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A OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL E A RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO 

 

Resumo 
 
A responsabilidade civil do Estado evoluiu, em doutrina e jurisprudência, de 

um estágio de total irresponsabilidade consubstanciado na máxima The King can do 

no wrong a uma posição que atribui ao ente estatal responsabilidade por seus atos e 

omissões. Pela aplicação da dita teoria da irresponsabilidade não se concebia 

pudesse ser imposta ao Estado, ainda nos primórdios personificado na pessoa do 

rei, a responsabilidade por seus atos.  O presente projeto busca analisar se da 

omissão do Estado legislador em cumprir seu papel constitucional, qual seja, inovar 

na ordem jurídica, pode advir sua responsabilização por eventuais danos causados 

aos particulares. Isto porque existem normas constitucionais que quando da entrada 

em vigor da Constituição não podem produzir de imediato seus efeitos. Por isso, 

necessitam de atuação ulterior do legislador ordinário para que possam atingir sua 

finalidade. Não raras vezes elencam direitos fundamentais que pela não atuação do 

Estado legislador podem ficar obstados de serem exercidos. Assim, busca-se 

analisar se dessa omissão estatal nasce para o prejudicado eventual direito de obter 

indenização do Estado pelo dano oriundo desta conduta omissiva e inconstitucional. 

    

Introdução 
 
Pela interpretação do sistema da Constituição Federal de 1988 percebe-se 

claramente a adoção de um modelo de Estado intervencionista, que busca 

implementar na vida dos cidadãos os seus direitos fundamentais e não apenas 

declará-los. Assim, nossa ordem jurídica se amolda a este propósito.  

No extenso rol de direitos da Carta Magna existem alguns que só poderão 

efetivamente ser exercitados após a edição de lei posterior, uma vez que quando da 

entrada em vigor da Constituição ainda não estão aptas a produzir todos os seus 

efeitos. Daí resulta o primeiro desafio da presente pesquisa. Da omissão do 

legislador, podem advir aos particulares eventuais danos. Seria lícito, portanto, 

observando os mecanismos do nosso sistema jurídico imaginar a responsabilização 

do ente estatal por sua omissão em cumprir seu dever constitucional de legislar? 

Em tese, pela leitura do nosso sistema jurídico (o que será demonstrado no 

decorrer do presente trabalho) admite-se a responsabilização civil do Estado por 

qualquer dano que cause ao particular seja por conduta omissiva ou comissiva.  



Particularmente à responsabilidade pela omissão legislativa inconstitucional, 

sem embargo de existirem ações constitucionais próprias para que se tente sanar 

esse estado, v.g. o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, é factível que a demora em pronunciamento desta monta e bem assim 

o próprio lapso temporal decorrido da fixação de um preceito mandamental ao 

legislador e a efetiva edição da norma, pode causar danos ao particular.  

Por isso, busca o presente trabalho analisar se de fato, existe a possibilidade 

de o particular lesado pela não atuação do Estado legislador, intentar pleito 

indenizatório de eventuais danos a ele causados.    

 
Objetivos 
 
Analisar a existência da obrigação constitucional do Estado em inovar na 

ordem jurídica, ou seja, produzir norma geral e abstrata vinculado a um comando 

constitucional, uma vez que o texto constitucional brasileiro de 1988 é repleto de 

normas cuja eficácia encontra-se limitada a uma posterior atuação do Poder 

Legislativo, bem como se da omissão no cumprimento desta função adviria uma 

possível responsabilização civil mediante ressarcimento de danos ao eventual 

lesado.  

 
Metodologia  
 
Levando-se em conta o tipo e objetivos do projeto, a metodologia utilizada 

será essencialmente a pesquisa bibliográfica dentre os autores que discorrem sobre 

o tema. 

Assim, há de se considerar que a presente investigação não envolve análise 

com seres humanos ou uma metodologia que necessitasse de um passo a passo 

predeterminado, sendo como já se disse tema relativamente novo no cenário 

constitucional brasileiro, mas nem por isso de somenos importância. 

 

Desenvolvimento 
 
Trataremos inicialmente, de assuntos indispensáveis a uma abordagem 

completa acerca da matéria. A pesquisa aqui realizada se cingiu à elaboração de 

consulta bibliográfica de autores que já discorreram tanto sobre o tema principal do 

presente ensaio quanto sobre temas correlatos e de fundamental importância. 

Buscamos também analisar a atual jurisprudência dos tribunais pátrios a fim de 

averiguar como tem enfrentada a problemática na prática forense.  



 
1. PREMISSA: A EXISTÊNCIA DO ESTADO 

A fim de traçarmos um raciocínio lógico que leve a uma melhor 

compreensão do tema que nos propusemos a analisar cumpre dissertar acerca da 

necessidade da existência do Estado. Platão em sua República [ca.Século IV a.C], 

afirmava que o homem se organiza em cidades devido à necessidade de obter ajuda 

para que possa realizar uma gama de atividades que, sozinho, impossíveis seriam 

de serem concluídas. Assim, surge a primeira idéia de Estado, naquela época 

concebida como a pólis grega.  

Jean Jacques Rousseau, por sua vez, em seu Contrato Social [1762], 

enxergava o Estado como que criado pela renúncia de cada indivíduo de uma 

parcela de sua liberdade, a fim de que se construísse uma instituição que 

albergasse os interesses gerais daquele corpo social, dando à origem à teoria que 

dá título à sua obra.  

Feitas estas considerações, pode-se dizer que o Estado surge da 

necessidade de cada cidadão necessitar da contribuição de seus pares para o 

alcance de determinadas finalidades, sendo que de certa forma, cada um renuncia a 

sua própria liberdade, a fim de que vigore não a vontade particular, mas a geral, com 

o fito de resguardo da ordem. Por isso, não podendo o indivíduo impor sua vontade 

aos demais particulares, posto submetido à vontade geral, necessita da atuação de 

um ente personalizado, o Estado, para consecução e resguardo de seus interesses. 

Tais assertivas serão necessárias para a análise do tema aqui proposto, 

qual seja, a responsabilidade civil do Estado frente às omissões legislativas 

inconstitucionais, uma vez que inseridas estas no campo de competências 

exclusivas do ente estatal, necessitando o indivíduo, piamente, da atuação daquele 

para que possa ver produzida determinada espécie normativa apta a regulamentar 

direitos constitucionalmente declarados.     

 

2. A OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL 

Cumpre agora definirmos o que se entende por omissão legislativa 

inconstitucional, uma vez que esta dará supedâneo à investigação da (im) 

possibilidade de responsabilidade do Estado por esta prática omissiva.  

Inicialmente, ressaltamos o caráter garantidor da Constituição Federal de 

1988, que não aceita que seus preceitos sejam relegados ao alvedrio de qualquer 



dos poderes constituídos. Assim, conforme aponta PIOVESAN1 pelo caráter da 

Carta da República de 1988 “surge o dever jurídico dos Poderes Públicos de 

concretizar a ordem constitucional e deste dever extrai-se o direito ao cumprimento 

da Constituição”.    

Pela leitura do texto constitucional nos deparamos com diversas normas 

cuja eficácia depende de legislação ordinária posterior para que os direitos por elas 

declarados possam ser, de fato, gozados pelos cidadãos. São as chamadas normas 

constitucionais de eficácia limitada, que no momento de promulgação de uma 

Constituição não podem produzir todos os seus efeitos sem que posteriormente lei 

ordinária as regulamente.  

Aqui surge uma das primeiras problemáticas a ser enfrentada nesta 

investigação. E se não produzida, após o decurso de determinado lapso temporal a 

lei ou norma cogitada? O cidadão será privado do exercício de seu direito 

constitucionalmente declarado?  

Neste ponto, esclarece BARROSO que  

para a generalidade dos indivíduos, ou ela [a Constituição] se materializa 
em proveitos reais e visíveis – no amplo espectro que vai, v.g., da probidade 
governamental ao direito de repouso remunerado – ou é simplesmente 
ignorada, em justificada incompreensão. Quando não desprezada, como um 
mero regimento para a luta pelo poder no âmbito da classe dominante. 
(BARROSO, 1996, p. 46).   
 

Assim, cremos que as normas constitucionais que diferem sua eficácia à 

posterior produção legislativa, vinculam de tal forma o Poder Legislativo, que sua 

não atuação (não produção da norma) gera a inconstitucionalidade por omissão, 

entendida como falta de agir não compatível com a ordem constitucional vigente, 

devendo ser expurgada do sistema. Neste sentido são as palavras de FREDIANI2, 

ao expor que  

via de conseqüência, verifica-se desde logo, ser de manifesta 
incompatibilidade com o sistema posto, especialmente no que respeita aos 
direitos e garantias fundamentais, que o cidadão fique à espera indefinida 
do Legislativo para elaboração das normas infraconstitucionais previstas na 
Lei Maior e que visam permitir o exercício de direitos constitucionalmente 
assegurados. 
 

Ainda, trazemos a célebre lição do mestre CANOTILHO que nos ensina 

O conceito de omissão legislativa não é um conceito naturalístico, 
reconduzível a um simples não fazer, a um simples conceito de negação. 
Omissão, em sentido jurídico-constitucional, significa não fazer aquilo a que 
se estava constitucionalmente obrigado. A omissão legislativa, para ganhar 
significado autónomo e relevante, deve conexionar-se com uma exigência 

_____________ 
1
 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 20.  
2
 FREDIANI, Yone. Responsabilidade civil do Estado legislador. Mito ou realidade? Revista de 

Direito Constitucional e Internacional. Vol. 4, p. 181. Out/2002.  



constitucional de acção, não bastando o simples dever geral de legislar para 
dar fundamento a uma omissão inconstitucional. As omissões legislativas 
inconstitucionais derivam do não cumprimento de imposições 
constitucionais legiferantes em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento 
de normas que, de forma permanente e concreta, vinculam o legislador à 
adopção de medidas legislativas concretizadoras da constituição. 
(CANOTILHO, 1993, p. 1.089) 
 

No mesmo sentido, as valiosas palavras de BARROSO3 ao ensinar que a 

omissão legislativa inconstitucional se “configura com o descumprimento de um 

mandamento constitucional no sentido que atue positivamente [o legislador], criando 

uma norma legal”. Com isso, repisamos que este comportamento omissivo do 

Estado legislador em descumprir mandamento constitucional fere a própria 

supremacia da Constituição, ápice do sistema normativo, caracterizando 

comportamento inaceitável, injurídico e potencialmente danoso aos indivíduos.  

Assim, conceituada a omissão legislativa inconstitucional como a não 

atuação do Estado legislador quando constitucionalmente obrigado a tanto, cumpre 

analisar se desta inércia podem advir danos aos cidadãos privados do exercício de 

algum direito e em caso positivo, se cabe ao Estado repará-los.  

 

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

3.1 Evolução histórica da responsabilidade civil do Estado 

No período inicial do Direito Público não se admitia a responsabilidade do 

ente estatal pela prática de seus atos ou omissões. Tal se devia à confusão que se 

fazia da autoridade pública com o próprio conceito de divindade4, ideologia típica do 

absolutismo monárquico. Assim, surgiram as famosas frases seja no idioma francês 

“Le roi ne peut mal faire” ou no inglês “The King can do no wrong”, todos aptas a 

excluir do regime de responsabilização a pessoa do soberano, representativa do 

próprio Estado.  

Após, passou-se a admitir a responsabilidade do Estado quando 

houvesse lei específica determinando tal obrigação (por exemplo, na França, em 

casos de danos advindos de obras públicas, por disposição da Lei 28 pluvioso do 

_____________ 
3
 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 

possibilidades da Constituição brasileira. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 164.  
4
 CASTRO, Maria Cecília de Almeida. Responsabilidade civil do Estado por omissão legislativa: 

a regra da indexação e o direito dos servidores públicos brasileiros à revisão geral anual de sua 
remuneração e dos subsídios. Dissertação (mestrado em Direito Público. Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2009, p. 17.  
 



Ano VIII)5, ou a responsabilidade exclusiva do agente estatal (funcionário) sem 

contudo cogitar-se de qualquer oponibilidade contra o Poder Público.  

O primeiro registro histórico de admissão da responsabilidade civil do 

Estado, considerado como entidade de Direito Público se deu no século XIX, em 

1873, com o julgamento do caso denominado Blanco pelo Tribunal de Conflitos 

francês6. Neste aresto asseverou-se a culpa do Estado pelos danos causados 

(amputação de uma perna) à Agnès Blanco que fora abalroada na via pública por 

um veículo pertencente a uma empresa estatal.  

Após esse período, surgiram duas teorias acerca da responsabilidade civil 

do Estado: a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Em ambas, se admite a 

responsabilização do ente estatal pela prática de suas ações, porém com suportes 

diferentes. A primeira admite a responsabilidade do Estado sempre que este tenha 

incorrido em culpa, ou seja, tenha prestado mal ou de forma deficiente o serviço ao 

administrado. Daí surge o conceito de falta do serviço, cujo significado é 

intuitivamente descoberto. Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva admite 

a responsabilização do Estado sem exigir que se demonstre culpa de sua parte 

bastando a existência de dano e da relação de causalidade entre o evento danoso e 

o prejuízo causado. Tal teoria se fundamenta na idéia de risco administrativo, “que 

divisa o risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade 

de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não 

suportado pelos demais7”. Esta última orientação é a seguida por nosso 

ordenamento constitucional, conforme se observa da redação do art. 37, § 6º da 

Constituição Federal de 1988, assim disposto:  

§ 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. 
 

Da leitura do preceito constitucional decorre nossa afirmação de que a 

teoria adotada por nosso sistema jurídico é o da responsabilidade objetiva do 

Estado, considerando não haver exigência de que o prejudicado comprove dolo ou 

culpa do ente estatal para que possa ser indenizado, sendo esta demonstração 

imprescindível apenas para eventual direito regressivo do próprio Estado contra seu 

agente (em sentido amplo). Por isso, nem se cogita de possível silêncio eloquente 

_____________ 
5
 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 884. 
6
 Idem, Ibidem, p. 885. 

7
 PESTANA, Márcio. Direito administrativo brasileiro. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 606.  

 



do texto constitucional, posto que a norma inscrita no § 6º, do artigo 37 sob comento 

traduz-se em garantia individual do cidadão contra possíveis abusos estatais, 

devendo a interpretação, neste ponto, cingir-se à literalidade do texto.  

Portanto, ultrapassa a análise da evolução histórica da responsabilidade 

civil do Estado, passemos ao estudo dos fundamentos para que tal ocorra.  

 

3.2 Fundamentos para a responsabilidade civil do Estado 

Discorremos acerca da evolução histórica da responsabilidade civil do 

Estado, sobre as diversas correntes surgidas através dos tempos para explicar tal 

forma de responsabilização, porém uma questão há de ser dirimida. Qual é, de fato, 

o fundamento para que se imponha ao ente estatal a responsabilidade por seus 

atos?  

Transcrevemos, para tanto, preciosa lição de BANDEIRA DE MELLO ao 

ensinar que 

Um dos pilares do moderno Direito Constitucional é, exatamente, a sujeição 
de todas as pessoas, públicas ou privadas, ao quadro da ordem jurídica, de 
tal sorte que a lesão aos bens jurídicos de terceiros engendra para o autor 
do dano a obrigação de repará-lo. (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 879).  
 

Tal assertiva expõe regra de direito impregnada, desde tempos 

longínquos na consciência dos povos: todo aquele que causa dano a outrem tem 

obrigação de repará-lo. Ocorre que por longo período não se admitia, como se 

expôs, a sujeição da pessoa jurídica de Direito Público às regras de um sistema 

jurídico. Contudo, em evolução a este pensamento, chegou-se à atual fase onde 

todo sujeito de direitos (seja público ou privado) está sob o manto da ordem jurídica 

e deve observar seus preceitos sob pena de incorrer em uma sanção prevista pelo 

próprio sistema.  

Avançando ainda neste ponto da investigação pode-se afirmar que a 

obrigação do Estado em reparar os danos causados por sua atividade tem suporte 

no princípio da igualdade, constitucionalmente assegurado, no sentido de se 

distribuir entre todos os danos causados a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Ora, 

quando o Estado atua, o faz em interesse de uma coletividade. Não seria razoável 

impor à apenas determinado número de indivíduos os ônus de uma atividade que 

beneficia a todos. Por isso, como afirma CASTRO8 o fundamento da 

responsabilidade civil do Estado possui “como supedâneo a justiça distributiva por 

_____________ 
8
 CASTRO, Maria Cecília de Almeida. Ob. Cit, p. 32.  



meio da isonomia que impõe à coletividade o dever de indenizar quando, em 

benefício de todos, alguns poucos tenham suportado ônus extraordinários”.  

Em síntese, da sujeição do Estado à ordem jurídica, sob a ótica de que 

também este ente deve atuar sob o manto do ordenamento jurídico, o que se traduz 

no princípio da legalidade, bem como de que sua atuação consiste num atuar por 

toda sociedade, decorre o fundamento para que seja responsabilizado quando 

cause dano a algum particular. 

 

Resultados 
 
Partindo da análise do quanto estudado acima acerca da responsabilidade 

civil do Estado e sua evolução histórica, forçoso é reconhecer que deve admitir-se 

seu dever de indenizar quando se omita em sua atribuição constitucional de legislar, 

uma vez que tratando-se esta de uma função privativa do Estado (em sua função 

legislativa típica), sua ausência caracteriza deficiência do serviço, o que enseja sua 

responsabilização.    

Ora, conforme pesquisa realizada ao sítio da internet da Câmara dos 

Deputados9 percebe-se que há ainda 112 dispositivos constitucionais sem a devida 

regulamentação pelo legislador ordinário, sendo que 36 deles nem sequer possuem 

projeto de lei apresentado a alguma das casas do Congresso Nacional.  

Para ilustrar esta problemática veja-se que dispositivos conferindo direitos 

fundamentais aos cidadãos, como por exemplo, o artigo 5°, VI, da Constituição 

Federal de 1988 que dispõe ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” ou o artigo 7º, I, da Lei Maior que 

dispõe que é direito de todo trabalhador possuir uma “relação de emprego protegida 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”, por omissão 

(inconstitucional, repise-se) do legislador vem privando os indivíduos destinatários 

destas normas de exercerem ou verem garantidos aqueles direitos.  

Por isso, como afirmam MENDES, COELHO e BRANCO10 “a concretização 

da ordem fundamental estabelecida na Constituição de 1988, carece, nas linhas 

_____________ 
9
Cf.<http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regulamentac

ao/dispositivos>. Acesso em 20/ago/2013, às 09:50:00h.  
10

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1293.   



essenciais, de lei”, sem o que inviabilizado estará todo o projeto trazido pela 

Constituição Cidadã de 1988.  

Com isso, estamos com DINIZ ao nos ensinar que 

a omissão do legislador por lapso razoável de tempo, isto é, que seja, p. ex., 
suficiente para permitir a apresentação, tramitação pelas Comissões, 
discussão e votação de um projeto de lei, permitirá ao lesado propor ação 
indenizatória contra o Estado, por ser um titular de um direito garantido 
constitucionalmente, mas impedido de exercê-lo por inércia do legislador. 
(DINIZ, 2011, p. 677) 
 

Portanto, quando haja comando constitucional vinculando o legislador 

ordinário para que este atue em momento futuro e desde que este assim não o faça, 

incorrendo em grave violação constitucional, caracterizando típica omissão 

legislativa inconstitucional e sobrevindo dano a um particular pensamos ser correta a 

tese que admite a responsabilidade civil do Estado, devendo indenizar ao particular 

lesado, com o fito de se restabelecer o status quo ante.    

 

Considerações Finais 

O indivíduo, por não prover sozinho a todas as suas necessidades e 

considerando determinadas competências impossíveis de ser atribuídas a ele, 

renuncia a uma parcela de sua liberdade a fim de que caracterizada a vontade geral, 

por meio da união de um corpo social, possa atingir aqueles desideratos. Daí 

justifica-se a existência do ente estatal. 

A produção legislativa insere-se em uma das funções do Estado. A 

Constituição da República de 1988 possui uma gama de normas de eficácia limitada, 

dependentes de posterior regulamentação pelo legislador ordinário para que possam 

produzir seus efeitos, posto que quando da entrada em vigor da Constituição não 

possuem tal qualidade. Com isso, omitindo-se o Estado legislador em cumprir sua 

função constitucional e sobrevindo danos ao particular admitimos o dever do ente 

público em indenizar o indivíduo lesado, considerando que no atual estágio de nosso 

ordenamento jurídico não se concebe possa o cidadão possuir direitos declarados 

pela Constituição, porém impossíveis de ser exercitados pela incúria do Poder 

Legislativo.  

Pensar de forma diversa seria o mesmo que retroceder toda a evolução 

trazida a nosso sistema jurídico atual caracterizado por um Estado intervencionista, 

cuja atuação se mostra necessária para que os cidadãos possam efetivamente 

gozar dos direitos declarados pelo texto constitucional.  
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