seu douto
voto, mas, também, as razões que expus, como Relator, nos julgamentos do
RE 109.615/RJ, do RE 495.740-AgR/DF e do ARE 1.024.109/MG.
É o meu voto.
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RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
: JERRY JACKSON FEITOSA
: MARIA PENHA DA ROSA
VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Nós temos quatro votos na linha do Relator, no sentido do parcial
provimento, e cinco votos no sentido da negativa de provimento. Os
debates e as discussões foram tão aprofundados que me colocaram em
dúvida em relação a meu pensamento inicial ao estudar a matéria. Eu vou
pedir vista dos autos.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM (27225SP/SP)
RECDO.(A/S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JERRY JACKSON FEITOSA (108633/SP)
ADV.(A/S) : MARIA PENHA DA ROSA (55667/SP)
Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de
sustentação
oral,
o
julgamento
foi
suspenso.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.
Falou, pela recorrida, a Dra. Simone Andrea Barcelos Coutinho.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.9.2018.
Decisão: Após os votos dos Ministros Edson Fachin, Relator,
Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello, que davam parcial
provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos Ministros
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Marco Aurélio, que negavam provimento ao recurso, pediu
vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Rosa
Weber. Plenário, 3.10.2018.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Trata-se de recurso extraordinário interposto por HATIRO EGUTI e
outros em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, considerando ausente o nexo causal entre a omissão
da municipalidade e os danos suportados pelos autores, deu provimento
ao recurso de apelação do Município de São Paulo, condenando os
demandantes ao pagamento de custas e honorários.
Nas razões do presente apelo extremo, fundamentando-se no art.
102, III, a e c, da Constituição Federal, aduzem os requerentes ter havido
violação do art. 37, § 6º, da CF/88. Argumentam que a loja de fogos de
artifícios, cuja explosão provocou os danos narrados na inicial, não
funcionava de modo clandestino, já que seu proprietário protocolou
pedido de licença para a comercialização de fogos de artifício no local do
acidente, tendo pagado, inclusive, taxa de localização e funcionamento
em data anterior à do evento danoso, sem que tenha havido, contudo, a
correspondente fiscalização pelo ente municipal no prazo de 24h, como
determinava norma local (Portaria nº 843/SAR/81).
O parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento do recurso
em parte e, quanto a essa, por seu provimento, para que a
municipalidade seja condenada nos termos da sentença proferida em
primeira instância.
Na sessão de 3/10/18, após os votos do Relator, o Ministro Edson
Fachin, e dos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello pelo
parcial provimento do recurso extraordinário, e os votos dos Ministros
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Marco Aurélio pelo não provimento do recurso, pedi vista dos
autos para melhor refletir sobre o tema.
Devolvo o feito a julgamento, destacando que, já por ocasião dos
debates, ficou evidenciado que os parâmetros de julgamento que
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nortearam todos os votos que me antecederam foram os mesmos, seja da
corrente dos que, acompanhando o Relator, Ministro Luiz Edson Fachin,
concluíram pelo parcial provimento do recurso extraordinário
(restabelecendo a sentença de primeiro grau, com reconhecimento de
falha imputável à Administração), seja do grupo dos que, acompanhando
a divergência instaurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, se
posicionaram pelo não provimento do recurso (mantendo-se o acórdão
que considerou não demonstrada a contribuição da omissão
administrativa para o desfecho danoso).
Essa convergência na compreensão teórica do tema se deve, em
grande medida, ao fato de que a temática relativa à responsabilização
civil objetiva de entes públicos que tenham ocasionado dano a
particulares por omissão na prestação de algum serviço (art. 37, § 6º, da
CF/88) se encontra solidificada na jurisprudência desta Corte, com adoção
da teoria do risco administrativo, sob exigência, para fins de
responsabilização estatal, da identificação de uma omissão específica.
Nesse sentido vão os seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA
PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.
(…)
4. A competência deferida ao Relator para,
monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não
derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no
âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das
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decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse
sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJe de 19/3/10. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou:
'Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Pretensão
autoral à reparação de danos materiais e morais em decorrência
de queda em desnível entre a rua e um bueiro conhecido por
‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco Administrativo.
Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da
responsabilidade à Administração Pública se faz necessário
comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que
tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a
situação propícia para a produção do dano, quando tinha o
dever de impedir sua ocorrência. No caso, restou configurado
o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção
e de conservação da via pública pelo Município para a situação
lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la.
Responsabilidade objetiva da Administração Pública.
Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões
sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e
cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos,
mormente através da prova oral produzida. Danos morais
configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade
com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade.
Recurso desprovido'” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 847.116 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 24/2/15, DJede 11/3/15 ).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E
OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
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que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem objetivamente pelos danos que causarem a
terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°,
do CPC” (ARE 1.207.942-AgR, Rel.
Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30/8/19, DJe de
4/9/19 ).
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil
estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto
para as condutas estatais comissivas quanto paras as
omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A
omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao
dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público
ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para
impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito
subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma
humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever
constitucional de proteção ao detento somente se considera
violado quando possível a atuação estatal no sentido de
garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável
para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal,
na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não
é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que
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ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se
o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do
Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio
doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto
constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias
causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la,
por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A
responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em
que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação
protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua
omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral
constitucional que assenta a tese de que: em caso de
inobservância do seu dever específico de proteção previsto no
artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é
responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento,
nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua
omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão
impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso
extraordinário DESPROVIDO” (RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgado em 30/3/16, DJe- de 29/7/16 ).

Assim, o cerne da celeuma que estamos a examinar se estabelece
não sobre as bases teóricas da responsabilidade do Estado, mas sim sobre
o liame que se forma entre o dano constatado em razão da explosão de
loja de fogos de artifício e a eventual abstenção da Administração de
proceder à vistoria do local quando a tanto instada. Configuraria esse
liame o necessário nexo causal da responsabilização do Estado? E, de
modo antecedente: haveria o dever legal de agir em tal situação com
efetiva possibilidade de impedir o resultado danoso?
Rememoro que o Relator, Ministro Edson Fachin, apontou estarem
presentes, no caso concreto, os elementos da responsabilização do Estado.
Primeiro, a omissão administrativa danosa, tendo em vista que o dever
de agir estava descrito na Lei Municipal nº 7.433/1970 e na Portaria
5
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regulamentadora nº 843/SAR/81, sob procedimento que previa o prazo
improrrogável de 24h após o protocolo para a realização de vistoria
prévia. Não obstante, no caso, o Município de São Paulo, “não seguiu
essa direção, omitindo-se em relação à vistoria prévia, e limitando-se a
notificar o interessado para a apresentação dos documentos que somente
seriam exigíveis após o indispensável comparecimento físico do fiscal
municipal no local”.
Ainda para o Relator, o nexo causal entre o dano e a conduta
administrativa também estaria configurado, pois,
“se a vistoria prévia tivesse sido realizada pelo Estado, o
acidente possivelmente não teria ocorrido, uma vez que o
pedido não seria concedido por estar em desacordo com as
condicionantes da Lei Municipal nº 7.433/1970, em especial pela
vedação expressa de autorização desse tipo de comércio por
estar o prédio localizado em zona estritamente residencial”.

Abrindo a divergência, apontou o Ministro Alexandre de Moraes a
ausência de conduta lesiva da administração municipal, por
compreender que inexiste, para esse tipo de atividade, possibilidade da
abertura de comércio sem realização da perícia da Polícia Civil.
Apontou o Ministro, em seu voto, que a administração local indicou
aos requerentes “que faltava essa comprovação de que havia feito
requerimento na Polícia Civil”, tendo, todavia, os proprietários da loja
ignorado a exigência – prevista em lei federal – e dado início
clandestinamente ao comércio, não sendo exigível da administração a
fiscalização de 100% da atividade que se exerce a esse título.
Para efeito da análise em abstrato do caso, tenho que são
significativamente relevantes as ponderações traçadas pela divergência.
Considero que se está diante da análise da responsabilização do Estado
por ausência de vistoria em atividade cujo exercício depende,
necessariamente, de uma resposta positiva da administração, sem a qual,
em nenhuma hipótese, se admite a comercialização pretendida.
O que se tem em tais casos, portanto, é a análise do alcance da
6
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responsabilização do Estado por omissão na seara do poder de polícia.
Rememore-se que, doutrinariamente, apontam-se dois conceitos de
poder de polícia: (i) em sentido amplo, corresponde a toda "atividade
estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos
interesses coletivos" (abrangendo, portanto, os atos do Legislativo e do
Executivo) e, (ii) em sentido restrito, compreende "as intervenções, quer
gerais e abstratas, como os regulamentos, quer concretas e específicas
(tais como as autorizações, as licenças, as injunções) do Poder Executivo,
destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao
desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com os
interesses sociais" (Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo, Malheiros, 1995. p. 479-480).
Assim, nesse espaço, a atuação do Estado principia pela própria
limitação traçada aos particulares em sua liberdade de agir (poder de
polícia em sentido amplo).
O Estado, portanto, já está cumprindo parte de seu mister no poder
de polícia quando define o rol de atividades que necessitam de
autorização estatal para funcionamento, de modo que as atividades
clandestinas – no sentido de serem realizadas sem o consentimento
administrativo exigido na lei – não são, em princípio, aptas a gerar
responsabilização do Estado em caso de provocarem evento danoso, por
se tratar de ato ilícito de particular cuja repressão o Estado antecipa por
meio da norma proibitiva.
Apenas quando tenha o Estado conhecimento da atividade ilícita ou
quando for razoável pressupor esse conhecimento e ele deixar de agir
para a necessária interrupção do ilícito é que se poder falar em
responsabilização por parte da Administração Pública, pois o poder de
polícia principia na proibição normativa, mas segue no desempenho das
atividades de fiscalização e controle (poder de polícia em sentido
estrito).
Nesse ponto importa se relevar que não é razoável se admitir que o
simples pedido de vistoria tenha o condão de traduzir uma espécie de
ciência, pela Administração Pública, do funcionamento de uma atividade

7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2ECB-ECBE-B1B8-BD2B e senha 6395-E35B-707C-52CE

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 112 de 129

573

RE 136861 / SP
ilícita ou, ainda, a pressuposição de potencial funcionamento ilícito.
Admitir-se essa forma de conjectura como imposição de dever ao Estado
corresponderia a desconsiderar o poder normativo de um comando
proibitivo. Se uma norma é cogente – e no Estado de Direito todas
normas o são – a pressuposição recai sobre seu atendimento (não o
contrário).
Via de regra, portanto, não surge responsabilidade civil
administrativa ante a simples ciência pela Administração Pública do
intuito do particular de exercer atividade regulada - no caso, o comércio
de fogos de artifício. Como apontou o Ministro Roberto Barroso por
ocasião da última sessão de julgamento deste feito,
“[a] omissão específica no comércio de fogos de artifício
ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento
sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder
público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. O
simples requerimento de licença de instalação ou recolhimento
da taxa de funcionamento não são suficientes para caracterizar
o dever específico de agir”.

Esta é, portanto, a meu ver, a regra: a responsabilização do Estado
por abstenção no exercício do poder de polícia pressupõe a omissão
quanto a um dever específico de agir, não sendo suficiente para tanto (i) o
funcionamento ilegal de estabelecimentos do qual a Administração não
tinha (e não podia ter) ciência; (ii) a simples formulação do pedido de
licença de instalação.
Assim, em se tratando da análise em tese da questão posta nos
autos, me parece precisa a apreciação realizada pelo Ministro Roberto
Barroso, segundo a qual,
“para que fique caracterizada a responsabilidade civil do
Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício,
é necessário que exista a violação de um dever jurídico
específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença
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para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de
conhecimento do poder público eventuais irregularidades
praticadas pelo particular”.

O caso concreto, todavia, em meu sentir, guarda uma especificidade :
houve edição de uma norma por meio da qual o município se obrigou a
proceder à vistoria do local apontado pelo requerente, dentro de 24h,
independentemente do recolhimento da taxa de licença para localização e
funcionamento e do protocolo relativo ao requerimento de autorização
policial, cuja juntada só deveria ocorrer após a vistoria prévia.
O município, portanto, no caso concreto, se obrigou,
especificamente, para fins de concessão da licença especial em caráter
excepcional para comércio provisório de fogos de artifício (de 1º a 30 de
junho), a proceder a um controle mais rigoroso da pretensão de
exploração dessa atividade.
Aqui não se trata do regular poder de polícia, mas de uma
ampliação voluntária do espaço de proteção dos munícipes em período
de excepcional risco. Assumiu a administração o dever de atuar
preventivamente, com vistas a repelir qualquer pretensão de instalação
de lojas de comercialização provisória de fogos de artifício que não
observasse os requisitos da lei municipal, dentre os quais se destaca, para
a análise do caso concreto, a proibição de funcionar em “logradouro
situado em zona declarada estritamente residencial”.
Retomo, assim, quanto ao caso concreto, a conclusão do Ministro
Edson Fachin no sentido de que “a Municipalidade não seguiu essa
direção, omitindo-se em relação à vistoria prévia no local indicado pelo
solicitante”, sendo razoável supor que, “se a vistoria prévia tivesse sido
realizada pelo Estado, o acidente possivelmente não teria ocorrido, uma
vez que o pedido não seria concedido por estar em desacordo com as
condicionantes da Lei Municipal nº 7.433/1970”, obrigando-se, ainda, o
Estado, a partir de então, a proceder à fiscalização quanto ao atendimento
de sua negativa.
Note-se, todavia, que se trata de uma especificidade do caso
concreto, impassível, a meu ver, de ser estendida a uma tese de
9
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repercussão geral, ante a impossibilidade de sua generalização.
Proponho, dado esse fato, que não se proceda à formulação de tese
de repercussão geral, limitando-se este julgamento ao caso concreto
versado no presente recurso extraordinário.
Portanto, acompanho o Relator no provimento parcial do recurso
extraordinário, restaurando os termos da sentença prolatada nos autos.
Proponho, ademais, que não seja firmada tese de repercussão geral
a partir deste precedente, dada a especificidade do caso concreto.
Não sendo esta, todavia, a compreensão desta Corte, acompanharei
a tese proposta pelo Ministro Roberto Barroso, a qual, partindo da ratio
da tese apresentada pelo Ministro Edson Fachin, especifica, em
acréscimo, em que situações há violação de um dever específico de agir
em caso de danos decorrentes do comércio de fogos de artifício.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861 S ÃO PAULO

VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber: Senhora Presidente, cuida-se de
recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, pelo qual providos o recurso de ofício e a
apelação cível do Município de São Paulo para, reformando a sentença,
julgar improcedente ação indenizatória.
Vítimas de explosão ocorrida em loja de fogos de artifício localizada
nas dependências de garagem de imóvel residencial no Município de São
Paulo em 09.6.1985, os autores alegam, na inicial ajuizada em 24.6.1986,
que “a causa inequívoca do dano foi a falha da fiscalização do poder público
municipal”, o que seria evidenciado pelos seguintes fatos:
(a) em decorrência do acidente em questão, a edilidade elaborou
projeto de lei visando a proibir a comercialização de fogos de artifício no
Município de São Paulo; e
(b) instaurado processo administrativo de sindicância para apuração
de responsabilidade administrativa, cinco funcionários do Setor de
Supervisão de Uso e Ocupação do Solo foram afastados das suas funções.
Requerem a condenação do Município ao pagamento de indenização
por perdas e danos materiais (bens móveis e imóveis) e extrapatrimoniais
(falecimento de esposa e filhos de um dos autores).
A ação foi julgada parcialmente procedente no primeiro grau de
jurisdição. Consigna a sentença que “os elementos de prova constantes do
processo asseguram tranquilamente a convicção de que o poder público
municipal se omitiu na realização de ato de ofício, dando causa ao nefasto
acontecimento de que resultaram os danos objeto da ação proposta”.
Registra, ainda, que protocolado requerimento junto à
Municipalidade solicitando vistoria prévia para expedição de licença de
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instalação de loja de venda de fogos de artifício, “ao invés de realizar a
vistoria no prazo de 24 horas, conforme estabelece a Portaria nº 843/SAR/81, o
agente público, equivocadamente, exigiu por despacho no processo a
documentação constante dos itens “b” e “c” da Portaria a qual, segundo os
termos da mesma Portaria (inciso III) somente seriam exigidos após a vistoria
prévia a ser realizada no local do estabelecimento”.
Além da pontada falha no procedimento administrativo de
concessão da licença de funcionamento, também se pontua que a
Municipalidade “se omitiu no dever de fiscalizar adequadamente o
funcionamento dos estabelecimentos da região, permitindo que a loja funcionasse
sem licença do Poder Municipal”. Conclui, assim, que “a negligência
administrativa da ré, demonstrada pela ineficiência de seu serviço de fiscalização,
foi sem dúvida a causadora do acidente, permitindo o funcionamento clandestino
da loja, onde, acobertados pela ausência de fiscalização de fogos de artifício,
mantendo armazenado grande quantidade de material explosivo de que resultou a
violenta explosão”.
No acórdão, o Tribunal a quo aponta que a sentença não conseguiu
demonstrar a efetiva contribuição da omissão da Administração para o
resultado causador dos danos suportados pelos autores. Destaca que “a
licença não foi expedida pela Administração e que, quando aconteceram os fatos,
o estabelecimento estava funcionando clandestinamente”. Assenta que “falha da
Administração, portanto, existiria se a licença para funcionamento da loja de
fogos fosse expedida sem a realização da vistoria supra-aludida. Mas, todavia,
isso não ocorreu”. Como a licença não foi expedida, “o que se verifica é que a
loja montada pelos dois sócios, Marcelo Gomes Lopes e Dimas Gibulo, este
último falecido no próprio local onde se deu a explosão, estava funcionando
clandestinamente”.
Assevera, ainda, que “mesmo que viesse o estabelecimento a funcionar
regularmente no caso de cumprirem os seus donos todas as exigências da
Portaria n. 843/81 e da Lei Municipal n. 7.433/70, a fiscalização de suas
atividades não caberia ao Município, mas sim à Polícia Civil”, que, forte na
legislação federal, é a entidade responsável pelo controle e fiscalização da
venda de explosivos.

2
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Conclui o acórdão que, embora tenha havido falha do serviço
público, não se demonstrou “a relação de causa e efeito entre a falha
vislumbrada e a explosão ocorrida”. E ainda:
“Os danos sofridos pelas vítimas decorreram de incúria
dos donos do estabelecimento, mas não resultaram de falta da
administração municipal, consoante revelaram as perícias
acima referidas.
Sem a demonstração de que a causa do fato provocador do
dano resultou de falha direta dos serviços públicos, ou que
estes tenham concorrido para a consumação dele, não se
caracteriza a hipótese prevista no artigo 107 da anterior
Constituição Federal, vigente à época dos acontecimentos, não
se podendo, consequentemente, falar em responsabilidade
objetiva da Municipalidade de São Paulo no caso sob exame.”

Em síntese, segundo o Tribunal de Justiça, não obstante evidenciadas
falhas e omissões da Administração, não foi estabelecido nexo causal
entre as falhas e omissões identificadas na atuação da Administração
pública e a ocorrência do evento danoso.
No recurso extraordinário, proposto em 28.06.1989, os autores
apontam ofensa ao art. 37, XI, § 6º, da Constituição da República.
Reputam inverídica a premissa de que a loja de fogos de artifício
funcionava clandestinamente, ao argumento de que não se confunde com
clandestinidade o funcionamento que, não obstante irregular, por falha e
omissão da fiscalização, era ostensivo. Acrescem que o pedido de licença
de funcionamento deveria ter sido indeferido de plano, por
manifestamente ilegal.
Em contrarrazões, o Município de São Paulo sustenta,
preliminarmente, que o conhecimento do apelo supõe o revolvimento de
matéria fática, sendo insuscetível de reapreciação pelo STF em sede de
recurso extraordinário, além de não satisfeito o requisito do
prequestionamento. No mérito, afirma inviável a responsabilização
objetiva do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que o
3
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acidente não decorreu de atividade desenvolvida pelo poder público
municipal, inocorrente hipótese de ação ou omissão de agente estatal.
Em 17.12.2008, o Ministro Joaquim Barbosa, então relator, deu
provimento ao recurso extraordinário, por decisão monocrática.
Contra essa decisão, interpôs agravo regimental o Município de São
Paulo, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em
01.02.2011, deu provimento para “cassar a decisão agravada e afetar o
julgamento do recurso extraordinário ao Plenário desta Corte, com
reconhecimento, desde logo, da repercussão geral da matéria”.
A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do
recurso extraordinário, a fim de se restabelecer a condenação nos termos
da sentença.
Não obstante o fato gerador – explosão – das responsabilidades ora
apuradas tenha ocorrido em 09.6.1985, antes de instaurada a presente
ordem constitucional, não há discrepância, no tocante à responsabilidade
civil da Administração pública, entre o que dispunha o art. 107 da
Emenda Constitucional nº 01/1969 e o que dispõe o art. 37, § 6º, da
Constituição Federal vigente:
Emenda Constitucional nº 1/1969:
“Art. 107. As pessoas jurídicas de direito público
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa
qualidade, causarem a terceiros.
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o
funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo. ”
Constituição Federal de 1988
“Art. 37. (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

4
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responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com efeito, a Administração pública é responsável pelos danos
causados a terceiros em decorrência das ações ou omissões de seus
agentes, no exercício das suas funções. A responsabilidade da
Administração é objetiva: independe de dolo ou culpa.
Discute-se, no caso, a responsabilidade civil da Administração
pública municipal por dano que alegadamente teve causa em (i) falha no
procedimento administrativo de concessão da licença de funcionamento
de estabelecimento comercial e (ii) omissão da Administração em
proceder à fiscalização do exercício da atividade.
A omissão de agente público passível de responsabilizar o Estado é
aquela que ocorre nos casos em que o ente público tinha o dever de agir e
não o fez, ou, agindo, o fez de forma insuficiente.
Dessa forma, o ente público responde por danos cujas causas
imediatas são fatos da natureza ou de terceiros, em relação aos quais
concorreu com omissão no cumprimento de dever que, se implementado
por seus agentes, teria evitado o resultado danoso. Nesses casos, a
omissão estatal indevida, embora não seja a causa direta, integra o
conjunto das circunstâncias que, reunidas, deram causa ao dano.
Ainda que a responsabilidade da Administração independa da
existência de dolo ou culpa, se afigura indispensável, em todos os casos,
que o resultado dano decorra, por relação de causalidade, mesmo que
não exclusivamente, da conduta comissiva ou omissiva do Estado.
Em outras palavras, há dever de indenizar quando o Estado deixa de
agir em situação em que era obrigado, ou seja, quando pratica um ilícito.
Essa última é a tese à qual adere Maria Sylvia, conforme se depreende do
trecho abaixo:
“Para que incida a responsabilidade decorrente de
omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a
possibilidade de agir para evitar o dano. (...) A teoria aplicável,
no caso, é a da culpa do serviço público ou culpa anônima do
serviço público, aplicável em qualquer hipótese em que haja

5
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mal funcionamento do serviço, na tríplice fórmula adotada no
Direito francês: o serviço não funcionou, funcionou atrasado ou
funcionou mal. Por outras palavras, a omissão deve ser
antijurídica, ou seja, deve resultar do descumprimento de um
dever legal. Isso significa que, enquanto, no caso de atos
comissivos, a responsabilidade incide nas hipóteses de atos
lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para acarretar a
responsabilidade do Estado.” (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Responsabilidade Civil do Estado In RODRIGUES
JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria
Vital da [Coords]. Responsabilidade civil contemporânea: em
homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011)

No caso concreto, consoante assentado no acórdão recorrido, não é
possível estabelecer um nexo de causalidade entre as falhas noticiadas na
prestação de serviços públicos – seja no que diz com o licenciamento seja
no que se refere à fiscalização – e o evento causador dos danos – a
explosão no estabelecimento destinado ao comércio de fogos de artifício.
De um lado, não houve, da parte da Administração municipal,
concessão de licença ou autorização para o funcionamento do
estabelecimento em desacordo com a legislação aplicável. O fato de os
sócios da empresa terem protocolado requerimento administrativo com
vista à obtenção da licença – que não foi concedida – em absoluto
autoriza a conclusão de que a Administração, por esta razão, estaria
ciente de que iniciado, à sua revelia, o desempenho irregular da atividade
comercial.
De outro lado, o caráter clandestino e irregular da exploração da
atividade, por si só, elide a possibilidade de sua fiscalização.
Trata-se, aliás, de premissa fática do acórdão recorrido que se mostra
insuscetível de revisão em sede de recurso extraordinário, a teor da
Súmula nº 279/STF.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
É como voto.

6
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PROPOSTA DE TESE
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde,
Presidente!
Presidente, acatando as sugestões do Ministro Luís Roberto e de
Vossa Excelência, para que fosse o mais restrito possível em relação ao
caso concreto, esta é a tese sugerida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, à
qual já mostro minha aderência:
Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos
decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de
um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença
para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do
poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.
Assim, evitamos a responsabilização do poder público, quando o ato
é clandestino e ele não tem a mínima condição de fiscalizar, mas qualquer
outra especificidade - o que foi bem relatado no voto do Ministro-Relator,
Edson Fachin -, qualquer outra possibilidade, ou seja, o descumprimento
do dever do poder público, acarretará a responsabilidade.
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VOTO SOBRE PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Essa tese
vai levar ao provimento parcial do recurso, porque, no caso concreto - e
por isso, embora o eminente Ministro-Presidente tenha-me
acompanhado, indicou a subscrição da tese. Ela é um pouco mais
mitigada do que houvera proposto, mas, neste caso, houve violação de
dever específico, porque a parte protocolou o pedido de vistoria. A lei
prevê 24 horas para se fazer a vistoria e essa não foi feita. Entretanto, isso
já está superado de qualquer modo.
Portanto, vencido, mas não convencido, entendo que a tese agasalha
o sentimento da maioria.
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RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
: JERRY JACKSON FEITOSA
: MARIA PENHA DA ROSA
EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -

Senhor Presidente, essa é exatamente a divergência, porque, na realidade,
protocolado - e salientei em meu voto -, quem faz a perícia, quem faz a
vistoria não é o Município, quem faz a vistoria é a Polícia Civil. Só depois
o Município é avisado e, claramente, a legislação determina que,
enquanto não houver licença, não pode funcionar. Então, era clandestino.
Mas isso é a divergência dos votos.
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VOTO S/ PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Também não estou
convencido, porque, na verdade, uma família foi dizimada e ficou sem
indenização nenhuma.
Sempre acompanho a colegialidade no tocante à tese, mas,
sinceramente, entendo, data maxima venia, que é um resultado muito
injusto. Mas acompanho a colegialidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não vou
reabrir o debate, mas é que senão o Estado vira segurador universal de
tudo de ruim que acontece.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas, no caso, sabia-se que ali
se instalara fábrica de fogos, no meio de bairro residencial.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, não
sabia, Ministro Fux.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Era ilegal,
clandestina.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na verdade, é
a mesma coisa que se eu saísse daqui hoje, pedisse para instalar - estou
pedindo -, não aguardasse e instalasse. Como o Estado vai saber disso?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E, agora, com o Sistema
SEI, nos tribunais, isso seria um verdadeiro terror, porque entra
requerimento de que nem sequer se tem conhecimento. Entra direto no
Sistema SEI.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É que se falou muito
em clandestinidade, quando, na verdade, há uma irregularidade, que não
era de todo desconhecida. Mas, enfim, é isso mesmo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Imagina se eu vou agora
rediscutir a causa.
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VOTO S/ PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também fui vencida
no julgamento, mas acho que a tese corresponde exatamente ao que ficou
como predominante, portanto acompanho sim.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, em
primeiro lugar, entendo que não cabe a edição de tese. Não cabe, porque,
pela numeração desse extraordinário, ele é anterior ao surgimento da
repercussão geral.
Em segundo lugar, há peculiaridades. A ministra Rosa Weber, por
exemplo, votou acompanhando a divergência, tendo em vista a faticidade
da matéria e não se poder, em sede extraordinária, partir de fatos
estranhos ao acórdão impugnado.
Quando me pronunciei, disse que, a admitir-se a responsabilidade
do Município, estar-se-ia caminhando à colocação dele como segurador
universal, à responsabilidade irrestrita. Adentrei o campo das espécies de
responsabilidade, tendo em conta o ato comissivo, quando é objetiva; o
ato omissivo, quando é subjetiva. Fiz ver que o Município atuou a tempo
e modo, exigindo pagamento de taxa e também a visita da Polícia Civil,
para proceder à liberação do local como apropriado ao armazenamento
de fogos.
Creio que há inúmeras peculiaridades a direcionarem a não se
adotar a edição de tese no caso concreto.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Embora também entenda que não seria caso de tese, uma vez
vencido, porque somente o Ministro Marco Aurélio...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ter-se-á a ementa do
acórdão, no que sintetizará o decidido.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Vossa Excelência, por mais de um fundamento: pela especificidade
do caso concreto e porque Vossa Excelência entende que casos de RE
anteriores à repercussão geral, à emenda constitucional e à
regulamentação, não podem sofrer repercussão geral.
Eu, só pelo fundamento da especificidade do caso concreto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 136.861
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : HATIRO EGUTI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO RODRIGUES BOMFIM (27225SP/SP)
RECDO.(A/S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : JERRY JACKSON FEITOSA (108633/SP)
ADV.(A/S) : MARIA PENHA DA ROSA (55667/SP)
Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de
sustentação
oral,
o
julgamento
foi
suspenso.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.
Falou, pela recorrida, a Dra. Simone Andrea Barcelos Coutinho.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.9.2018.
Decisão: Após os votos dos Ministros Edson Fachin, Relator,
Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello, que davam parcial
provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos Ministros
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Marco Aurélio, que negavam provimento ao recurso, pediu
vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Rosa
Weber. Plenário, 3.10.2018.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 366 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Luiz Fux,
Cármen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente). Em
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Para que fique
caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos
decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que
exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que
ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as
cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público
eventuais irregularidades praticadas pelo particular”, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que votou no sentido de não se estabelecer
uma tese. O Ministro Dias Toffoli, que também votou no sentido de
não se estabelecer tese, vencido, acompanhou a tese proposta.
Proferiam voto em assentada anterior o Ministro Celso de Mello,
ausente por motivo de licença médica, e o Ministro Gilmar Mendes,
que não participou, justificadamente, deste julgamento. Plenário,
11.03.2020.
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Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, por motivo de licença médica, o Senhor Ministro Celso
de Mello.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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