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Solicita o ilu stre D eputado A ndré Costa a realização de estudo sobre

a responsabilidade civil obj etiva do Estado na prestação de serviços de ens ino , por ato

omissivo, tendo em v ista as seguintes premissas :

a - a educação é dire ito de todos e dev er do Estado (C F, art. 205,

b - o dever do Estado co m a educação será efetivado m ediante a

garantia de en sino fundam ental ob rigató rio e gratuito e progressiva univers aliz ação do en sino

m édio gratuito (CF, art. 20S, I e Ir);

c co n figu ra -se a responsabilidad e civi l do Estado pela

impossibilidade do acesso do educ ando aos ens inos fundam ental e m édi o , tendo em vista o

não-oferecimento de v agas sufi cientes na red e pública, a distância entre a esco la e a residência

do aluno, a falta de professores, a falta de m erenda esco lar, etc.

d - Em face dess es fatos oco rrido s no contexto da prestação de

serviços de en sino, a responsabilidade do Estad o é ob jetiv a, dispens ando a co m p rovação de

cu lp a ou dolo por parte do lesado , bastando a existê ncia do nexo caus al entre o dano sofrido e

a co nduta (om issiva ou comissiva) do E stado, como prev ê o art. 37, § 6°, da Co ns titu ição da

República.

A premissa co n subs tanc iada na letra c pode ser gen ericamente

traduzida na falta do serviço nas modalidades do mau func ionamento ou do funcionam ento

tardio dos serv iços de ens ino, que fazem emergir a responsabilidad e civi l do Estado e o

conseqüente dever de indenização .

Com efeito , de corre nitidamente dos arts. 205 e 20S, I e Ir, da Lei

Maior, qu e o Estado dev e prov er o ens ino , em todos o s níveis, de forma gratuita, para

ass egurar o acess o de todo s, indep endente da idade, ao ensino fundamental, assim co mo para

univ ersalizar, p rogressivam ente, o acesso ao ens ino m éd io .

N o qu e se refere, esp ecificamente , ao en sino fundamental, o

legislado r constituinte o riginário reconheceu no art. 20S, § 2°, de modo exp lícito , que o seu

não -oferecimento, ou a sua oferta irr egu lar, importa responsabilidade da autoridade

competente.

R e sponsabilidade civil ob jetiva d o Estado n a pre stação d e serviços d e ensino Nota Técnica



Aman di no Teixeira Nunes Juni or 4

O ra b em, se foi co ns ignado no texto co ns titucio na l que é dever do

E stado o ferece r serviços de ens ino em todo s o s seus nív eis, nomeadamente no nív el

fundamental e no nív el m édi o, não há dúvida de que a falta ou a inexistên cia de o ferta dess es

serviços pode acarreta r a responsabilidade civil do E stado, na m odalidade ob jetiva, desde qu e

o lesado co mp rove o dano suportad o e o nexo de cau salidade en tre esse dano e a falta do

serviço (co ndu ta om issiva estatal).

N o caso da responsabilidade a qu e alude o art. 208, § 2°, da Carta

Política, esta é certam ente de natureza político-adminis trativa e criminal, v isto que a

resp on sabilidade civil deve ser reparada pela p ess oa jurídica de direito público (União, Estado

Me m bro, Distrito Fed eral, Município, autarquia ou fundação pública de direito público) ou de

direito privado prestadora de serviço público (concessi onária ou p ermissionár ia de serviço

público) a qu em se deve atribuir a co nduta (om issiva ou com issiva) , a teor do qu e disp õe o art.

37, § 6°, da Co n stitu ição Federal.

O certo é qu e a falta do serviço em quaisqu er de su as m odalidades

(m au fun cionamento do serviço ou funcionamento tardio do serviço) pode comprometer os

ob jetivo s traçados pela Lei Magna, a serem alcançad os p ela educaç ão , quais sejam, o pleno

desenvolvimento da p essoa, seu preparo para o exe rcício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho (CF, art. 205, caput, parte final), dando ensejo a rep aração, se demonstrados o prejuí zo

causado ao educ ando e o nexo de caus alidade en tre o dano suportado e a ação ou omis são do

Estado .

A jurisprudência pátria sob re a matéria é remansosa. Convém trazer a

lum e alguns julgados sobre a resp onsabilidade civi l ob jetiva do Estado por danos corridos no

ambiente esco lar: STF - RE n° 10961S-2 /RJ, relator: Ministro Celso de Mello; TJRJ - 2a C.

C ív. - AC n° 36 11/99 (Ac. n° 21 09 / 99), relator: D es . Sérgio Cavalieri Filho; e TJDFT - 3°

Turma - APC n° 4269396, relatora: D es. Ade lith de Carva lho Lopes.

Os julgados acima arrolad os dizem respeito a acidentes que

ocorreram em esco las públicas e prov ocaram lesões em alunos, havendo, inclusive, v ítim a

fata l. Em todas as situações ocorrentes prevaleceu a teoria da responsabilidade civi l objetiva,

tendo sido o Poder Público condenado à reparação de danos, independentemente da cu lpa ou

do lo do agente estatal, ainda qu e se tratasse, na lgum caso, de atividade extracurr icu lar.

Decorre do exame desses julgados o fato de que o Poder Público ,

irrecu savelm ente, tem o dev er de, também, propo rcionar segurança aos alunos qu e

freqüentam as escolas públicas p o r ele mantidas, enquan to permanecerem no rec into das

unidades de ens ino .

Re spon sabilidad e civil objetiva do Estado na pre stação de serviços de ensino Nota Técni ca



Amandino Teixeira Nunes Junior 5

Por fim, resta salienta r qu e a resp onsabilidade civil ob jetiva do

E stado na prestação de serviços de ens ino , como exam inada no presente estu do, atende às

finalidades do exe rcício da cidada nia, p ois vai ao encontro da vontade do legislador

co ns titu in te originário qu e co ns iderou o ens ino como direito de todos e dever do E stado ,

assim co mo essen cial na formação da p ess oa p ara a v ida pessoal, para a v ida como cidadã e

p ara a v ida p rofissional.

São essas as co ns ideraçõe s qu e o ra faço sobre o tema em questão,

colocando-me ao inteiro dispor do nobre Deputad o André Costa para quaisquer outros

esclarec imento s qu e se fizer em necess ários.
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