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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por finalidade a análise de questões relevantes 

acerca da Responsabilidade Civil do Município de Nilópolis Por Ineficiência na 

Prestação de Serviço Público de Saúde. Para tanto, examinar-se-á conceito, 

evolução histórica e os aspectos de responsabilidade civil e da responsabilidade 

extracontratual do Estado dentre outros dispositivos essenciais. Não obstante, a 

saúde seja um direito fundamental do cidadão tutelado pela Carta Magna de 1988, 

o mesmo padece no estado brasileiro de maior proteção, onde imperfeições 

severas influem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos necessitados de 

recursos financeiros para custear tratamento digno e de qualidade. Far-se-á para 

melhor elucidar a questão, consultas doutrinárias e jurisprudenciais, no que tange 

da Responsabilidade Civil do Estado referente à ineficiência na prestação de 

serviço público de saúde, com vista, a estabelecer um parâmetro legal e doutrinário 

a respeito do objeto do trabalho em questão. Finalmente, serão expostos os 

argumentos utilizados pelos adeptos da teoria que defendem a responsabilidade 

objetiva estatal, bem como demonstrar a recepção que a matéria vem recebendo 

pelos Tribunais de Justiça Brasileiros, mormente a julgamento de casos 

específicos, mas de geral repercussão.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil do Estado. Ineficiência na prestação 

de serviço público de saúde. Direito Fundamental. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

  The present work aims at the analysis of relevant issues concerning the Liability of 

the Municipality of Nilópolis For Inefficiency in Public Service Delivery of Health To 

do so, will examine the concept, evolution and historical aspects of liability and 

responsibility State tort among other essential devices. Nevertheless, health is a 

citizen's fundamental right protected by the Constitution of 1988, it suffers in the 

Brazilian state of greater protection, where severe imperfections directly influence 

quality of life for citizens in need of funds to pay for humane treatment and quality . 

Far will be to better clarify the issue, doctrinal and jurisprudential consultations, in 

terms of the Liability of the State regarding the inefficiency in the delivery of public 

health service, with a view to establishing a legal parameter and doctrinaire about 

the object work in question. Finally, we will show the arguments used by theorists 

who advocate a strict liability state, as well as demonstrating the reception that the 

matter has received the Brazilian Courts of Justice, in particular the adjudication of 

individual cases, but the overall impact. 

 

KEYWORDS: Civil Liability of the State. Inefficiency in the provision of public health. 

Fundamental Right. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto tem por desiderato apontar os problemas decorrentes da 

ineficiência na prestação de serviços público de saúde por parte do Estado do Rio 

de Janeiro. Dada a amplitude do tema, a problemática tratada na presente 

dissertação focará o município de Nilópolis, com o consequente estudo da 

responsabilidade que dela deriva. 

O tema da responsabilidade civil do Estado, certamente é apresentado como 

um dos mais envolventes e estimulantes no direito, principalmente pelos diversos 

aspectos de análise que a envolve.  

 Dentro desse tema de tão ampla magnitude que alcança não só a 

responsabilidade da administração, como também, a do Estado Juiz e a do Estado 

Legislador, a responsabilidade que ora é objeto desse trabalho de conclusão de 

curso atrai bastante a atenção pelas diversas considerações que admite. 

E com vista a não permitir que surjam confusões conceituais e uma 

apreciação superficial sobre o tema, o enfoque se limitará ao estudo da 

“responsabilidade civil do município de Nilópolis por ineficiência na prestação de 

serviço público de saúde”, por merecer considerações específicas no que tange ao 

seu objeto. 

A escolha de defesa originou-se através de uma indignação com os 

parâmetros fornecidos pela saúde no Estado do Rio de Janeiro, mais direcionada ao 

Município de Nilópolis que por total descomprometimento dos agentes responsáveis, 

mostram a deficiência na distribuição de recursos nesta referida área.  

Não há qualquer comprovação da distribuição uniforme de recursos para a 

manutenção das instituições em questão, ou seja, a população permanece e mercê 

de tutores que se dizem protetores, que na prática não condizem com a demanda 

que o cidadão realmente necessita.  

Mas toda essa ideia encontrar-se-á ao longo do trabalho elaborado.  
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1. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 CONCEITUAÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Em busca de uma melhor compreensão que caracterize o significado do 

termo “responsabilidade”, levando-se em conta o que consta no dicionário jurídico, 

constata-se que tal expressão originou-se do latim “respondere”, importando dessa 

forma, responder, replicar, responsabilizar-se, garantir, assegurar, assumir o 

pagamento de uma prestação que se obrigou, ou até mesmo de um ato que 

praticou. Assim, a pessoa de direito tem a obrigação de reparar todos e quaisquer 

danos que a outrem causarem, seja por comportamentos comissivos ou omissivos, 

lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos. 

De fato, quando o Direito aborda a questão da responsabilidade, induz de 

imediato à circunstância, de que alguém, neste caso o responsável, deve responder 

perante a ordem jurídica vigente em virtude de algum fato precedente, pois há de se 

concluir que a noção de responsabilidade traz a clara ideia de resposta, ou seja, de 

replicar.   

De acordo com Cavalieri Filho (2010. p.2), "responsabilidade civil é um dever 

jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um 

dever jurídico originário”.  

Cabe mencionar que a não observância de um dever jurídico configura uma 

atitude ilícita, que acarreta como conseqüência um prejuízo, portanto, um dano que 

possibilita nascer um novo dever jurídico, que é o de reparar.  

No início da humanidade, prevalecia a chamada vingança coletiva que se 

manifestava pela reação do grupo ao qual o ofendido era intimamente ligado em 

desfavor daquele que praticara o suposto delito, e a reparação do dano, 

posteriormente, resumia-se na retribuição do mal pelo mal, pena de Talião, 450 a.C, 

“olho por olho, dente por dente”.   
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Destarte, o poder estatal, neste caso, manifestava-se para ditar como e 

quando a vítima poderia exercer seu direito de retaliação com base na Lei das XII 

Tábuas, elaborada entre os anos de 451-450 a.C, com o desiderato de praticar dano 

idêntico ao que fora produzido, pois a Tábua XII, dizia em seu fundamento 

"simembrumrupsit, ni cum eopacit, talioesto", que significa "se alguém fere a outrem, 

que sofra a pena de Talião, salvo se existiu acordo". Não obstante, nesse período a 

responsabilidade era objetiva, concluindo assim que não dependia da comprovação 

da culpa. Esclarece Diniz: 

 

No entanto, a vingança privada, como forma de restabelecer o dano, 

acabava por trazer um resultado diferente do que se esperava; visto que, 

com ela, não havia reparação alguma, mas, duplo dano, redobrada lesão, a 

da vítima e a de seu ofensor, depois de punido. (Diniz, 2006, p.11). 

 

 Após esse período, surgiu a composição, que seria a reparação do dano por 

meio da prestação da “poena”, que era pagamento de certa quantia em dinheiro.  

Datada do ano de 286 a.C, a Lex Aquilia, foi quem sedimentou a noção da 

reparação pecuniária, em razão do valor da “res”, ou seja, coisa; e introduziu os 

primeiros alicerces da reparação civil baseada na culpa.  

Diante disso, seria necessária a comprovação da conduta culposa do agente 

para atribuir o dano, caso contrário, este se isentaria de qualquer responsabilidade. 

Aqui, o Estado passou a intervir nos conflitos privados, obrigando a vítima a 

aceitar a composição e determinando o valor a ser pago pelos prejuízos causados. 

Com a Lex Aquilia de damno, a punição legal impregnada do sentimento de 

represália cedeu à pena pecuniária, cujo pagamento constitui, de fato, reparação do 

dano causado e cuja ideia é precursora da moderna indenização por perdas e 

danos. 

Por louvável intermédio da doutrina, mais especificamente a desenvolvida por 

Domat, jurista francês, concretizou-se a teoria da responsabilidade civil, o que 

influenciou quase todas as legislações que tinham como fundamento a culpa. 
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A partir daí, princípios gerais foram aparecendo, fazendo com que a 

responsabilidade civil evoluísse em relação ao seu fundamento, baseando-se não só 

em uma responsabilidade subjetiva, não somente quando houvesse culpa, como 

sustentando uma responsabilidade objetiva, sem culpa, baseada na denominada 

teoria do risco. 

Para os adeptos da teoria do risco, o responsável pelo dano, é aquele que 

efetivamente causa o mesmo; assim, este conceito não se baseia na culpa, mas no 

fato material da causalidade, consoante o princípio que aquele que tira o proveito do 

negócio deve correr o risco que dele decorre. 

O direito pátrio acabou por adotar essa teoria da existência da culpa, além da 

subjetiva, verificado nos artigos. 186 e 927, § único, do Novo Código Civil de 2002: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.   

 

Art. 927(...)  

 

Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. 

 

A responsabilidade civil tem como principal elemento, uma conduta 

espontânea violadora de um dever jurídico, ensejando para o agente, em caso de 

dano a outrem, o dever de responder pelas consequências jurídicas que dela 

decorram. 

Destaca-se que o principio da “restitutio in integrum” é o que serve de base a 

responsabilidade civil, haja vista, que o dano causado pelo ato ilícito manifesta uma 

necessidade fundamental de se restabelecer o equilíbrio jurídico - econômico 

existente anteriormente entre o agente e a vítima. Sempre que possível, a situação 

anterior à lesão da vítima deve ser reposta e isso se faz através de fixação de 

indenização que terá como base a extensão do dano.  
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A responsabilidade civil exerce dupla função, conforme explica Diniz: "a) 

garantir o direito do lesado à segurança; b) servir como sanção civil, de natureza 

compensatória, mediante a reparação do dano causado à vítima, punindo o lesante 

e desestimulando a prática de atos lesivos” (Diniz, 2006, p. 9). 

 

1.2  ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Segundo Cavalieri Filho, "a responsabilidade tem por elemento nuclear uma 

conduta voluntária violadora de um dever jurídico, torna-se, então, possível dividi-la 

em diferentes espécies, dependendo de onde provém esse dever e qual o elemento 

subjetivo dessa conduta”. (Cavalieri Filho, 2010, p, 13).  

Para uma melhor especificação sobre o instituto, faz-se necessário o estudo 

de cada uma das várias espécies de responsabilidade civil, entretanto, apenas as de 

cunho significativo para este referido trabalho serão mencionadas; para que o 

entendimento seja concluído no que tange ao assunto. 

 

1.3 RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL 

 

É de se admitir que o Direito tem a função de regular a vida em sociedade, 

sabendo-se com isso, que quando um determinado indivíduo pratica um ato 

contrário a Lei, tornando seu ato ilícito, o mesmo está a violar uma norma de ordem 

pública que atinge diretamente o corpo social, desencadeando uma relevante 

insegurança para a coletividade como um todo, e uma reação desta através de, uma 

pena compatível com a violação e por intermédio do ente estatal que é legítimo 

titular do “Jus Puniendi”.  

Diante de um comportamento ilícito civil cometido por um indivíduo há 

violação da norma de direito privado, que é a consolidação de um determinado dano 

a outrem. Cabendo ao prejudicado, exigir ou não nesse caso, indenização ao 

legítimo causador do dano para recompor seu prejuízo. 

Não há diferença substancial entre o ilícito civil e penal, conforme sustenta 

Cavalieri Filho (2010, p.14): “A separação entre uma e outra ilicitude atende apenas 
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a critérios de conveniência ou de oportunidade, afeiçoados à medida do interesse da 

sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço”. 

É perfeitamente admissível que um determinado comportamento ou conduta 

de alguém possa ao mesmo tempo evidenciar um resultado contrario a lei penal e 

civil.  

Exemplificando melhor o que se diz, percebe-se no acidente automobilístico 

com vitima fatal, em que o motorista agindo de forma imprudente (falta de cautela, 

cuidado no exercício do ato) ficará sujeito a coerção estatal, no que tange a sanção 

penal qualificada como homicídio culposo por ele ocasionado, como também ficará o 

mesmo obrigado a recompor na esfera cível a família da suposta vitima pelos danos 

que causou.   

Pelo fato de se tratar de um ilícito penal, em que há prejuízos mais 

significativos à vítima em relação ao ilícito civil, é que a sentença penal condenatória 

faz coisa julgada, gera titulo executivo judicial e extrajudicial, ocasionando um dever 

de repor o prejuízo causado pelo ilícito penal, com base no art. 63 do Código de 

Processo Penal e na lei 11.232/05, que altera o Código de Processo Civil, Lei 

5.869/73. 

 

1.3.1 Responsabilidade Contratual e Extracontratual 

 

Observa-se que o dever de indenizar, segundo a doutrina, pode ser oriundo 

de um ato ilícito decorrente de inadimplemento contratual (obrigação de dar, fazer e 

não fazer), ou de simples violação de uma norma jurídica ou ofensa a um direito 

reconhecido. 

 A responsabilidade segundo a teoria clássica pode ser contratual e 

extracontratual, pois a contratual se fundamenta nos princípios gerais dos contratos, 

em que existe um acordo de vontade preestabelecido pelos contratantes.  

Assinala Diniz (2006, p.130): “é uma infração a um dever especial 

estabelecido pela vontade dos contraentes, por isso decorre de relação obrigacional 
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preexistente”, em que caberá ao credor a demonstração do descumprimento da 

contratação atual em questão, cabendo ao devedor o ônus da prova.  

No que diz respeito à responsabilidade extracontratual denominada também 

de aquilina, que compreende por seu turno, a violação dos deveres gerais de 

abstenção ou omissão, como os que correspondem aos direitos reais, aos direitos 

da personalidade ou aos direitos de autor. 

Todavia, fundamentam na premissa da culpa “latu sensu” todos os tipos de 

violação relacionados a contrato que inclui o dolo por ação ou omissão que acarrete 

lesão a alguém, como descreve o art. 186 do Código Civil, ou seja, lei 10.406 de 

2002: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar 

direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”. A comprovação da culpa nesta responsabilidade será por parte do lesado, ou 

seja, vítima. 

A respeito desta dicotomia, existem doutrinariamente críticas onde os 

defensores da teoria unitária entendem que os efeitos são os mesmos, não 

importando os aspectos de onde a responsabilidade civil advém. 

Cavalieri Filho ensina que, com o surgimento do Código de Defesa do 

Consumidor, não há distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual no 

que diz respeito à incumbência do fornecedor, de produtos e serviços, estando, 

assim, superada esta dicotomia:  

 

Ao equiparar o consumidor todas as vítimas do acidente de consumo 

(Código de Defesa do Consumidor, art. 17), submeteu a responsabilidade 

do fornecedor a um tratamento unitário, tendo em vista que o fundamento 

dessa responsabilidade é a violação do dever de segurança - o defeito do 

produto ou serviço lançado no mercado e que, numa relação de consumo, 

contratual ou não, dá causa a um acidente de consumo.(Cavalieri Filho, 

2010, p. 16). 
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A teoria clássica foi acolhida pelo Código Civil brasileiro, onde este regulou a 

responsabilidade extracontratual com base no art. 186, enquanto a responsabilidade 

contratual encontra-se descrita no art. 389, ambos da mesma lei. 

 

1.3.2 Responsabilidade Subjetiva e objetiva 

 

O fundamento da responsabilidade civil passou a ser a culpa, conforme a 

citada teoria clássica ou subjetiva assim, para que haja o dever de reparar o dano, 

exigi-se que a vitima comprove a culpa do agente, caso contrário não há o que se 

falar em dano indenizável, concluindo-se que o instituto da responsabilidade 

subjetiva socorre-se da ideia de culpa. 

Como não poderia ser diferente, com o desenvolvimento industrial, da 

tecnologia e populacional, um aumento inevitável aconteceu de situações que 

fizeram com que a conceituação de culpa se tornasse insuficiente para resolver a 

problemática do instituto da responsabilidade, haja vista, que os lesados se 

deparavam com dificuldades de juntar instrumentos de provas da culpabilidade do 

agente responsável pelo dano. Uma maior proteção legal as vítimas tornou-se 

necessária. 

 A partir daí em diversos países, na França principalmente, trabalhos 

relevantes e significativos a respeito de uma responsabilidade objetiva fundada no 

risco foram realizados.  

A responsabilização, na teoria do risco, não leva em conta a culpa do agente, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do 

agente para que o prejuízo por ele causado seja indenizado.  

 

Conforme Diniz:  

 

A responsabilidade, fundada no risco, consiste, portanto, na obrigação de 

indenizar o dano produzido por atividade exercida no interesse do agente e 

sob seu controle, sem que haja qualquer indagação sobre o comportamento 

do lesante, fixando-se no elemento objetivo, isto é, na relação de 

causalidade entre o dano e a conduta do seu causador (Diniz, 2006, p.56). 
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Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha adotado, o principio da culpa 

como fundamento da responsabilidade, a responsabilidade objetiva se faz presente. 

O que significa dizer que a subjetiva não afastou a objetiva.  

A recepção da objetiva deve ser observada nos casos e limites previstos em 

leis especiais, tais como indica o parágrafo único do art. 927, do Código Civil de 

2002. 

 

2. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO / MUNICÍPIO 

 

É de suma importância que se faça a análise do art.186 do Código Civil de 

2002: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”. 

          Diante disso, para que se apure a responsabilidade civil subjetiva é necessário 

qualificar a existência de quatro requisitos essenciais, tais como: 

Conduta comissiva ou omissiva; 

Culpa ou dolo do agente; 

Nexo de causalidade 

E dano sofrido pela vítima 

 

É de grande relevância a apreciação desses requisitos para a constatação da 

responsabilidade civil subjetiva, sabendo que na sociedade moderna nem sempre é 

possível provar a culpa do agente causador do dano. 

 

2.1 CONDUTA COMISSIVA OU CONDUTA OMISSIVA 

 

Conduta é a exteriorização de uma atitude humana que, voluntariamente, por 

ação ou inércia se demonstre contrária ao direito, resultando em um dano material 

ou moral.   
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Cavalieri Filho (2010, p. 24) salienta: “o comportamento humano voluntário, 

que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências 

jurídicas”.  

Sabe-se que pode ser comissiva a conduta que se consubstancia numa ação 

que se materializa no concreto através de um ato positivo, uma ação, um fazer; ou 

omissiva que, diferente daquela, revela-se num ato negativo, ou seja, numa conduta 

contrária ao que se espera demonstrando ser relevante para o ordenamento jurídico, 

de forma a atingir bem juridicamente tutelado e protegido, resultando daí o evento 

danoso.  

Sabe-se que a omissão só tem relevância jurídica, dando ensejo à 

responsabilidade do agente, quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um 

ato para impedir o resultado, onde tal dever pode decorrer da lei, do negócio jurídico 

ou de conduta anterior do agente que omitiu, criando situações de risco, por isso tem 

o dever de impedi-lo, literalmente falando.  

Tanto as condutas comissivas quanto a omissiva podem decorrer de ato 

próprio, como o nome já indica, ou seja, a conduta é praticada pelo agente causador 

do dano, de acordo com a seguinte explanação: quando o agente furta, rouba, ou  

difama alguém etc.; pode também ser por ato de terceiro, significando dizer que o 

dano causado foi praticado por alguém que está sob a sujeição de uma determinada 

pessoa, ficando esta obrigada a reparar o dano causado por aquela.  

Assim, os tutores são responsáveis pelos atos praticados por seus tutelados; 

os pais respondem pelos atos praticados por seus filhos menores, as pessoas 

jurídicas de direito público, ou empresas prestadoras de serviços, pelos atos 

praticados por seus servidores, entre outras subdivisões.  

Menciona-se que o dever jurídico de reparar pode surgir para o agente, por 

eventuais danos causados por animais ou coisas que estejam sob sua guarda, bem 

como os danos decorrentes de coisas que tombem ou caiam de sua moradia.   

Geralmente, esse tipo de responsabilidade é objetiva. 
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2.2 CULPA. 

 

A dificuldade da teoria de culpa está na caracterização precisa da infração do 

dever de cuidado objetivo; quais sejam as devidas cautelas, atenção e diligência 

com que o indivíduo, vivendo em sociedade, pauta a sua conduta, para que o seu 

atuar, mesmo que lícito, não resulte lesão a bens jurídicos alheios.  

 

Sustenta Cavalieri Filho que:  

 

A inobservância desse dever de cuidado torna a conduta culposa – o que 

evidencia que a culpa é, na verdade, uma conduta deficiente, quer 

decorrente de uma deficiência da vontade, quer de inaptidões ou 

deficiências próprias ou naturais. Exprime um juízo de reprovabilidade sobre 

a conduta do agente, por ter violado o dever de cuidado quando, em face 

das circunstâncias específicas do caso, devia e podia ter agido de outro 

modo. (Cavalieri Filho, 2010, p. 33). 

 

Necessário destacar que procede com culpa, quem age num primeiro 

momento licitamente, mas por não adotar adequada conduta, acaba por praticar ato 

ilícito, nesse sentido Cavalieri Filho (2010, p. 33) esclarece que: “É uma conduta mal 

dirigida a um fim lícito; uma conduta inadequada aos padrões sociais; ato ou fato 

que uma pessoa prudente e cautelosa não teria praticado”.  

 

É, portanto, o que distingue a “culpa simples do dolo”. O dolo pode ser 

caracterizado na vontade livre e consciente do agente em violar o direito com o 

objetivo de alcançar o fim ilícito, enquanto que a culpa simples materializa-se num 

procedimento voluntário onde, através de um fazer ou não fazer, em que, não 

objetivando um resultado, nem assumindo a tarefa de produzi-lo, o agente deixa de 

observar preceitos mínimos, previsíveis, que deve ou deveria ter ciência, alcançando 

um resultado danoso a outrem.  

 

 Muitíssimo importante é deixar claro que todo fato previsível pode ensejar 

uma conduta – ação ou omissão – donde poderá decorrer o dever de indenizar por 

um eventual resultado danoso.  
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Cavalieri Filho (2010, p. 36-37) ensina que a exteriorização da culpa pode 

propiciar-se através de três formas: l) imprudência, que se revela pela absoluta 

falta de consciência quanto ao resultado futuro ao praticar determinada conduta, 

agindo com imprudência aquele que, através de uma conduta; afasta-se do mínimo 

que a diligência exige; ll) Negligência que se caracteriza pela falta de cuidado por 

omissão, sintetizando, pois, um proceder negativo, uma abstenção; e lll) imperícia, 

que consiste na falta de conhecimento técnico para a prática de um ato, ou na 

omissão de providência que se fazia necessária. 

 

2.3 NEXO DE CAUSALIDADE  

 

Não há o que se dizer sobre a obrigação de indenizar se não estiver presente 

e evidente o instituto do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, ou seja, 

tem necessariamente que existir esse elo, caso contrário não há o que indenizar. 

 

Cavalieri Filho (2010, p. 46) sustenta que não há para o agente a obrigação 

de indenizar determinado dano, sem que, entre este a conduta fique clara a 

ocorrência de um nexo de causalidade. Para esse notável doutrinador, nexo de 

causalidade é: “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. 

 

Não há lugar para duvidas, portanto, é preciso ter plena certeza que, sem tal 

fato, o dano de forma alguma não teria ocorrido. O nexo de causalidade é 

considerado um instrumento fundamental, pelo fato de ser ele o elemento de ligação 

entre a conduta e o resultado, pois é através dele que se concluem quem causou 

efetivamente o dano.  

 

Cavalieri Filho (2010, p.46) ensina que: “pode haver responsabilidade sem 

culpa, como teremos oportunidade de ver quando estudarmos a responsabilidade 

objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal”. 
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2.4 DANO 

 

Afirma-se também, uma definição para a configuração do dano pelo prejuízo, 

resultante da prática de uma conduta comissiva ou omissiva. Portanto, não existe 

responsabilidade sem a ocorrência do nexo de causalidade, não havendo também  

como mencionar responsabilidade subjetiva ou objetiva, já que não existe 

efetivamente o dano; independente se o ato relatar uma conduta culposa ou dolosa. 

 

Cavalieri Filho (2010, p. 71) explica que constitui num elemento indispensável 

para a caracterização do dever de indenizar, e é pré-requisito essencial que justifica 

o dever de ressarcir ou compensar o prejuízo causado a outrem, e este salienta 

ainda que: “indenização sem dano, importaria enriquecimento ilícito”. 

Ante a tudo que já foi analisado, deve-se levar em conta que o dano deve sim 

ser totalmente recomposto pelo agente danoso para que o lesado ou vítima possa 

voltar ao “status quo ante”, ou seja, retornar à sua real e legítima situação antes do 

evento danoso.  

Essa é a legitima função da responsabilidade civil, sabendo-se, que em 

algumas situações isto não será possível, como se pode perceber nos casos de 

violação a direitos da personalidade, almejando-se no caso a recompensa por meio 

de pagamento de indenização em dinheiro, visando compensar, ao menos minimizar 

a dor experimentada pela vítima.   

Dano Material é aquele dano exteriorizado, num prejuízo visível, mensurável, 

onde se possibilita apuração, recaindo sobre o patrimônio do sujeito passivo. 

Abrange o dano emergente e o lucro cessante.  

Cabe mencionar a existência do dano emergente que é o que efetivamente a 

vítima perdeu. É a diminuição imediata do patrimônio da vítima ou do lesado em 

virtude de um ato ilícito. A indenização terá que ser justa e suficiente para que se 

tenha a restitutio in integrum.  

No que se refere ao lucro cessante este é o que a vítima deixou de perceber, 

ou seja, em virtude do ato ilícito. Assim, valendo-se de um exemplo, num acidente 
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de veículo, em que este é a ferramenta de trabalho - táxi, a vítima, enquanto o 

veículo esta no conserto fica impossibilitado de trabalhar deixa de perceber o 

rendimento esperado de seu trabalho naquele período, consistindo, portanto, “na 

perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição 

potencial do patrimônio da vítima”. 

Deve ser sempre pautado o lucro cessante pelo princípio da razoabilidade, 

sendo expressa a determinação legal neste sentido, que traz sua previsão no caput 

do art. 402 do Novo Código Civil de 2002: “Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar”. 

Cavalieri Filho (2010, p. 93) ensina que no que tange ao dano moral é a 

“lesão de um bem integrante da personalidade; violação de bem personalíssimo, tal 

como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, 

vexame, sofrimento, desconforto e humilhação à vítima”. Deste modo, o dano moral 

não se reveste de caráter pecuniário.  O notável Stoco (2004, p. 1612) preleciona 

que:  

 

Os danos morais são ofensas aos direitos da personalidade, assim como o 

direito à imagem constitui um direito de personalidade, ou seja, àqueles 

direitos da pessoa sobre ela mesma, no dizer de Teresa Ancona, direitos 

esses insuscetíveis de serem avaliados em dinheiro (Stoco, 2004, 1612). 

 

Basicamente com o mesmo desiderato Cavalieri Filho (2010, p 76-77) ensina 

que: 

 

À luz da constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois 

aspectos distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à 

dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que 

a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano 

moral. 
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Cabe destacar que apesar da inexistência de uma perda ou diminuição 

patrimonial acarretada diretamente pela ação ou omissão ilícita, o dano moral 

normalmente é compensado pela indenização pecuniária, ou seja, em dinheiro, 

tendo cunho satisfatório, na medida em que a indenização paga visa tão somente 

compensar ou ao menos minimizar a dor experimentada pela vítima. 

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO / MUNICÍPIO 
 

É louvável que o estudo da responsabilidade civil do Estado tenha inspirado 

vasta literatura no direito privado, na justa medida das incertezas e variações que 

suscita, sendo que a principal razão dessa situação manifesta-se pelo renovado 

esforço de grande parte da doutrina, que se dedica a simplificar a complexidade 

existente na responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade aqui analisada 

refere-se à matéria de Direito Administrativo. 

Não restam dúvidas de que no ordenamento jurídico pátrio é pacífico o 

entendimento que o Estado, no exercício de sua atividade pública, acarrete danos a 

outrem administrados, seja através de atos lícitos ou ilícitos, comissivos ou 

omissivos, gerando o dever de reparar eventuais prejuízos, destacando-se que 

houve uma lenta e longa evolução no que se tange a responsabilidade estatal, 

sabendo que nem sempre o entendimento foi assim. 

 

3.1 Teoria da irresponsabilidade do Estado 

 

Importante destacar que no Estado despótico e absolutista vigia a teoria da 

irresponsabilidade do estado por danos causados por seus agentes aos 

administrados, por não ser compatível com a ideia de soberania que existia, pois 

perante seus súditos, o Estado tinha uma autoridade ilimitada e incontestável,    

prenominando princípios tais quais: “o rei não erra” (The king can do no wrong), “O 

Estado sou eu” (L’Etatc’est moi), “O que agrada ao príncipe tem força de lei” etc. 

Cavalieri Filho (2010, p. 239). 

A figura do ente estatal era diferenciada do funcionário por entender que se 

tratava de sujeitos distintos. O Estado enquanto pessoa jurídica age por intermédio 

de seus funcionários. Destarte quando ocorria um dano a pessoa lesada, desta 
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forma, o administrado só podia ingressar com a ação contra quem efetivamente 

executou o ato - o funcionário, o que acarretava, muitas das vezes, uma frustração 

ante a insolvência do funcionário, assim, mantinha-se o Estado distante das 

adversidades.  

 

3.1.1 Teorias Civilistas 

 

Da imediata necessidade de responsabilizar o Estado dos danos causados 

aos cidadãos, por seguinte, aos administrados; nasceu a doutrina civilista da culpa, 

procurando-se distinguir os atos de império dos atos de gestão. Assim, se na 

execução de um ato de gestão, o Estado viesse a acarretar danos ao particular, 

poderia vir ser responsabilizado civilmente. E na elaboração de um ato de império, 

não acarretaria responsabilidade alguma por tratar-se de cumprimento de normas de 

Direito Público. 

Segundo Meirelles (2003, p. 161) tais atos distinguia-se como sendo: “Atos de 

império ou de autoridade são todos aqueles que a administração pratica usando de 

sua supremacia sobre o administrado ou servidor e lhes impõe obrigatório 

atendimento”. 

Este notável administrativista nos deixou o ensinamento no sentido de que 

atualmente não há mais fundamento para tal diferenciação. Pela atual teoria da 

responsabilidade objetiva, não há distinções entre esses patamares. Todo ato ou 

omissão do agente administrativo, desde que lesivo e injusto, é reparável pela 

Fazenda Pública, sem se indagar se provém do “ius imperi ou do ius gestionis”, uma 

vez que ambos são formas de atuação administrativa (Meirelles 2003). 

Por conseguinte, tornou-se insatisfatória a teoria dos atos de império e de 

gestão, a qual foi substituída pela teoria da culpa civil, onde o Estado passaria a 

responder por qualquer ato, demonstrando assim a culpa do agente. 

As teorias civilistas eram injustas, pois o lesado, ora prejudicado teria que 

comprovar a culpa para ressarcir seus danos, o que por vezes era inviável, ficando, 
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assim, sem a devida reparação. Com isso, para responsabilização do Estado, antes 

totalmente alheio a qualquer dano, representou um enorme avanço. 

 

3.1.2 Teorias Publicistas 

 

Como pode ser observado, o problema da responsabilidade estatal passou a 

ser dirimida por critérios mais objetivos, uma vez afastada a teoria da culpa. Na 

frente está a jurisprudência francesa figurando como precursora no que se refere à 

confecção de teorias da responsabilidade do Estado segundo os princípios do direito 

público. 

Nesta terceira fase, surgem as teorias publicistas, recepcionadas em três 

correntes distintas como se verifica: teoria da culpa administrativa; teoria objetiva do 

risco administrativo e teoria do risco integral. 

 

3.1.3 Teoria da Culpa Administrativa 

 

          Analisando esta teoria é decorrente mencionar que é por obrigação do Estado 

indenizar o Dano causado por esta teoria, mesmo se não houver a identificação de 

uma culpa declarada, pois, a mesma refere-se à ausência do serviço publico.  

 Portanto, não são analisadas parcialmente as esferas em questão, mas sim, 

a caracterização de culpa por parte do Poder Público pela falta do serviço. Assim 

como discursa Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p.976): 

 

Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de 

uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta 

noção civilista e ultrapassada pela idéia denominada de faute du service 

entre franceses. Ocorre à culpa do serviço ou “falta do serviço”, quando este 

não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é 

a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a 

responsabilidade tradicional do direito civil e a responsabilidade objetiva. 

 

Dias, explica que são de três ordens os fatos identificáveis como faltas de 

serviço público conforme resultem: 
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De mau funcionamento do serviço, do não funcionamento do serviço, do 

tardio funcionamento do serviço. Na primeira categoria, estão os atos 

positivos culposos da administração. Na segunda, os fatos consequentes à 

inação administrativa, quando o serviço estava obrigado a agir, embora a 

inércia não constitua rigorosamente uma ilegalidade. Na terceira, as 

consequências da lentidão administrativa. (Dias 2006, p.787). 

 

Cabe salientar que a ação da responsabilidade do Estado deve se basear na 

doutrina objetiva, ou seja, do risco administrativo. 

Para esta teoria a obrigação que o Estado tem em indenizar o dano causado, 

decorre da ausência objetiva do serviço público. Ao contrário, do que muitos 

imaginam não se trata de culpa do agente público, mas de culpa especial do Poder 

Público que se caracteriza pela falta do serviço.  

Convém mencionar que cabe à vítima, neste caso, comprovar a inexistência 

do serviço, seu mau funcionamento ou seu retardamento, para imputar ao Estado o 

dever de reparar os prejuízos eventualmente causados, admitindo-se, em muitos 

casos, a presunção de culpa do Estado, compelindo-o a comprovar que o serviço 

funcionou regularmente.  

 

3.1.4 Teoria do Risco Administrativo 

 

No quesito elucidado à teoria do risco, o dever de reparar e indenizar o dano 

não depende da comprovação da culpa, pois seu fundamento está no risco que a 

atividade administrativa gera para os administrados e nos danos acarretados para 

determinados indivíduos que não são suportados pelas esferas estatais. Diante 

disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar 

com um risco natural decorrente de suas inúmeras atividades, ou seja, conforme 

maiores quantidades de poderes, maiores seriam os riscos decorrentes. A partir 

dessa revolução havia surgido a chamada teoria do risco administrativo, com 

fundamento na responsabilidade objetiva do Estado. 

 

 Carvalho Filho, explica que: 
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Além do risco decorrente das atividades estatais em geral, constitui também 

fundamento da responsabilidade objetiva do Estado o princípio da 

repartição dos encargos. O Estado, ao ser condenado a reparar os 

prejuízos do lesado, não seria o sujeito pagador direto; os valores 

indenizatórios seriam resultantes da contribuição feita por cada um dos 

integrantes da sociedade, a qual, em última análise, é a beneficiaria dos 

poderes e das prerrogativas estatais (2008, p.496). 

 

Verifica-se com isso, que os postulados que geraram a responsabilidade 

objetiva do Estado, buscaram seus fundamentos na chamada justiça social, 

atenuando as dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando 

prejudicado por condutas de agentes estatais. 

Pode-se dizer que risco é a probabilidade de dano, importando isso dizer, 

aquele que exerce uma atividade perigosa deve assumir riscos e reparar o dano 

dela decorrente. 

Cabe destacar que a dispensa de verificação de culpa do Poder Público, 

federal, estadual e municipal, não significa dizer que o Estado deverá sempre 

indenizar, pois esta teoria admite a comprovação de excludentes de nexo de 

causalidade, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, para que a 

Administração Pública se exima da responsabilidade, ou até mesmo atenuá-la nos 

casos de culpa concorrente da vítima.  

 

3.1.5 Teoria do Risco Integral  

 

A teoria do risco integral é aquela que obriga o Estado, desde que esteja 

envolvido no evento, a indenizar todo e qualquer dano, não se indagando a respeito 

da culpa da vítima na produção do evento danoso, nem se permitindo qualquer nova 

prova visando a elidir essa responsabilidade.  

Essa teoria seria uma versão radical da teoria do risco administrativo, pois o 

Estado seria responsabilizado em todas as circunstâncias, ainda que houvesse a 

comprovação da culpa da vítima. Bastaria, para tanto, a ocorrência do dano à esfera 

jurídica do administrado decorrente de atividade Estatal.  
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A mencionada teoria não recepciona as excludentes de nexo de causalidade 

como fonte de isenção de responsabilidade do Estado, o que parece inadmissível, 

visto que a responsabilidade objetiva presume a ocorrência do dano e a existência 

do nexo causal; rompido o liame causal entre a ação do Estado e o dano não há que 

se falar em responsabilidade estatal, como não poderia ser diferente. 

 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS POR 
INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 
 

Criado em 21 de agosto de 1947, Nilópolis é um município de classe média e 

média-alta. Integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Seu nome foi dado em 

homenagem ao presidente da república Nilo Peçanha. Possui uma àrea de 19,4 km², 

e hoje conta com 157.425 habitantes segundo senso “IBGE CIDADES 2010” 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Localizada na extinta Fazenda São 

Mateus. Até hoje existe a capela de mesmo nome.  

O município já foi considerado o menor do Brasil e recebeu presença de 

imigrantes de origem judaica e notavelmente imigrantes de origem sírio-libanesa nas 

primeiras décadas do século XX.  

A cidade congrega nilopolitanos de várias origens, desde interiorano-

fluminenses a nordestinos, ainda há um pequeno cemitério judaico junto à pequena 

comunidade judaica no bairro de Olinda. 

Suas maiores fontes de renda são o comércio e algumas poucas indústrias. A 

escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, ao todo venceu 12 dos desfiles de carnaval 

do Rio de Janeiro, figurando como bicapeã em 2007/2008 e atual campeã de 2011. 

A agremiação é a maior expressão e orgulho de boa parte dos cidadões da cidade. 

A escola é chefiada pela mesma família que detém o poder político na cidade, cujo 

patriarcado é exercido por Farid Abrahão David, e seu irmão, Aniz Abrahão David, 

chamado por alguns de Anízio. 

Não só de festa, samba e carnaval vive o cidadão nilopolitano que esperam 

mais dos gestores da cidade fluminense. Nilópolis tem como chefe do Poder 

Executivo o então Prefeito Sérgio Sessim e como Vice-Prefeito Osvaldo da Costa 
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Silva. A frente da Secretária Municipal de Saúde está o Secretário Fraklim Monteiro 

da Silva. 

A cidade de Nilópolis conta hoje com um total de 54 estabelecimentos de 

saúde numa esfera global, dos quais, 11 estabelecimentos públicos de saúde são 

públicos, sua subdivisão dar-se-á: 09 estabelecimentos públicos de saúde 

Municipais, 02 estabelecimentos públicos de saúde Estaduais e nenhum 

estabelecimento público Federal, dados esses segundo consulta ao senso 2010 do 

IBGE CIDADES. 

Nilópolis possui um único Hospital Público Municipal intitulado Juscelino 

Kubitschek (HMJK), que atualmente encontra-se parcialmente fechado para obra, 

em que figura como responsável por atender os dez bairros que compõe a cidade 

(Centro, Cabral, Cabuís, Bairro da Mina, Frigorífico, Manoel Reis, Nova Cidade, 

Novo Horizonte, Olinda, Paiol) e quando necessário morador de àreas adjacentes, 

tais como, Mesquita, Nova Iguaçu etc.  

Nos últimos anos, o Hospital Municipal Jucelino Kubitschek, conhecido como 

JK, vem passando por inúmeros problemas, tais como, falta de leitos, inclusive 

alcançando postos de saúde comunitários, falta de equipamento para exames 

simples, como laboratorias e radiologicos, falta de profissionais capacitados, 

ambulâncias sucateadas, fazendo com que os cidadãos fiquem a mercê da própria 

sorte, evidenciando com isso falta de compromisso dos gestores da cidade com a 

saúde da população de Nilópolis.  

Em 05 de agosto de 2011, na Rua Antonio Pereira – bairro Cabuís, fora 

inaugurada na cidade a UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento), de nº 43, projeto 

do governo do Estado do Rio de Janeiro, na gestão do Excelentissímo Senhor 

Governador Sergio Cabral Filho. Recentemente a unidade de pronto atendimento, foi 

municipalizada, ou seja, a administração desta unidade passou a ser de 

responsabilidade da prefeitura de Nilópolis, e com isso, os casos de atendimentos 

mais graves passaram a ser encaminhados para UPA como forma de desconcentrar 

e desafogar o atendimento que antes eram feitos no Hospital supracitado, onde hoje 
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pouca coisa funciona, como a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), o que ainda 

não é de total  conhecimento de parcela consideravel da população.  

Segundo a imprensa local Voz do Município (2011, p 8), a UPA 24H em tese 

têm capacidade de atender aproximadamente 500 pacientes dia e está equipada 

para atender desde pequenas e médias emergências a pacientes mais graves, até 

que sejam removidos conforme o caso concreto, o que é uma inverdade, pois quem 

reside na cidade sabe que alguns conceitos de conduta se perdem.  

Esses são alguns exemplos de descaso dos gestores da cidade de Nilópolis 

que demonstram com isso que a saúde do povo nilopolitano está e sempre esteve 

doente, beirando a fase terminal. Não há o que constatar em defesa do fato de que 

nada tem sido efetivamente feito para acabar de vez com a inefiência na prestação 

de saúde pública municipal que demonsta que vai de mal a pior. 

Um quesito essencial para desenvolver o tema aponta a responsabilidade civil 

por parte do Município de Nilópolis com base na responsabilidade objetiva, através   

dos artigos. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, e 927, § único do Código Civil, 

onde o município tende a indenizar os administrados por eventuais danos 

ocasionados, podendo, o Estado, também ser responsabilizado com base na 

solidariedade atualmente reconhecida pelos tribunais de todo país, como serão 

demonstrados e discutidos ainda no referido projeto. 

É notório que a prestação de serviço público de saúde em especial no 

município de Nilópolis, que é o foco deste trabalho, possui severas deficiências em 

quase todos os níveis, o que acarreta transtornos e danos, muitas vezes irreparáveis 

à população, que buscam uma prestação digna e de qualidade baseada no principio 

da eficiência positivada na Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte. 
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É importante mencionar que aqueles que sofrem pelo caos na saúde, são das 

camadas menos privilegiadas financeiramente, onde não veem outra saída senão 

buscar os serviços de saúde em hospitais e postos públicos existentes no município, 

submetendo-se a tratamento e medicamentos fornecidos pela rede municipal de 

saúde ou do Sistema Único de Saúde (SUS), por não possuírem condições de 

custear tratamento em planos particulares. 

Verifica-se que, as prestações ineficientes de tais serviços, a falta de 

recursos, ou até mesmo ausência de boa vontade dos agentes públicos, causam 

inúmeros transtornos aos usuários, ora administrados, tais como: demora no 

atendimento, falta de medicamentos, inexistência de leitos para internação, 

principalmente em unidade de terapia intensiva conforme citado anteriormente.   

Não raramente, cidadãos nilopolitanos sofrem com doenças que poderiam ser 

curadas mediante o fornecimento correto e garantido por Lei de medicamentos aos 

pacientes; com filas quilométricas que beiram o extremo do absurdo em postos e 

hospitais públicos do município. Comumente os meios de comunicação retratam o 

sofrimento cotidiano daqueles que buscam ser atendidos pela rede publica de 

saúde, e revela o cenário com mortes de paciente em fila de hospitais da rede 

pública, esperando para ser atendido; outros à espera de um leito hospitalar, dentre 

outros descasos existentes.  

 

A saúde pública é assegurada pelo art.196 da Carta Magna de 1988: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Resguardado pela Carta Magna, o direito a uma saúde digna, é direito 

fundamental e intangível, e seu fundamento jurídico está positivado no artigo 37, 

parágrafo 6º da mencionada Lei, que descreve: 
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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. 

 

Verifica-se a existência de uma responsabilidade objetiva, pela simples leitura 

desse dispositivo legal; que paira sobre o Estado e logicamente sobre o Município. 

Assim, sendo totalmente descabido pretender esquivar-se da indenização sob a 

alegação da falta de culpa do agente público administrativo. Portanto, o Estado ou 

Município, respondem não só pelos atos comissivos de seus agentes, como também 

pelos casos de inércia ou falta de serviço essencial que venha acarretar dano a 

outrem. Se o dano é resultante de omissão do Estado, como já visto anteriormente, 

a doutrina e a jurisprudência divergem, entendendo alguns pela responsabilidade 

objetiva e outros pela responsabilização somente se demonstrada à culpa do 

serviço. 

A priori, o Estado, como já mencionado e com base na súmula de nº 65/TJRJ, 

pode e deve ser solidariamente responsável com o município pelos danos causados 

em consequência do funcionamento anormal de seus serviços de saúde, 

exonerando-se dessa responsabilidade mediante a prova da regularidade do 

atendimento médico-hospitalar prestado, decorrendo o resultado de fato inevitável 

da natureza como se verifica: 

 

SUMULA TJ Nº 65, de (ESTADUAL) DORJ-III, S-I 180 (6) - 

23/09/2003 - Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6 e 196 da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei n. 8.080/90, a 

responsabilidade solidaria da União, Estados e Municípios, 

garantindo o fundamental direito a saúde e consequente antecipação 

da respectiva tutela. 

1.DIREITOS; 2.SAUDE; 3.TUTELA ANTECIPADA; 

4.RESPONSABILIDADE SOLIDARIA; 5.UNIAOFEDERAL; 

6.ESTADO, 7.MUNICIPIO; 8.SUMULA; 9.PROPOSICAO; 

10.TRIBUNAL DE JUSTICA, RJ 11.RJ. 
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Tal responsabilidade também encontra amparo legal no artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro, que versa: 

 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

A análise do ato ilícito, que está positivada nos artigos supracitados da Lei 

10.406/2002, é o primeiro ponto a ser abordado, podendo ser definido como aquele 

que se caracteriza pela infração ao dever legal de não violar direito e não lesar 

direito de outrem. Ato ilícito é uma fonte de obrigação e, tal como o lícito, é também 

uma manifestação de vontade, uma conduta humana voluntária, contrária à ordem 

jurídica dominante. 

Portanto, fica demonstrado o dano decorrente de ineficiência do serviço de 

saúde pública, seja por ausência ou por falha, caracterizada a responsabilidade do 

Estado e, consequentemente, o dever de indenizar. 

Tal indenização tem o desiderato que devem compor eventuais danos 

materiais, ou seja, as perdas patrimoniais de determinados cidadãos, 

exemplificando, as despesas com medicamentos ou tratamentos particulares; 

quanto os danos morais, pela dor e sofrimento pessoal com base no art. 186, do 

Código Civil de 200, que diz: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Para melhor elucidar a matéria que trata da “responsabilidade civil do 

município de Nilópolis por ineficiência na prestação de serviço público de saúde”, 

foram minuciosamente selecionadas alguns julgados do Tribunal de Justiça, as 

quais demonstram de forma legítima o entendimento daquela Corte a respeito da 

responsabilidade do município em questão, conseguintemente por danos causados 

aos cidadãos por falta ou falha na devida prestação de serviço público de saúde, por 

tratar-se de um direito garantido constitucionalmente. 
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Portanto, há a necessidade em analisar alguns casos que predominam de 

forma clara e objetiva a total ineficiência na prestação de serviço público de saúde 

por parte do município de Nilópolis para com os cidadãos. Com base na 

responsabilidade civil objetiva a jurisprudência tem tentado dirimir conflitos desta 

natureza, na tentativa de aliviar os descontentamentos daqueles que buscam 

atendimento na rede pública municipal.  

É demonstrada em um primeiro momento a condenação do município de 

Nilópolis, onde um paciente com fratura no pé se dirigiu ao Hospital Municipal 

Jucelino Kubitschek, buscando atendimento de emergência, e diante da 

impossibilidade de atendimento em virtude do não funcionamento do equipamento 

de Raio X, o qual resultou em prejuizos morais ao paciente que teve seu direito à 

saúde injustificadamente violado, como se pode constatar com base na 

responsabilidade objetiva como se verifica na seguinte jurisprudência:  

0006150-16.2002.8.19.0036 (2007.001.32617) - APELACAO 
1ª Ementa 

DES. ADEMIR PIMENTEL - Julgamento: 19/12/2007 -
DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO 
KUBITSCHECK DE NILÓPOLIS. PACIENTE QUE SE 
APRESENTA COM FRATURA NO PÉ, SENDO IMPOSSÍVEL 
A RADIOGRAFIA EM RAZÃO DE DEFEITO NO APARELHO 
DE RX. TRATAMENTO TARDIO DO QUAL RESULTARAM 
PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS À AUTORA. VALOR 
INDENIZATÓRIO ALICERÇADO NA PROVA DOS AUTOS, 
SENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELO DANO 
MORAL - DAMNUM IN RE IPSA ATENDE AOS PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEM SE 
AFASTAR DOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS DA 
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RAZOAVELMENTE 
FIXADOS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA - ENUNCIADO Nº. 42 
DO FETJ. IMPROVIMENTO AO RECURSO, OBSERVADO O 
REEXAME NECESSÁRIO. 

INTEIROTEOR  Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 
19/12/2007. 
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Portanto, a eventual omissão que causar dano, gera a legítima 

responsabilidade e a obrigação de indenizar, pois outro não pode ser a finalidade 

estatal. 

 

Em outra decisão a jurisprudência também condenou o município de Nilópolis, 

solidariamente o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento de insumo necessário à 

manutenção da saúde da autora, na forma do disposto no artigo 196 da Constituição 

da República, com base na Solidariedade entre os entes da Federação já 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE195192) e pela jurisprudência 

majoritária como pode ser verificado a seguir: 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL  
Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0011295-
09.2009.8.19.0036. 
Agravante: Estado do Rio de Janeiro  
Agravada: Sara Julye Souto Rebello, representada por seu pai 
Relator: Desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto: 
 
Agravo Interno em Apelação Cível. Direito à saúde. 
Fornecimento de medicamentos.  Condenação do Município de 
Nilópolis e do Estado do Rio de Janeiro ao  fornecimento de  
insumo necessário à manutenção da saúde da autora, na 
forma do disposto no artigo 196 da Constituição da República.   
Solidariedade entre os entes da Federação já reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal (RE195192) e pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça (Agravo 0006139-17.2010.8.19.0000 e 
Apelações 2009.001.68364 e 2009.002.43370),conforme  
consagrado no Verbete  n.º  65 de  sua Súmula:  “Deriva  dos  
mandamentos  dos  artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 
1988 e da Lei 6080/90 a responsabilidade solidária da União, 
Estados e Municípios, garantindo fundamental direito à saúde e 
consequente antecipação da  respectiva  tutela”. Solidariedade 
que, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 
recente STA 175  AgR/CE,  objeto  do  Informativo  579, deverá 
ser construída em regime de cooperação e coordenação a ser  
em  breve  delineada  pelo RE  566471,  com  repercussão 
geral reconhecida. Condenação genérica. Inexistência. “Na 
condenação do ente publico a entrega de medicamento 
necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não 
infringe o principio da correlação, desde que relativa a mesma 
moléstia”. Verbete n.º 116 da Súmula desta Corte.  Multa diária 
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fixada em patamar razoável e condizente com as repercussões 
financeiras advindas de eventual descumprimento do julgado. 
Recurso ao qual se nega provimento. 

 

A decisão que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e do 

município de Nilópolis embasou-se nos artigos, 196 da atual Constituição Federal 

que disciplina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Para cumprir 

este dever constitucional foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) previsto no 

artigo 200 da Carta Magna, que funciona através de ações e serviços em todas as 

esferas de atuação do Poder Público, o que caracteriza inovação no direito pátrio. 

Cabe mencionar que tal norma constitucional foi regulamentada pela Lei 

8.080/90, cujo artigo 6º prevê a atuação dos órgãos vinculados ao SUS na 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 

Tantos julgados neste sentido culminaram na edição do verbete n.º 65 da 

Súmula do Tribunal de Justiça, supracitado nos seguintes termos:  

 

Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal 

de 1998 e da Lei 6080/90 a responsabilidade solidária da União, Estados e 

Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente  

antecipação  da respectiva tutela.  

 

É inegável a legitimidade do município de Nilópolis e do Estado, conforme o 

caso, a responderem pelos prejuízos causados a população, pois o descumprimento 

e a violação do dever legal geram o fator de indenização e repõe quaisquer danos, 

com a observância base da súmula 65/TJRJ, cabe ainda citar a decisão monocrática 

seguinte: 
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0009546-54.2009.8.19.0036-APELACAO  
1ª Ementa 

DES. ROBERTO GUIMARAES - Julgamento: 11/07/2011 -
DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL  
DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE 
PÚBLICA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO 
COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. 1) 
Ilegitimidade passiva rejeitada. O fornecimento gratuito de 
medicamentos aos hipossuficientes é garantia constitucional e 
dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, consoante a jurisprudência consolidada na 
Súmula nº 65 deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a 
solidariedade passiva de todos os três entes públicos. 2) 
Tendo em vista que a saúde é um direito de acesso universal 
para qualquer cidadão, e dada a urgência que as situações 
trazidas a Juízo demandam, cabível se mostra a procedência 
dos pleitos em casos tais.3) Condenação dos entes públicos, 
de fornecimento de medicamentos outros, além dos 
especificados na petição inicial autoral, dos quais o autor 
venha, comprovadamente, a necessitar em decorrência da 
mesma moléstia, que se mantém, ante a Aplicação do 
entendimento sumular nº 116 desta E. Corte de Justiça;4) 
Condenação do Município de Nilópolis no pagamento de 
verba honorária na forma do art. 20, § 4º, do CPC, que não 
merece redução pois fixado dentro do padrão para casos 
semelhantes.5) Recurso do ente Estatal que merece parcial 
provimento somente para fixar o valor da multa diária em R$ 
100,00 (cem reais) diários para o caso de descumprimento. 6) 
Recurso do Município de Nilópolis ao qual se nega 
seguimento. Provimento parcial do recurso do Estado do Rio
de Janeiro. 7) Aplicação da regra do artigo 557 do CPC, do 
art. 31, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de 
Justiça e da Súmula nº 253 do Superior Tribunal de Justiça.  
INTEIRO TEOR Decisão Monocrática: 11/07/2011 
 

Ante ao exposto neste trabalho, fica evidente a presença da responsabilidade 

estatal, especialmente no que se refere ao município de Nilópolis na prestação 

ineficiente de serviço público de saúde, que transgride um defeito universal previsto 

na Carta Magna de 1988, que trata da prestação digna e eficiente de saúde pública. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como essência a análise da 

responsabilidade civil do município de Nilópolis por ineficiência na prestação de 

serviço público de saúde. 

O tema que ora é objeto deste trabalho é considerado extenso e de árdua 

abordagem, dada sua complexidade e os diferentes aspectos a que o envolvem. De 

forma simples, foram realizadas abordagem com o intuito de destacar alguns 

aspectos controvertidos e que têm ganhado a atenção de vasta doutrina e da 

jurisprudência. 

O instituto da responsabilidade civil do ente estatal, desta forma, tem crescido 

bastante, desde a chamada teoria da irresponsabilidade, passando-se 

posteriormente por uma fase em que era coagido a ressarcir eventuais danos com 

base na chamada teoria subjetiva da culpa, até chegar na responsabilidade  

objetiva, ou seja, sem presença do elemento culpa. 

A responsabilidade civil do Estado encontra-se positivado no art. 37,§ 6º da 

Constituição federal de 1988, que afirma que para restar configurada tal 

responsabilidade do ente estatal, basta verificar o nexo de causalidade entre o ato 

do agente e o dano experimentado por terceiro, conforme o caso concreto. 

No ordenamento jurídico brasileiro é pacifico o entendimento que o Estado no 

exercício da sua atividade pública pode vir a causar danos aos administrados, seja 

através de atos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, gerando com isso o dever 

de indenizar e reparar eventuais danos. 

A visão da doutrina, assim como a jurisprudência é uniforme, quanto à 

responsabilidade objetiva por danos causados aos administrados no que tange a 

condutas comissivas.  No que se refere aos danos decorrentes da conduta omissiva, 

não vigora nenhuma uniformidade. 
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