
 
 

 
 
 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
 
- Estuda o dever estatal de indenizar particulares por ações e omissões 
de agentes públicos no exercício de suas funções. 
 
- Responsabilidade civil e extracontratual do Estado:  
 

- quando se fala em responsabilidade civil, estamos falando da 
responsabilidade patrimonial, que não se confunde com a penal, 
administrativa ou a improbidade administrativa. 
 
- a responsabilidade extracontratual surge das relações de 
sujeição geral, são relações jurídicas que não tem um vínculo 
específico entre o Estado e o particular. 
 

- O artigo 122 da lei 8.112, permite acionar o herdeiro por dívida do 
servidor falecido, dentro do limite da herança. 
 
- O artigo 126 da lei 8.112, afirma que a absolvição criminal por negativa 
de autoria ou negativa da existência do fato (ausência de materialidade) 
faz coisa julgada no cível e no administrativo. Absolvição penal por falta 
de prova não comunica com as outras esferas.  
 
Atenção: nos termos do Art. 122 do estatuto, a responsabilidade pessoal 
do agente é sempre subjetiva. Além disso, o agente público só pode ser 
pessoalmente responsabilizado em ação regressiva proposta pelo Estado. 
 
O art. 37 §6º da CF contém diversas regras: 
 
1ª regra: Pessoas jurídicas de direito público responderão pela teoria 
objetiva. No caso das pessoas jurídicas de direito público a 
responsabilidade sempre será objetiva, independentemente do tipo de 
responsabilidade. 
 
2ª regra: pessoas de direito privado só respondem pela teoria objetiva 
quando prestam serviços públicos. Isso vale para empresas públicas, 
sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias e 
fundações governamentais. 
 
3ª regra: somente nos casos de culpa ou dolo do agente é que cabe ação 
regressiva. Isso significa que se o agente não teve culpa ou dolo, o 
Estado indeniza a vítima e não pode regredir contra o agente. Significa 
também que a ação regressiva cria uma garantia para o agente público, a 
de não ser acionado diretamente pelo vítima na ação indenizatória 
(precedentes do STF) 
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Art. 37, §6º, CF 
- Regra: teoria objetiva 
- Exceção: teoria subjetiva 
 
 
Teoria Objetiva: 
- Requisitos: ato, dano e nexo causal. 
- Tem como fundamento a noção de risco (quem causa o dano tem o dever de 
indenizar, mesmo que não tenha agido com culpa ou dolo). 
- Essa teoria é aplicável desde a Constituição de 1946. 
- As constituições anteriores adotavam a teoria subjetiva 
 
Teoria Subjetiva: 
- Requisitos: ato, dano, nexo causal, e a culpa ou dolo. 
- A noção de culpa é o fundamento de toda teoria subjetiva. 
 
 
 
 
Linha do Tempo na responsabilidade do Estado 
- 1873: Aresto Blanco.  

Antes dessa data vivia-se o período da irresponsabilidade do Estado. 
Entre 1873 e 1946, vigorou o período da responsabilidade subjetiva. 
 

- 1946: Constituição do pós-guerra. 
De 1946 até hoje vigora a responsabilidade objetiva. 
 

1ª Fase - Período da Irresponsabilidade do Estado (até 1873) – A superação 
desse período começou a ocorrer a partir da concepção da Teoria do Fisco. A 
passagem definitiva para o período seguinte se deu a partir de uma decisão do 
Tribunal de Conflitos na França, conhecida como Aresto Blanco (1873). 
 
2ª Fase – Período da Responsabilidade Subjetiva (1873 – 1946) – Com base 
na teoria civilista da responsabilidade subjetiva, entendia-se que o dever estatal 
de indenizar exigia a comprovação de culpa ou dolo feita pela vítima. 
A teoria subjetiva pressupõe uma igualdade entre as partes, requisito 
fundamental para que a vítima consiga fazer prova de culpa ou dolo. 
A teoria subjetiva nunca funcionou bem na responsabilidade do Estado, por ser 
uma teoria que foi construída para relações horizontais, ou seja, entre pessoas 
que se encontram em situação de equivalência. 
 
3ª Fase – Teoria Objetiva (1946 até hoje): essa teoria centraliza a 
responsabilidade na conduta do agente, e não na intenção do agente. 
É a teoria que melhor combina com relações de verticalidade (relação de 
pessoas desiguais). Por exemplo, é o que ocorre com o CDC, que adota a 
teoria objetiva, protegendo o consumidor nas relações de consumo. 



Com a Constituição de 1946, houve um deslocamento da discussão sobre 
culpa ou dolo do agente, o tema deixou de ser tratado na ação de indenização 
e virou objeto da ação regressiva. 
 
Atenção: A teoria subjetiva ainda é aplicável no Direito Público brasileiro nos 
seguintes casos: 
a) responsabilidade pessoal do agente (ação regressiva); 
b) culpa concorrente; 
c) danos por omissão; 
 
Obs: havia ainda uma quarta hipótese de aplicação da teoria subjetiva no caso 
de danos causados por concessionários em relação a terceiros (mas desde 
agosto de 2009, o STF abandonou esse entendimento) 
 
 
 
 TEORIA OBJETIVA 

 
Possui 2 variantes: 
 
a) teoria do risco integral: é uma visão radical; é a teoria mais vantajosa 
de todas, para a vítima; é uma teoria sem excludentes, não existe 
nenhuma circunstância que afaste a responsabilidade do Estado; é 
adotada como exceção da CF/88. 
 
b) teoria do risco administrativo: é uma visão mais moderada; é uma 
teoria menos vantajosa para a vítima; essa teoria reconhece algumas 
excludentes; na CF/88 é a regra geral 

 
A Teoria do Risco Integral é adotada excepcionalmente no Direito brasileiro, 
somente nos seguintes casos: 
 
a) danos nucleares. As atividades nucleares são definidas como monopólio da 
União (Art. 177, CF). Monopólio do Estado são atividades econômicas que não 
podem ser desempenhadas por particulares, exceto com autorização do 
Estado. Mas não são serviços públicos. É o caso das atividades nucleares e da 
indústria do petróleo. 
Havendo dano nuclear o Estado tem que indenizar sempre (sem excludentes) 
b) danos ambientais.  
c) atentados terroristas em aeronaves.  
 
 
 
Teoria do Risco Administrativo 
Admite algumas das excludentes do dever de indenizar. 
(as excludentes rompem o nexo de causalidade; as excludentes desligam 
logicamente o ato do prejuízo) 
Apesar da controvérsia, a doutrina majoritária entende que as excludentes são 
as seguintes: 



a) culpa exclusiva da vítima: quando o prejuízo acontece por ação intencional 
do prejudicado; 
Ex: suicídio em estação de metrô. 
Ex2: surfista de trem metropolitano 
Ex3: vítima de choque em estação de transmissão de energia (aquela pessoa 
que desconsiderou todas advertências a respeito da periculosidade do local e 
mesmo assim adentrou) 
 
Atenção: não confundir com culpa concorrente (vítima e agente público 
colaboram para o prejuízo). É um fator de diminuição da indenização. Na prova 
pode cair em contestação de ação de indenização, e será resolvida por 
avaliação pericial! 
 
b) força maior (caso fortuito não é mais considerado excludente) 
- quando o prejuízo ocorre por uma força incontrolável da natureza, ex: erupção 
de vulcão 
- já o caso fortuito (evento imprevisível da natureza) não exclui a 
responsabilidade do Estado. 
 
c) ato de terceiros: a indenização não é devida por que a conduta não foi 
realizada por um agente público 
 
 
 
 CASOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE  

 
1. Danos por omissão: são prejuízos que não decorrem de um 
comportamento comissivo, mas o Estado deixa de agir e por isso não 
impede o resultado.  
Ex: enchente, assalto, buraco na rua, queda de arvore... 
 
- A aplicação da teoria objetiva nos danos por omissão conduz a um 
resultado injusto: o Estado tornar-se indenizador universal. 
- Nos casos de omissão a discussão gira em torno da existência ou não 
do dever do Estado de evitar o prejuízo. Se o Estado descumpre esse 
dever agiu com culpa. Por isso, nos danos por omissão vale a teoria 
subjetiva. 
 
Atenção: nos danos por omissão existe uma inversão do ônus da prova 
(que ocorre por causa da hiposuficiência do particular frente ao Estado) 
é o Estado que tem que provar que não houve culpa ou dolo 
 
Cuidado!!! A responsabilidade nos danos por omissão tem como 
fundamento o artigo 186 do CC. (Exame de Ordem 2010.2!!!) 
 
 
2. Responsabilidade dos Concessionários de Serviço Público. 
 

Na concessão de serviço público o concessionário presta o serviço 
em nome próprio. Por isso, causando dano ao usuário a 



responsabilidade direta é do concessionário (a responsabilidade do 
Estado concedente é subsidiária).  

Atenção: nesse ponto a responsabilidade nas concessões é 
diferente do que ocorre nas PPP’s (nestas existe uma repartição objetiva 
dos riscos) e na prestação de serviços por particulares em nome do 
Estado, ex: empresa de coleta de lixo. (se um caminhão de coleta de lixo 
atinge veículo privado, a ação indenizatória é contra o município). 

 
Atenção 2: sempre que houver prestação de serviços públicos a 

responsabilidade é objetiva, independentemente de quem seja o 
prestador. (por que a responsabilidade objetiva é a garantia do usuário) 
E se a prestação for indireta (ex: concessão, permissão, e prestação por 
autarquias) o Estado sempre responde em caráter subsidiário. 

 
Lembrar que agora o STF defende que a responsabilidade dos 

concessionários é sempre objetiva, perante usuários e também perante 
terceiros. A Constituição Federal não diferencia o tipo de 
responsabilidade em função da qualidade da vítima. 
 
Importante: ações de ressarcimento propostas pelo Estado contra 
agentes públicos ou particulares, nos casos de prejuízo ao Erário são 
imprescritíveis. (art. 37, §5º.) Esse entendimento, futuramente, irá 
acabar, pois, ações imprescritíveis abalam a segurança jurídica, a 
estabilidade entre as partes. 
 
3. Responsabilidade por atos Lícitos: quando um ato ilícito causa 
prejuízo a particular o fundamento do dever estatal de indenizar é o 
princípio da legalidade, porém, mesmo quando o ato é praticado em 
estrita observância da legalidade (ato lícito) causando prejuízo o Estado 
indeniza, exemplo: obra da prefeitura que prejudica o comércio. 
Indenização por ato lícito tem fundamento no princípio da igualdade 
(isonomia na distribuição dos riscos sociais). 

 


