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 RESUMO 
 
Este artigo científico surge do interesse em proporcionar ao leitor o alcance à 
adequada compreensão quanto ao tema: evolução da responsabilidade civil 

do Estado. Através de revisão bibliográfica iremos elucidar questões acerca 
das responsabilidades subjetivas e objetivas do Estado diante do 

administrado. Aprofundar-se-á neste estudo científico, os fundamentos da 
teoria do risco administrativo bem como seus desdobramentos; culminando 
na teoria da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo 

conforme constante no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Abarcar-se-á, também, os diplomas normativos quanto 
à responsabilização civil, como: regras do Código de Defesa do Consumidor e 

na relação ambiental da lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio 
Ambiente – PNM) ligados à responsabilização integral; posicionamento do 

STF, referente ao risco profissional, finalizando com o instituto da 
responsabilização estatal presente hoje em dia. 
 

Palavras-Chaves: Responsabilidade Civil. Responsabilidade Objetiva. Risco 
Administrativo. 

 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 
This scientific article arises from the interest in providing the reader with an 

adequate understanding of the theme: evolution of civil liability of the State. 
Through a bibliographical review we will elucidate questions about the 
subjective and objective responsibilities of the State before the administered. 

In this scientific study, the fundamentals of the theory of administrative risk 
as well as its unfolding will be deepened; Culminating in the theory of 
objective liability in the form of administrative risk as set forth in article 37, 

paragraph 6 of the Constitution of the Federative Republic of Brazil. It will 
also cover normative documents regarding civil liability, such as: the rules of 

the Consumer Protection Code and the environmental relation of Law 
6.938/81 (Law of the National Environment Policy - PNM) related to integral 
accountability; Positioning of the STF, referring to the professional risk, 

ending with the state accountability institute present today. 
Key words: Civil Liability. Objective Responsibility. Administrative Risk. 



 

2 

FABE em Revista, Bertioga, Vol. 7, 2017. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

É de conhecimento geral a regra constitucional posta no artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal de 1988, – responsabilização civil por danos 

causados à terceiro por agentes públicos que agem nessa qualidade – regra 

esta que necessita de adequada compreensão para sua correta aplicação. 

Para tanto se faz necessária a busca de informações no passado para que 

seja possível compreender o tema ora abordado. 

Historicamente se tem notícias de que a regra geral quanto à 

responsabilidade civil do Estado era exatamente oposta ao que se nota nos 

tempos atuais, pois tinha-se, em razão do absolutismo do Estado, a ideia de 

que reparar qualquer dano sofrido pelo administrado (particular) em razão 

de atuação ou omissão do Estado era de toda feita incompatível com os 

sistemas de concepção político-administrativo, uma vez que não se aceitava 

que houvesse direito algum contra a soberania ou contra o soberano “The 

king do not wrong” (o rei não erra) e “L’état c’est moi” (O Estado sou eu), em 

estrita confusão entre a figura do Rei e do Estado. 

 

2. RESPONSABILIDADE ESTATAL E CONCEITUAÇÃO 

 

É de suma importância que antes de adentrar especificamente ao tema, 

tenha-se definidas as concepções de atos de gestão “jure gestionis” e de 

império “jure imperii” para se compreender as consequências das ações do 

Estado e de seus representantes. No século XIX, tal definição tinha relevante 

importância, pois os reflexos quanto à reponsabilidade eram 

substancialmente afetados. 

Isto se nota nas palavras de Cassese apud Fernandes (2009), em artigo 

abordando o tema da “A imunidade de estados estrangeiros e a violação de 

normas jus cogens”, certamente que os atos praticados na qualidade de 

poder supremo, impostos unilateralmente e de forma coercitiva no exercício 

da soberania do Estado não gerariam direitos a indenizações; já os atos que 

tinham como objetivo o desenvolvimento e gestão dos serviços públicos 

assim como os que se destinavam a conservação do patrimônio público 

seriam reconhecidos como de responsabilidade civil em condições 

semelhantes aos atos dos particulares e na proporção da submissão dos 

cidadãos para com estes, passível de responsabilização. 

Sem adentrar na celeuma dos diversos tipos de normas jurídicas, mas 

apenas para delimitar e facilitar a compreensão do tema ora abordado, é 
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importante lembrar que a norma jurídica (Lei, Decretos, Portarias, 

Instruções Normativas e outros diplomas legais comuns no arcabouço 

jurídico brasileiro), diferem das normas morais pelo fato daquelas provirem 

de organismos externos aos sujeitos comuns enquanto estas não. No entanto 

é imprescindível para entender as questões relacionadas à responsabilidade 

estatal e por decorrência dos atos de seus agentes enquanto representantes 

do estado, que se compreenda a conceituação doutrinária e sua evolução 

histórica para que se possa seguir adiante com o estudo pretendido.  

A doutrina não apresenta unanimidade quanto à definição do conceito 

do que seria entendido como responsabilidade civil, pois alguns trabalhavam 

na vertente da culpa e outros enxergavam não apenas a questão da 

culpabilidade, mas também a questão da obrigação de reparação dos 

prejuízos de forma a se proporcionar certo equilíbrio entre os direitos das 

partes, nesta linha há importantes considerações quanto à concepção 

moderna de responsabilidade civil, de forma que se têm dois polos 

distintos: o objetivo, voltado a considerar a situação do risco criado; e o 

subjetivo onde se tem a consideração da culpa. 

O que se tem de certeza por ora é o quão importante é esse assunto 

para a regulação das relações sociais, é nesse sentido que Maria Helena 

Diniz (2014, p.7), sintetiza o tema: 

grande é a importância da responsabilidade civil, nos 
tempos atuais, por se dirigir à restauração de um 

equilíbrio moral e patrimonial desfeito e à redistribuição 

da riqueza de conformidade com os ditames da justiça, 

tutelando a pertinência de um bem, com todas as suas 

utilidades, presentes e futuras, a um sujeito 
determinado. 

 

Nessa linha nota-se uma evolução no tocante ao ponto que se refere à 

ideia de restauração do dano e não mais só a ideia de vingança que se tinha 

quando os homens faziam a chamada, justiça pelas próprias mãos ou 

vingança privada, comum em Eras longínquas sob a Lei de Talião1, onde se 

buscava reparar um mal sofrido com a prática de outro mal em direção ao 

ofensor. 

Em mesma síntese já dizia Serpa Lopes (1995, p. 160) que “a 

responsabilidade é a obrigação de reparar um dano, seja por decorrer de 

uma culpa ou de outra circunstância legal que a justifique, como a culpa 

presumida, ou por uma circunstância meramente objetiva”. 

                                                           

1 Conhece-se como Talião o antigo sistema de penas pelo qual o autor de um delito devia sofrer castigo igual ao 
dano por ele causado. (MARQUES, 2010) 
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O ilustre Silvio Rodrigues (2002, p. 6), ao trabalhar o tema da 

responsabilidade faz uso das palavras de René Savatier para demonstrar que 

a responsabilidade civil “é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a 

reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas 

ou coisas que dela dependam”. 

Para Pablo Stolze Gacliano (2006, p. 9), “responsabilidade civil deriva da 

agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o 

infrator, ao pagamento pecuniário à vítima, caso não possa repor in natura o 

estado anterior de coisas”, nestas palavras é nítida a alusão à ideia de que 

ao causador do dano é imposta a obrigação de fazer e não sendo possível lhe 

é subsidiariamente condicionado ao cumprimento de obrigação alternativa já 

prevista, nesta situação a de pagamento pecuniário se prejudicado a da 

reparação da coisa danificada de modo que esta se reestabeleça no status 

quo ante. 

O autor Silvio de Salvo Venosa (2013, p.1.), parece apresentar clareza 

quanto à definição das pessoas atingidas diretamente pelo termo 

responsabilidade civil por danos causados a outra pessoa, desta feita ele diz 

que a responsabilidade civil “é utilizada em qualquer situação na qual 

alguma pessoa natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um 

ato, fato, ou negócio danoso”. 

 

3. IRRESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL 

 

Quando se fala em responsabilidade civil é de suma importância que 

se tenha bem definido alguns pontos indispensáveis para que se possa ter 

um bom entendimento do tema ora trabalhado neste artigo científico: 

evolução da responsabilidade civil do estado. 

A teoria da irresponsabilidade é conhecida também pelos nomes de 

teoria regaliana ou regalista e ainda por teoria feudal, isso por ser uma 

teoria na qual o Estado soberano era detentor de inúmeras regalias em um 

sistema de feudos no qual sua principal característica era ser o Estado 

Absolutista, cujo qual a Lei era a vontade externada do rei por força do 

próprio sistema imperativo. 

Por esta teoria tinha-se “uma grande verdade”: a de que seus monarcas 

eram tidos como legítimos “representantes de Deus no plano terreno”, 

pregava-se que os reis eram selecionados e instalados pelo próprio Deus, o 

que lhes conferia o direito de se declararem e serem reconhecidos como 

divindades (semideuses, semideusas, ídolos), por esta razão infortúnios 

resultantes, eventuais prejuízos, jamais deveriam ser indenizados, pois 
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tratava-se de “providência divina” e a ela atribuídos e por lógica, se Deus não 

é errante, os governantes por serem seus representantes na terra também 

não lhes seriam possível reconhecer-lhes o erro e em consequência disso 

nem aos governos. 

Em consequência desse entendimento dois ditados se prolongaram no 

tempo: o primeiro era o de que “o rei não erra” (the king can do not wrong), e 

o segundo “aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei” (quad principi 

placuit habet legis vigorem). 

Esta forma de governança tinha-se por teoria a da irresponsabilidade 

perdurou até o século XVIII. Em 1800, no direito Francês, com a edição de 

lei que disciplinava o ressarcimento advindo de obras públicas e em 1873, 

com a decisão do Tribunal de Conflitos na França no famoso caso 

denominado “Aresto Blanco”, conhecido como o primeiro caso real 

desfavorável ao Estado enquanto causador do dano decorrente de sua 

atividade, segundo consta da obra de Alexanre Mazza (2016, p. 382 e 383), 

Àgnès Blanco, menina atingida por vagão de trem da Companhia Nacional de 

Manufatura de Fumo. 

A teoria da irresponsabilidade não superou o século XIX, perdendo 

força a partir de 1873 (Caso Blanco), apesar dos Estados Unidos e Inglaterra 

serem os últimos países a permanecer atrelados à teoria da 

irresponsabilidade estatal até 1946 e 1947 respectivamente com as 

publicações do “Federal Tort e Claims” (Delito Federal e Reivindicações) e 

“Crown Proceeding Act” (Ato Processual da Coroa), institutos jurídicos que 

passaram a admitir que o Estado fosse responsabilizado por certos atos 

causadores de danos aos particulares. 

 

4. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO 

 

Entre a teoria presente nos dias de hoje e a da irresponsabilidade há 

uma que de certo modo já representou considerável grau de evolução. A 

teoria intermediária, por assim dizer, é a chamada teoria da 

responsabilidade subjetiva do Estado, muito conhecida como a teoria da 

responsabilidade com culpa, bem como teoria civilista2 ou mista, ou seja, 

aquela em que se admitia a responsabilidade do Estado mediante certos 

requisitos oriundos da lógica do direito civil, por isso, civilista na qual havia 

a necessidade de que o prejudicado (vítima) comprovasse obrigatoriamente a 

                                                           
2 Teoria Civilista ou Imanentista: até o século XIX, havia a ideia de que ação e processo eram 
simplesmente matérias do direito substancial, e por esta razão não se visualizavam a ação 
processual em outro plano que não fosse o do direito material. (CINTRA, 2010, p. 272). 
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simultaneidade da ocorrência de quatro requisitos: o 1) o ato praticado pelo 

Estado; 2) o dano decorrido do ato estatal; 3) o nexo de causalidade (relação 

entre o dano e ato estatal e; 4) o elemento subjetivo composto pelo dolo 

(vontade) ou culpa (decorrente de negligência, imprudência ou, imperícia).  

Inicialmente para sustentação da teoria subjetiva era necessário o 

apoiar-se em uma regra dicotômica em que estranhamente dava a impressão 

de que o Estado parecia ser duas pessoas distintas, era o que tinha-se na 

chamada teoria do fisco que sustentava a existência da dupla 

personalidade estatal: uma sendo a pessoa indefectível (infalível) encarnada 

na figura do governante que como já dito antes não errante e por isso 

insuscetível de qualquer condenação inclusive indenizatória; a outra pessoa 

excepcionalmente patrimonial que era denominada de fisco, sujeito capaz de 

ressarcir aos particulares quando diante de prejuízos em decorrência da 

ação do agente público.  

Essa visão esquisita de dupla personalidade do Estado apesar de 

estranha serviu de base para a consolidação inicial do novo entendimento 

jurídico de que o Estado seria sim um sujeito de direito passível de 

condenação sem perder o caráter de soberania inerente à natureza do 

Estado enquanto organização social, possuidora de poder e com autonomia e 

competência para determinar o comportamento de toda a sociedade 

pertencente ao seu território.  

No Brasil somente na Constituição de 1924 é que se apresentou 

efetivamente a primeira grande regra no sentido de proporcionar alguma 

garantia aos administrados em face de prejuízos experimentados devido à 

ação estatal. Constava em seu artigo 179, alínea 29: “os empregados 

públicos são responsáveis pelos abusos e omissões de forma restrita, caso 

tenham sido praticados no exercício da função” no entanto, o dispositivo não 

se aplicava ao imperador, pois o privilégio da irresponsabilidade não lhe 

permitia ser atingido e esta condição era apresentada de forma expressa no 

artigo 99 da Carta Magna da época (1924), uma vez que assim dizia: “a 

pessoa do Imperador é inviolável e Sagrada: Ele não está sujeito a 

responsabilidade alguma”. 

Quanto à chamada legislação extravagante3 existiam apenas algumas 

leis e decretos isolados. Decretos que tratavam apenas das 

responsabilidades pelo extravio culposo ou fraudulento de funcionário com 

relação a objetos recolhidos em seus cofres de 1845 e 1847; ressarcimento 

por parte da fazenda pública em razão de danos causados por funcionário de 

estrada de ferro de 1857; responsabilizavam o Estado pelos prejuízos 

                                                           
3 Na linguagem jurídica, lei extravagante é uma lei que se encontra fora do código que regula o setor 
da vida social a que se destina. (ALBUQUERQUE, 2010) 
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causados pela colocação de linha telegráfica e pelos serviços de correio de 

1894. 

O segundo grande instituto de responsabilização estatal foi o artigo 15 

do antigo código civil de 1916, mas este dispositivo apresentava séria 

dicotomia ao se referir à ação de seus representantes “procedendo de modo 

contrário ao direito ou faltando o dever prescrito em lei”, e por esta razão 

prevaleceu à ideia de responsabilidade com culpa da administração, isto é, a 

responsabilidade subjetiva (aquela que naturalmente depende de prova da 

culpa e não apenas da existência do dano). 

Finalmente em 1946 a regra da subjetividade quanto à 

responsabilização do Estado deixou de ser aplicada de forma geral, passando 

então a se admitir como regra a responsabilidade objetiva e como exceção à 

subjetiva. É o que depreende do artigo 194 da Constituição de 1946: “as 

pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos 

danos que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. 

Mantendo-se na mesma linha as constituições de 1967, 1969; e de forma 

bastante semelhante, na constituição de 1988, na forma do artigo 37, 

parágrafo 6º. 

Já em cenário bem mais evoluído se tem a abordagem das teorias 

publicistas4, aquele em que se atribui ao Estado o dever de indenizar 

extracontratual ao particular por danos decorrentes do comportamento 

unilateral, tanto comissivo quanto omissivo, independentemente se legal ou 

ilegal, como se depreende das palavras do Ministro Celso Antônio Bandeira 

de MELLO. 

Diferente da responsabilidade civil do particular, a responsabilidade 

civil do Estado possui concreto consenso entre doutrinadores e juristas 

amparados na legislação vigente no país, a exemplo disso o Supremo 

Tribunal Federal, Agravo Regimental em Recurso Extraordinário RE número 

788009 DF, em decisão da primeira turma, publicado em 13 de outubro de 

2014, confirma que já se assentou o entendimento de que o Estado responde 

sim de forma objetiva por danos causados a terceiros. 

 

5. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 

 

Pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado, diferente do que 

ocorria com a da responsabilidade subjetiva, passa-se a não mais exigir que 

a vítima comprove culpa ou dolo do agente público, o que parece amoldar-se 

                                                           
4 Teoria Publicista ou da abistração: "o cidadão pode exigir do juiz uma resposta” Segundo Costa e 
Costa apud Almeida (2013). 
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melhor diante do poderio do Estado em contraponto à vulnerabilidade do 

administrado, neste caso, do prejudicado pela ação estatal. 

A teoria objetiva – largamente trabalhada hoje – apresenta fundamento 

na chamada culpa administrativa, adaptação da visão civilista, aquela do 

direito civil contratual, para a realidade da Administração Pública de acordo 

com o que se extrai das palavras de Mazza (2016, p. 384). 

Por questão didática e para registro, o fundamento do risco 

administrativo encontra-se hoje presente no parágrafo único do artigo 927 

do código civil, no qual não se discute culpa ou dolo do causador do dano, 

restando então à discussão da culpa ou do dolo somente quando da ação 

regressiva (direito do estado em buscar o ressarcimento de quem deu causa 

a obrigação de indenizar). 

A responsabilidade civil objetiva se apresenta sob o alicerce da chamada 

teoria do risco, esta tem dado suporte para consideráveis decisões judiciais. 

Tal teoria hoje apresenta certos desdobramentos que se não compreendidos 

adequadamente pode ensejar certa confusão e possíveis equívocos jurídicos. 

Estes desdobramentos são chamados, pela doutrina, de subespécies da 

teoria do risco que por sua vez, decorre da teoria objetiva de 

responsabilidade civil. São modalidades ou subespécies da teoria do risco: 

a) Risco Integral 

 Pela teoria do risco integral todo e qualquer ato ou fato que provoque 

qualquer dano, deve sim, resultar na responsabilização do agente causador 

do dano e como já sabido esta modalidade de responsabilização (objetiva 

integral) não admite nenhuma excludente da responsabilidade. Essa teoria é 

da corrente publicística – objetiva por excelência – não se manifestava pela: 

culpabilidade do agente; natureza do ato praticado; nem se quer quanto 

condicionantes do serviço de natureza pública, abandonando assim as 

considerações da teoria subjetivas, conforme se depreende das palavras de 

Araújo (2010. P 776). 

É teoria extremamente gravosa para aquele que causa o dano, como 

ocorre na relação do consumidor especialmente destacada nos artigos 12 a 

14 e 18 da lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e, na relação 

ambiental como consta do artigo 14 da lei 6938/81 (Lei da Política Nacional 

de Meio Ambiente – PNM), e claro a regra do artigo 37, § 6º da Constituição 

(regra geral da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e 

das de direito privado prestadores de serviços públicos), também presente na 

regra do artigo 246 da lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), ao tratar das 

obrigações de dar coisas incertas, não podendo o devedor se escusar da 

responsabilidade, ainda que a coisa se perca ou deteriore por caso fortuito 

ou força maior. 
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b) Risco Profissional 

A teoria do risco profissional tem sua justificativa fundamentada por ser 

consequência natural da atividade profissional desenvolvida, havendo com 

isso o dever de reparar eventual dano. É de se observar que o STF já havia se 

manifestado a respeito da questão do risco profissional no sentido de que a 

culpa do patrão é presumida quanto aos atos danosos praticados por 

empregados ou prepostos mesmo em atos culposos, manifestação esta 

constante da Sumula 341 – STF, publicada em 13 de dezembro de 1963. 

c) Risco Proveito 

Na Teoria do Risco Proveito a responsabilidade é atribuída a quem tira 

proveito ou vantagem do ato danoso; e nesta linha se posiciona a 

jurisprudência dos Tribunais, haja vista as reiteradas decisões quanto à 

condenação daqueles que se locupletam (enriquecem) através de atividades 

comerciais e de prestação de serviços de lucros consideráveis a exemplo das 

instituições financeiras. Decisões estas amparadas em não raras vezes na 

Súmula 479 do STJ, na qual determina que respondem objetivamente, as 

instituições financeiras, no caso de danos oriundos de caso fortuito interno 

referentes a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. É o que se percebe no acórdão proferido no Recurso 

Inominado RI 000020134201481601780 PR 0000201-34.2014.8.16.0178/0, 

da 2ª Turma Recursal do TJPR, exarado em 27 de fevereiro de 2015, quando 

do julgamento de ação indenizatória relativa a compras realizadas com 

cartão de crédito furtado. 

Esta modalidade de teoria do riso (a do risco proveito) encontra 

fundamento legal no artigo 927 do Código Civil e no artigo 14, § 3º do Código 

de Defesa do Consumidor.  

 

 

d) Risco Criado 

Na Teoria do Risco Criado a responsabilidade do risco é atribuída ao 

sujeito que o cria. Mais abrangente que a modalidade do risco profissional e 

do proveito, a do risco criado não exige lucro ou que o causador do dano 

exerça determinada atividade profissional, bastando, portanto, que seja 

realizada qualquer conduta da qual seja possível identificar que o causador 

do dano deu origem ao prejuízo de terceiro por mera conduta da qual ele 

mesmo elaborou, realizou ou simplesmente deu início. Somente a título de 

exemplo, no direito penal o agente que cria o risco assumindo o papel da 

responsabilidade é chamado de garante (aquele que tem o dever de agir), 

mas que aqui, apenas para elucidar o tema, cita-se a regra do artigo 13, § 2º, 
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“c”, CP, que tem como regra o dever de agir incumbindo àquele que “com seu 

comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado”. Nesta 

linha, qualquer pessoa física ou jurídica que coloque em funcionamento 

determinada atividade, ainda que não vise lucros, cause dano a outro 

independente se por dolo ou culpa está inserido na regra da teoria do risco 

criado e por consequência, incurso na responsabilidade civil objetiva e, se da 

área pública segue-se a regra do artigo 37, § 6º da CF, já se da área privada 

a regra do artigo 186 e 927 CC na forma do parágrafo único, uma vez que 

esta independe de culpa, bastando à atividade por sua natureza implicar em 

risco aos direitos de terceiros. 

e) Risco Excepcional 

A modalidade do Risco Excepcional pode ser notada na regra do artigo 

225, § § 2º e 3º da CF, a qual por constar a garantia de que a todos é 

assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a imposição de 

todos, tento o poder público quanto à coletividade, mesmo que por atitudes 

individuais, o dever de preservar e defendê-lo. Motivos pelos quais as 

atividades de extremo risco como as relacionadas às matérias radioativas, 

nucleares, explosivos e outros mais devem indenizar qualquer prejudicado 

inclusive toda a coletividade por danos sentidos (sofridos), como nos casos 

dos acidentes ambientais de grandes proporções a exemplo: 1) incêndio no 

terminal de produtos químicos da ULTRACARGO na cidade de Santos no 

ano de 2015. 

 

6. TEORIA DA RESPONSABILIDAED CIVIL OBJETIVA NA MODALIDADE 

DO RISCO ADMINISTRATIVO ESTADO 

 

A modalidade de teoria do risco mais expressiva que se tem no direito 

aplicável ao poder público parece ser a do risco administrativo, modalidade 

adotada pela Constituição de 88 segundo a doutrina como ensina Helly 

Lopes Meirelles (2001, p.611), pela culpa administrativa há exigência da 

falta do serviço onde a culpa é presumida, já na teoria do risco 

administrativo a culpa é inferida do fato lesivo da Administração. É 

importante saber que na culpa administrativa a falta do serviço não é 

basicamente a inexistência deste, mas sim a deficiência, seja por 

funcionamento inadequado ou atrasos na prestação da atividade/serviço.   

A responsabilidade objetiva do Estado prevista no artigo 37, § 6º da 

CF e art. 43 do CC (já considerada desde a Constituição de 1946 em seu 

artigo 194) dão conta de que o Estado responde por danos que seus 

agentes causarem a terceiros na forma da teoria da responsabilidade 
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objetiva na modalidade do risco administrativo, uma vez que não se fixa a 

integralidade da culpa, mas exigi além do ato e do dano, o nexo de 

causalidade. 

Por fim a teoria do risco administrativo não exige a falta do serviço, 

bastando para a responsabilização do Estado, a existência de mero fato 

decorrente deste. Em compensação há excludentes admitidas na doutrina 

brasileira para que o Estado não seja responsabilizado: 1) ocorre quando há 

culpa por parte da vítima, (mas deve-se lembrar de que há uma mitigação da 

responsabilidade civil do Estado se houver culpa concorrente do agente e do 

particular, situação em que a indenização sofre mitigação proporcional ao 

grau de culpa); 2) fato de terceiro e 3) evento de força maior (vale lembrar 

que não deve se confundir caso fortuito com força maior, sendo aquele uma 

situação de imprevisibilidade – homem – e este uma situação de 

irresistibilidade – natureza). 

  

CONCLUSÃO  

 

A responsabilidade civil atribuída ao Estado prevista hoje na Carta 

Maior Nacional, é a da responsabilização jurídica com base na teoria do risco 

administrativo, mais conhecida como a responsabilidade objetiva que 

modernamente aceita excludentes tanto pela doutrina moderna quanto pelo 

jurisdicionado, isso se percebe em razão de que em relação aos elementos 

culpa e dolo só são excepcionalmente exigidos quanto aos agentes públicos 

causadores do dano. Pela regra geral, são conhecidos como pressupostos da 

responsabilidade civil: a conduta humana (comissiva ou omissiva), o dano 

sofrido ou experimentado pela vítima, o nexo causal e a culpa. 

Pode-se concluir que hoje a responsabilidade civil estatal, aparece bem 

calçada na Constituição, justificadamente tratado na doutrina, assegurado 

na legislação vigente e confirmado pela jurisprudência no sentido de que o 

Estado seja objetivamente responsável no sentido de amparar a sociedade. 
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