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Capítulo 1 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1.1 INTRODUÇÃO
 

A responsabilidade civil do Estado consiste na obrigação de indenizar os danos 
patrimoniais, morais ou estéticos que seus agentes, atuando nessa qualidade, causarem a 
terceiros.

Esse dever de ressarcir particulares por danos causados é manifestação da 
responsabilidade extracontratual, haja vista que o fato ensejador da responsabilidade não 
decorre de qualquer contrato ou vínculo anterior com o sujeito indenizado.

A responsabilidade do Estado, como pessoa jurídica, é sempre civil. A 
responsabilidade civil tem como pressuposto a ocorrência de um dano (prejuízo). Significa 
que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta ou omissão provocar dano ao 
terceiro, dano que pode ser de ordem material (patrimonial) ou moral.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de três sujeitos: 
o Estado, o terceiro lesado e o agente do Estado. Neste cenário, a Constituição Federal 
disciplina que o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a 
terceiros (CF, art. 37, § 6º). Ou seja, é o Estado quem deverá reparar os prejuízos causados por 
seus agentes, pagando as respectivas indenizações aos terceiros lesados. Isso não impede, 
contudo, que o Estado, depois de indenizar a vítima, cobre o ressarcimento correspondente 
de seus agentes que tenham agido com dolo ou culpa. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)
§ 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 direi-
to de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por fim, é importante registrar que o ato do agente público não necessita ser 
ilícito, uma vez que a responsabilidade civil do Estado também pode decorrer de atos lícitos.

1.2 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Inicialmente, é importante conhecermos a evolução das teorias sobre a 
responsabilidade civil do Estado. A doutrina relata a existência das seguintes teorias acerca 
do assunto:

•	 Teoria da irresponsabilidade
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Essa teoria teve maior destaque na época dos regimes absolutistas. A premissa de 
que “the king can do no wrong” (o rei não erra) embasa a primeira fase da responsabilidade 
civil do Estado que é, justamente, a fase da irresponsabilidade.

Assim, na época dos Estados absolutistas, a ideia que prevaleceu era a de que o 
Estado não tinha nenhuma responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes.

Com o advento do Estado de Direito, a teoria da irresponsabilidade estatal perdeu 
espaço, passando-se a admitir a responsabilidade civil do Estado.

•	 Teoria dos atos de império e dos atos de gestão

Faz parte das teorias civilistas que previam a responsabilização do Estado com 
base em princípios do Direito Civil, apoiada na ideia de culpa.

A presente teoria divide os atos do Estado em atos de império e atos de gestão.

Os atos de império colocavam o Estado em uma posição de supremacia perante 
os administrados, e esses atos, como eram praticados pelo rei ou por seus auxiliares, não 
possibilitavam a responsabilização do Estado.

Por outro lado, os atos de gestão colocariam o Estado em situação de igualdade 
com os particulares. Por conta disso, haveria a possibilidade de responsabilização do Estado, 
desde que comprovado o dano, nexo de causalidade, a culpa ou o dolo do agente público.

Essa teoria foi abandonada em razão da dificuldade de se distinguir os atos de 
império dos atos de gestão.

•	 Teoria da responsabilidade subjetiva

Surge, então, a teoria civilista da teoria da culpa civil ou da responsabilidade 
subjetiva, que procura equiparar a responsabilidade do Estado à dos particulares, de forma 
que o Estado só indenizaria os prejudicados quando ficasse comprovado que o agente agiu 
com dolo ou culpa.

Observe que, para essa teoria, a distinção entre atos de império e atos de gestão 
não faria nenhuma diferença. Qualquer desses atos pode ensejar responsabilidade civil do 
Estado.

Resumindo, para que se possa admitir a incidência dessa teoria, necessita-se da 
comprovação de alguns elementos: a conduta do Estado, o dano, o nexo de causalidade e o 
elemento subjetivo (dolo ou culpa do agente público).
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•	 Teoria da culpa administrativa (teoria do acidente administrativo ou teoria 
da culpa anônima)

Para maior proteção à vítima, chegou-se à responsabilidade subjetiva baseada 
na culpa do serviço. Neste caso, a vítima deve comprovar que o serviço foi mal prestado ou 
prestado de forma ineficiente, sem necessariamente apontar o agente causador do dano.

Assim, enquanto nas teorias civilistas a responsabilização do Estado depende 
de a vítima provar que o agente público agiu com dolo ou culpa, com a teoria da culpa 
administrativa, a responsabilização do Estado passa a depender da prova da culpa da 
Administração Pública. Entretanto, tal culpa é presumida quando comprovado o não 
funcionamento ou o mau funcionamento do serviço público.

•	 Teoria do risco administrativo

Pela teoria do risco administrativo, o Estado tem o dever de indenizar o dano 
causado ao particular, independentemente de falta do serviço ou de culpa dos agentes 
públicos. Ou seja, apenas pelo fato de existir o dano decorrente de atuação estatal surge 
para o Estado a obrigação de indenizar.

Na teoria o risco administrativo, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de 
causalidade entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido pelo administrado. 
Presente o fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, nasce 
para o Poder Público a obrigação de indenizar.

Exatamente por dispensar a apreciação de elementos subjetivos (dolo ou culpa), 
a teoria do risco administrativo serve de fundamento para a chamada responsabilidade 
objetiva do Estado, que tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive do 
Brasil, desde a Constituição de 1946.

É importante ressaltar, no entanto, que, com base nessa teoria, é possível utilizar 
excludentes de responsabilidade, a fim de excluir ou atenuar o dever de indenizar.

As excludentes são: culpa da vítima (exclusiva ou concorrente) ou de terceiro; 
força maior e caso fortuito.

A culpa concorrente da vítima será considerada causa de atenuação da 
responsabilidade civil do Estado. Por sua vez, a culpa exclusiva da vítima, ao lado do 
caso fortuito ou força maior e da culpa de terceiros, constituirá hipótese excludente da 
responsabilidade estatal.
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•	 Teoria do risco integral

É uma variante radical da responsabilidade objetiva, sustentando que a 
comprovação de ato, dano e nexo é suficiente para determinar a condenação estatal em 
qualquer circunstância.

Assim, pela teoria do risco integral, o Estado funciona como “segurador universal”, 
sendo obrigado a indenizar os prejuízos suportados por terceiros, ainda que resultantes da 
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. Ou seja, o Estado 
não poderá alegar excludentes de responsabilidade.

A doutrina majoritária sustenta não ser aplicável em nosso ordenamento jurídico. 
A regra geral, portanto, é a não aplicabilidade da teoria do risco integral.

Porém, há na doutrina quem defenda serem os danos causados por acidentes 
nucleares uma aplicação da teoria do risco integral (CF, art. 21, XXIII, “d”), uma vez que, 
nessa hipótese, ficaria afastada qualquer possibilidade de alegações de excludentes pelo 
Estado. Veja:

Art. 21. Compete à União:
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer na-
tureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enri-
quecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princí-
pios e condições:
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da exis-
tência de culpa;

Outra hipótese de utilização da teoria do risco integral que também é aceita pela 
doutrina e pela jurisprudência é a responsabilidade por danos ambientais.

Por último, a doutrina também aponta como exemplo de aplicação da teoria do 
risco integral a responsabilidade da União para indenizar danos decorrentes de ataques 
terroristas e atos de guerra a aeronaves brasileiras, conforme previsto na Lei nº 10.744/2003.

1.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA CF/88

Conforme já dito, a Constituição Federal regulamenta a responsabilidade civil do 
Estado em seu art. 37, § 6º. Vejamos novamente:
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Art. 37 (...)
§ 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 direi-
to de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observe, portanto, que foi consagrada a responsabilidade civil extracontratual 
objetiva, na modalidade risco administrativo. Por conseguinte, deve a Administração 
indenizar o dano causado a terceiros por seus agentes, independentemente da comprovação 
do elemento subjetivo (culpa ou dolo), sendo necessária apenas a comprovação da 
conduta oficial, do dano e do nexo causal. Todavia, é possível a alegação de excludentes de 
responsabilidade.

Ressalta-se que a responsabilização do Estado, estampada no texto 
constitucional, é objetiva, mas a responsabilização do agente, perante o Estado, é 
subjetiva, ou seja, é necessária a comprovação de dolo ou culpa.

Não é apenas o Estado que responde, com base no disposto na Constituição, uma 
vez que o texto constitucional também abarca todos aqueles que atuam na prestação de 
serviços públicos.

Assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. art. 37, § 6º, alcança:

a) todas as pessoas jurídicas de direito público (administração direta, autarquias 
e fundações de direito público), independentemente das atividades que exerçam.

b) as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos 
(empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado 
que prestem serviços públicos).

c) as pessoas privadas, não integrantes da Administração Pública, que prestem 
serviços públicos mediante delegação (concessionárias, permissionárias e detentoras de 
autorização de serviços públicos).

Observe, portanto, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
só respondem objetivamente se prestarem serviço público. Exemplo: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT).
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ATENÇÃO! Nesses casos em que o particular prestador do serviço ou entidade da 
Administração indireta causa o dano, por conduta de seus agentes, a responsabilidade 
da concessionária (ou entidade da Administração indireta) é objetiva e o Estado tem 
responsabilidade subsidiária – e objetiva – por esta atuação. Assim, o Estado só responde 
em caso de inviabilidade de pagamento por parte pessoa jurídica prestadora de serviço 
público.

Outro ponto importante que merece ser destacado é que a responsabilidade 
objetiva do Estado decorre dos danos causados a terceiros por “seus agentes”, desde que 
estejam atuando na condição de agentes públicos, e não em suas atividades particulares.

 A expressão “nessa qualidade” indica a adoção, pela Constituição, da teoria da 
imputação volitiva de Otto Gierke segundo a qual somente podem ser atribuídos à pessoa 
jurídica os comportamentos do agente público durante o exercício da função pública. Assim, 
se o dano foi causado pelo agente fora do exercício da sua função, o Estado não responde.

Ademais, a expressão “agente” utilizada no dispositivo constitucional possui um 
alcance bem amplo, não se restringindo aos servidores públicos estatutários, mas incluindo 
também os empregados das entidades de direito privado prestadoras de serviço público, 
integrantes ou não da Administração Pública.

ATENÇÃO! Já decidiu o STJ que o Estado responde inclusive por atos de terceirizados, 
contratados por interposta pessoa para prestar serviços nos órgãos públicos.
Os danos causados pelos chamados agentes de fato também acarretam responsabilidade 
para a Administração Pública. Por outro lado, um dano causado por alguém que não tenha 
vínculo algum com a Administração Pública, nem mesmo um vínculo eivado de nulidade, 
a exemplo de um usurpador de função, não acarreta a responsabilidade do Estado.

Devemos também analisar a extensão da expressão “terceiros”. A expressão tem 
abrangência ampla, incluindo todas as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas. 
Inclusive, o STF já decidiu que, ainda que o dano seja causado a terceiro não usuário do 
serviço público, a responsabilidade também será objetiva, no caso das concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de serviços públicos.

Por fim, podemos depreender da parte final do art. 37, § 6º, que a pessoa jurídica 
pode cobrar do agente o valor da indenização que foi obrigada a pagar, por meio de ação 
regressiva, que veremos mais adiante.
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1.4 RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO

Existem situações em que o comportamento comissivo de um agente público 
causa prejuízo ao particular. São os chamados danos por ação. Noutros casos, o Estado deixa 
de agir e, devido a tal inação, não consegue impedir um resultado lesivo. Nessa hipótese, 
fala-se em dano por omissão.

Nos casos de atos omissivos, aplica-se a teoria da culpa administrativa 
(culpa anônima), em que o particular, para ser indenizado, tem que provar apenas o não 
funcionamento ou o funcionamento inadequado do serviço público.

Em outras palavras, nas hipóteses de danos provocados por omissão do Poder 
Público, a sua responsabilidade civil passa ser de natureza subjetiva. Assim, para a 
responsabilização do Estado, é necessário a comprovação de: omissão do agente público, 
dano, nexo causal e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

A responsabilidade subjetiva do Estado usualmente se aplica a situações em 
que há dano a um particular em decorrência de atos de terceiros, não agentes públicos 
(exemplos: delinquentes ou multidões) ou de fenômenos da natureza (exemplo: enchentes).

Por outro lado, caso se verifique que o dano decorreu exclusivamente de atos de 
terceiros ou fenômenos da natureza, sem qualquer omissão culposa da Administração, esta 
não terá a obrigação de indenizar.

Podemos observar, portanto, que, em caso de omissão estatal, a sua 
responsabilidade é subjetiva. Ocorre que, em algumas situações, mesmo se tratando de 
uma omissão, o Estado responderá objetivamente.

Segundo a jurisprudência do STF, quando o Estado tem o dever legal de garantir 
a integridade de pessoas ou coisas que estejam sob sua proteção direta (exemplos: presi-
diários e internados em hospitais públicos) ou a ele ligadas por alguma condição específi-
ca (exemplo: estudantes de escolas públicas) o Poder Público responde objetivamente, ou 
seja, não há necessidade de comprovar culpa ou dolo.

Podemos citar como exemplo uma rebelião dentro de um presídio que acabe 
ocasionando uma morte. Nesse caso, o Poder Público tem o dever de indenizar os danos, 
mesmo que não tenham sido diretamente causados por atuação de seus agentes. Para 
se escusar da responsabilidade, o Estado deverá comprovar alguma excludente dessa 
responsabilidade.
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Segundo a doutrina, a responsabilidade objetiva nesses casos decorre de uma 
omissão específica do Estado, que possibilitou a ocorrência do dano, a qual, para efeito de 
responsabilidade civil, equipara-se à conduta comissiva.

A omissão genérica, por outro lado, enseja a responsabilização subjetiva do 
Estado.

1.5 NEXO DE CAUSALIDADE

Podemos perceber que, tanto na responsabilidade objetiva quanto na 
responsabilidade subjetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.

O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta de determinado agente e o 
dano efetivamente gerado. Se o dano não foi causado pela conduta, estará ausente o nexo 
causal e, portanto, não haverá responsabilização estatal ou do agente público pelos seus 
atos comissivos ou omissivos.

IMPORTANTE! O STF possui entendimento consolidado de que, se um apenado foge do 
presídio e tempos depois comete um assalto, o lapso temporal entre a fuga e o delito 
demonstra a ausência de causalidade entre ambos e, por conseguinte, a impossibilidade 
de responsabilização do Estado.

A respeito do nexo causal é importante conhecer as principais teorias a respeito:

a) Teoria da equivalência das condições: para essa teoria todas as condições 
são equivalentes, ou seja, considera como causa todo antecedente que contribua para o 
fato danoso. Assim, de acordo com essa teoria, seria responsável, por exemplo, além do 
indivíduo que matou, também o fabricante do revólver e da munição.

b) Teoria da causalidade adequada: para essa teoria, causa é apenas o 
antecedente abstratamente idôneo à produção do dano, o que depende de um juízo razoável 
de probabilidade, resultante da experiência do julgador. Essa teoria falha por admitir um 
acentuado grau de discricionariedade do julgador.

c) Teoria da causalidade direta ou imediata: também conhecida como teoria 
da interrupção do nexo causal ou teoria da causalidade necessária. De acordo com essa 
teoria, causa é aquele fato que se liga ao resultado danoso, sendo este sua consequência 
direta e imediata. Essa é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Podemos 
citar como exemplo um pedestre que é atropelado por um carro oficial do Governo de um 
Estado e, no caminho para hospital, a ambulância que levava o indivíduo acaba capotando, 
ocasionando, portanto, sua morte. Ora, nesse caso, Poder Público não será, de forma 
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alguma, responsável pelos danos do evento morte, mas apenas dos danos que causaram a 
lesão (atropelamento).

1.6 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO

Como já afirmamos anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, em 
regra, a teoria do risco administrativo. Todavia, é comum, para tentar se escusar do dever de 
indenizar, a Administração utilizar as excludentes de responsabilidade.

Assim, quanto a essas circunstâncias que excluem a responsabilidade estatal, 
a doutrina e a jurisprudência relacionam as seguintes: culpa exclusiva da vítima ou de 
terceiros, caso fortuito e força maior. Tais situações implicam a exclusão da responsabilidade 
civil porque afastam o nexo de causalidade entre a atuação ou omissão estatal e o dano.

Em relação à culpa exclusiva da vítima, ela ocorre quando o prejuízo é conse-
quência da intenção deliberada do próprio prejudicado. Podemos citar como exemplo a 
pessoa que se joga na frente da viatura para ser atropelada.

ATENÇÃO! É relevante ressaltarmos que não é cabível a invocação de culpa exclusiva da 
vítima na hipótese de suicídio de detento. Como o preso se encontra sob a custódia do 
Estado, este tem o dever de manter-lhe a integridade física e moral. Por conta disso, o STF 
decidiu que o Estado teria sim o dever de indenizar.

É importante ressaltar que, conforme também já dito anteriormente, a culpa 
concorrente, em que a vítima e o agente público provocam, por culpa recíproca, a ocorrência 
do prejuízo, não obstante seja possível a exclusão da responsabilidade, haverá redução 
proporcional do valor da indenização a ser pago pelo Estado.

Outra excludente de responsabilidade se verifica na hipótese de caso fortuito ou 
força maior.

Não há consenso na doutrina acerca do que vem a ser caso fortuito e do que vem 
a ser força maior. Alguns autores dizem que caso fortuito decorre de eventos da natureza 
e força maior da conduta humana; outros autores afirmam exatamente o contrário. Na 
prática, a diferenciação não traz qualquer importância, uma vez que, tanto caso fortuito 
quanto a força maior, são capazes de excluir a responsabilidade estatal.

A abordagem nas provas de concurso público também tende a desprezar 
a diferenciação, apenas aferindo se o candidato sabe que os institutos são cláusulas 
excludentes da responsabilidade civil do Estado. Nesse sentido, tanto o caso fortuito como 
a força maior constituem fatos imprevisíveis, não imputáveis à Administração e que podem 
romper a necessária causalidade entre a ação do Estado e o dano causado.
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ATENÇÃO! Apesar de ser regra que o caso fortuito e força maior excluem a responsabilidade 
civil do Estado, é importante ressaltar que, se o aliado aos eventos extraordinários for 
comprovada a omissão do Poder Público na realização de um serviço, não restará 
reconhecido o rompimento do nexo causal e haverá dever de indenizar por parte do 
Estado.
Assim, podemos citar o caso de enchentes. Se a ausência ou deficiência na manutenção 
dos bueiros a cargo do Estado contribuiu para a produção dos efeitos da enchente, não 
há que se falar em exclusão da responsabilidade. Por outro lado, se os bueiros estavam 
em perfeita condições e, mesmo assim, ocorreu a enchente, haverá a exclusão da 
responsabilidade.

Por fim, no tocante a culpa exclusiva de terceiros, ela também tem sido apontada 
como excludente de responsabilidade estatal. Um exemplo de fato exclusivo de terceiros 
seria o dano causado por multidões a bens particulares, como ocorre em muitos protestos 
no Brasil e no mundo. Nesse caso deve-se perquirir se a Administração poderia ou não evitar 
o tumulto, a fim de preservar o patrimônio das pessoas. Se ficar comprovada a omissão 
estatal, não haverá exclusão de responsabilidade.

Todavia, cumpre ressaltar que o STF já assentou na Súmula 187 que: “A 
responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida 
por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.

1.7 AÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO

Caso o indivíduo que foi lesado não consiga a reparação do dano pela via 
administrativa (amigável), ele deverá intentar a ação judicial de reparação em face da 
Administração Pública, pleiteando indenização pelo prejuízo.

A primeira observação que deve ser feita é que a ação deve ser proposta em 
face da pessoa jurídica a que o agente público está vinculado, e não contra o agente em si. 
Portanto, quem deve figurar no polo passivo da ação de indenização movida pelo particular 
é a pessoa jurídica, e não o agente público. Este tampouco poderá figurar em conjunto com 
a pessoa jurídica, na posição de litisconsorte, conforme entendimento do STF.

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por 
danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado 
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, 
sendo parte ilegítima para ação o autor do ato, assegurando o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
14/8/19 (repercussão geral (Info 947).
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Isso porque, no momento em que o texto constitucional, em seu art. 37, § 6º, 
estabeleceu a responsabilidade estatal, garantiu um direito ao particular lesado de ser 
indenizado pelos prejuízos que sofreu, mas também concedeu ao agente a garantia de só 
ser cobrado pelo Estado. É o que se convencionou chamar de teoria da dupla garantia.

ATENÇÃO! Há controvérsia na doutrina e na jurisprudência sobre a possibilidade de a 
Administração Pública denunciar à lide o agente responsável pelo dano quando da ação 
de responsabilização civil.
O STF adotou a tese de que não é possível a denunciação à lide do servidor, devendo Estado 
manejar ação regressiva autônoma (RE 327.904). Isso se daria porque a Constituição quis 
facilitar a indenização do terceiro lesado, livrando-o do ônus de demonstrar dolo ou culpa 
do agente público.
Por outro lado, há decisões do STJ que afirmam que a denunciação à lide do agente 
público é possível, mas não é obrigatório (Resp. 866.614/AL).

Quanto à indenização, ela deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu e 
o que gastou para ressarcir-se do prejuízo (danos emergentes), bem como o que deixou de 
ganhar em consequência direta do dano provocado pelo agente público (lucros cessantes), 
cabendo ainda, quando for o caso, indenização pelo dano moral.

Por fim, é importante ressaltar que a ação de reparação contra a Administração 
se sujeita a prazo de prescrição de cinco anos. Tal prazo também é estendido às pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. O prazo começa a fluir a partir da 
data do ato ou do fato que deu origem ao dano.

1.8 AÇÃO REGRESSIVA

Conforme já repetido diversas vezes, a Constituição Federal autoriza que a pessoa 
jurídica condenada por responsabilidade civil do Estado mova ação regressiva contra o 
agente cuja atuação acarretou o dano, desde que seja comprovado dolo ou culpa.

Observe, portanto, que, enquanto terceiro prejudicado para buscar a indenização 
não precisa comprovar a culpa ou o dolo do agente, a Administração, na ação regressiva, 
deve sim comprovar o elemento subjetivo. Dessa forma, a responsabilização civil do agente 
perante a pessoa jurídica é de natureza subjetiva.

Cumpre registrar que, para ajuizar a ação de regresso, é necessário que a pessoa 
jurídica comprove que já houve o trânsito em julgado da ação de indenização, não havendo, 
portanto, necessidade que ocorra o efetivo pagamento. Todavia, parte da doutrina 
entende que o direito de regresso do Estado em face do agente público surge com o efetivo 
desembolso da indenização.
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Interessante registrar que, por ser uma ação de natureza cível (indenizatória), a 
ação regressiva transmite-se aos sucessores (herdeiros) do agente causador do dano, no 
limite do patrimônio transferido.

Quanto ao prazo prescricional, parte da doutrina entende que ações regressivas 
movidas pelo Estado em face de seus agentes são imprescritíveis, pois incide a regra 
constante no art. 37, § 5º. Vejamos:

Art. 37 (...)
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados 
por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erá-
rio, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

ATENÇÃO! Em 2016, no julgamento do RE 669.069, o STF fixou a tese de que é prescritível 
a ação de reparação de danos contra a Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O Supre-
mo entendeu que a pretensão ressarcitória da União se sujeitava ao prazo prescricional 
de 5 anos, não se aplicando, portanto, a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da CF.
A tese fixada foi baseada em um caso de dano ao erário provocado por particular, e não 
por agente público. Assim, salvo melhor juízo, o entendimento do STF não se aplica às 
ações de regresso, as quais permanecem imprescritíveis.

1.9 RESPONSABILIDADE POR ATOS LEGISLATIVOS

Em regra, os atos legislativos não geram responsabilização estatal. Dessa forma, 
não caberia indenização do Estado ao particular que tenha sido prejudicado por uma lei 
aprovada pelo Legislativo. Todavia, há exceções a essa regra.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido a responsabilização do Estado nas 
seguintes situações:

a) Leis de efeitos concretos: são aquelas que não possuem caráter normativo, 
não detêm generalidade, impessoalidade e nem abstração. São leis exclusivamente formais, 
provindas do Legislativo, mas que possuem destinatários certos, determinados. 

A razão para que as leis de efeitos concretos determinem o dever de o Estado 
arcar com os prejuízos que elas tenham causado ao particular é que tais atos legislativos 
são leis apenas formalmente (isto é, quanto à forma, eis que aprovadas pelo Legislativo), 
mas, materialmente (isto é, quanto ao conteúdo), são muito parecidas com os atos 
administrativos.

b) Leis inconstitucionais: em relação a tais leis, o entendimento é de que a função 
legislativa deve ser exercida em conformidade com a Constituição. Ocorrendo a edição de 
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lei inconstitucional, o Estado responde civilmente pelos danos decorrentes da aplicação 
dessa lei.

Ocorre que a responsabilização do Estado, nessa hipótese, depende da declara-
ção de inconstitucionalidade da lei pelo STF em sede de controle concentrado, não alcan-
çando, portanto, a inconstitucionalidade declarada em desse de controle difuso.

1.10 RESPONSABILIDADE POR ATOS JURISDICIONAIS

Assim como acontece com os atos legislativos, em regra, não há responsabili-
zação do Estado por erros praticados no exercício da função jurisdicional. No entanto, tal 
regra somente é aplicável na esfera civil.

Quando se está diante de ato jurisdicional criminal, o ente público assume 
o risco de privar a liberdade dos indivíduos como forma de punição e, portanto, deve-se 
responsabilizar pelos prejuízos indevidos que decorram desse risco. Vejamos o que dispões 
a Constituição:

Art. 5º(...)
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim 
como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

É importante registrar que, conforme entendimento do STF, a responsabilidade 
objetiva do Estado não se aplica nas hipóteses de prisão preventiva em que o réu, ao final 
da ação penal, venha a ser absolvido ou tenha sua sentença condenatória reformada na 
instância superior.

Por último, de acordo com o art. 143 do CPC, o magistrado responderá civil e 
regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas atribuições, proceder 
dolosamente, inclusive com fraude, assim como quando recusar, omitir ou retardar, sem 
motivo justo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. 

Nessas situações, em que o juiz pratica atos jurisdicionais com o intuito deliberado 
de causar prejuízo à parte ou a terceiro (conduta dolosa), também incide a responsabilidade 
civil objetiva do Estado, assegurado o direito de regresso contra o juiz.

1.11 CASOS RECENTES DA JURISPRUDÊNCIA

Seguem algumas teses recentes da jurisprudência sobre a responsabilidade civil 
do Estado:
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•	 O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores 
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever 
de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos 
danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, 
causem a terceiros. STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 
(repercussão geral) (Info 932).

•	 Não confundir:

Responsabilidade civil da concessionária 
que administra a rodovia por furto 

ocorrido em seu pátio

Concessionária de rodovia não responde 
civilmente por roubo e sequestro

A pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviço público possui 
responsabilidade civil em razão de dano 
decorrente de crime de furto praticado em 
suas dependências, nos termos do art. 37, § 
6º, da CF/88.
STF. 1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901).

Concessionária de rodovia não responde 
por roubo e sequestro ocorridos nas 
dependências de estabelecimento por ela 
mantido para a utilização de usuários.
A segurança que a concessionária deve 
fornecer aos usuários diz respeito ao 
bom estado de conservação e sinalização 
da rodovia. Não tem, contudo, como a 
concessionária garantir segurança privada 
ao longo da estrada, mesmo que seja em 
postos de pedágio ou de atendimento ao 
usuário.
O roubo com emprego de arma de fogo é 
considerado um fato de terceiro equipa-
rável a força maior, que exclui o dever de 
indenizar. Trata-se de fato inevitável e irre-
sistível e, assim, gera uma impossibilidade 
absoluta de não ocorrência do dano.
STJ. 3ª Turma. REsp 1749941-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2018 
(Info 640).

•	 Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, man-
ter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurí-
dico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação 
de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em de-
corrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. STF. Plenário. 



17

RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
16/2/2017 (repercussão geral) (Info 854).

•	 Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 
5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento. STF. Plenário. RE 
841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819).

COMO ESSE ASSUNTO É COBRADO EM PROVAS

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AP / Prova: Defensor Público

Em sede de processo pelo cometimento de crime sujeito à pena de reclusão, é proferida 
sentença condenatória em primeira instância, confirmada por seus próprios fundamentos, 
em segunda instância, sendo dado início à execução da pena privativa de liberdade 
quando do respectivo trânsito em julgado. Anos mais tarde, enquanto o condenado ainda 
cumpria a pena que lhe havia sido imposta, o Tribunal de Justiça julga procedente revisão 
criminal, absolvendo-o, com fundamento em nova prova de sua inocência, sem que ato 
ou falta imputável ao condenado houvesse contribuído para a reversão do julgado. Diante 
da procedência da revisão criminal e do tempo que permaneceu encarcerado, pretende o 
condenado obter indenização por danos morais em face do Estado. 

Nessa situação, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, 

a) não há que se falar no dever do Estado indenizar o condenado por erro judiciário ou 
prisão além do tempo devido, uma vez que a condenação e consequente prisão deram-se 
no exercício regular da jurisdição penal por órgãos competentes. 
b) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado 
por ato jurisdicional, desde que demonstrada conduta dolosa ou culposa dos órgãos 
judiciários quando da condenação.
c) restará configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por 
ato jurisdicional apenas se demonstrada conduta dolosa dos órgãos judiciários quando 
da condenação. 
d) restou configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado 
por ato jurisdicional, de natureza objetiva, o que inclui o dever de indenização por danos 
morais, como pretendido pelo condenado. 
e) embora tenha restado configurada hipótese apta a desencadear a responsabilidade 
civil do Estado por ato jurisdicional, de natureza objetiva, esta não inclui o dever de 
indenização por danos morais pretendido pelo condenado. 

RESPOSTA: ITEM B
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Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AP / Prova: Defensor Público

As teorias relativas à responsabilização civil extracontratual do Estado passaram 
por significativa evolução desde o postulado absolutista que predicava a total 
irresponsabilidade estatal fundado na máxima “The King can do no wrong”. Uma dessas 
teorias é a do risco administrativo, de acordo com a qual: 

a) o Estado responde, objetivamente, por todos os danos causados por ação ou omissão 
de seus agentes e de particulares prestadores de serviço público, não sendo admitida 
nenhuma excludente de responsabilidade.
b) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, condicionada à comprovação 
de conduta culposa ou dolosa do agente público e do nexo de causalidade com os danos 
indicados. 
c) a responsabilidade do Estado é de natureza subjetiva, porém não atrelada à conduta 
culposa ou dolosa de agente determinado, mas sim à denominada culpa anônima ou 
falta do serviço. 
d) apenas em condutas omissivas pode ser invocada a responsabilidade objetiva do 
Estado, eis que inviável a individualização de culpa ou dolo de agente específico.
e) o Estado responde objetivamente pelos atos comissivos de seus agentes, 
independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo de causalidade, 
admitindo, contudo, excludentes de responsabilidade como caso fortuito e culpa exclusiva 
da vítima. 

RESPOSTA: ITEM E

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AM / Prova: Defensor Público

Considere que um grupo de moradores de determinado bairro tenha sido afetado pelo 
rompimento de uma adutora instalada por empresa privada concessionária de serviço 
público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, sofrendo diversos prejuízos 
materiais em decorrência do ocorrido. De acordo com os preceitos constitucionais 
aplicáveis à espécie, no que tange à responsabilidade civil, referida concessionária. 

a) responde pelos danos causados, independentemente de comprovação de dolo ou 
culpa, porém apenas em relação aos usuários dos serviços por ela prestados. 
b) possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, a qual, contudo, pode ser 
afastada, caso comprovada a ocorrência de caso fortuito. 
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c) apenas responde pelos danos causados se comprovada conduta dolosa ou culposa de 
seus empregados, eis que os mesmos não são agentes públicos. 
d) responde pelos danos causados, de forma irrestrita, com base na teoria do risco inte-
gral, descabendo responsabilidade subsidiária do poder concedente.
e) somente responde pelos danos causados se comprovada falha na prestação do serviço, 
descabendo responsabilização objetiva.

RESPOSTA: ITEM B

Ano: 2014 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Ênio foi condenado a dezessete anos de prisão por meio de sentença penal condenatória 
transitada em julgado. Sob a custódia do Estado, deparou-se com um sistema prisional 
inepto para tutelar os direitos fundamentais previstos no texto constitucional: celas 
superlotadas, falta de preparo dos agentes carcerários, rebeliões, péssimas condições de 
higiene, doenças, violências das mais diversas. Agregaram-se a isso problemas pessoais: 
além de ter contraído doenças, sua esposa pediu-lhe o divórcio e seus filhos e amigos não 
quiseram mais contato algum com ele. Após um ano de prisão, Ênio entrou em depressão e 
se suicidou dentro da cela, durante a noite. Em razão desse fato, seus herdeiros ajuizaram 
ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da responsabili-
dade extracontratual, ou aquiliana, do Estado, com base no entendimento jurispruden-
cial do STF e do STJ. 

a) O Estado não pode ser responsabilizado pelo suicídio de Ênio, uma vez que não tem 
o dever de guardião universal das pessoas sob sua custódia. No caso narrado, não há 
sequer nexo de causalidade entre omissão e dano, visto que concorreram para o suicídio 
fatores da vida pessoal de Ênio; afinal, todo o seu sofrimento originou-se de sua conduta 
criminosa. Assim, com base no princípio da razoabilidade, o Estado não tinha como evitar 
o evento danoso e não deve indenizar. 
b) Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, cabendo 
aos autores da demanda demonstrar em juízo a falha estatal e o dano, o nexo causal entre 
eles, bem como a culpa da administração pública. 
c) Não é necessário demonstrar a culpa da administração pública, visto que a 
responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos 
riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por conduta do próprio Estado.
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d) Em que pese não haver, nessa hipótese, nexo de causalidade, visto que concorreram 
para o suicídio circunstâncias pessoais da vida do preso, subsiste a obrigação do Estado 
de indenizar, haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva. 
e) É necessário demonstrar a culpa da administração pública, mas não o nexo de 
causalidade, uma vez que tal nexo é presumido quando o lesado está sob custódia do 
Estado.

RESPOSTA: ITEM C

Ano: 2015 / Banca: FCC / Órgão: TJ-PE / Prova: Juiz de Direito

Dalva era passageira de ônibus intermunicipal que fazia a linha entre Vitória de Santo 
Antão e Jaboatão dos Guararapes, linha essa explorada em regime de concessão pela 
Empresa Expresso Caramuru S/A, quando referido ônibus envolveu-se em acidente, sem a 
participação de outros veículos. Em virtude dos ferimentos, Dalva acabou se submetendo a 
cirurgias reparadoras, remanescendo, todavia sequelas funcionais e estéticas decorrentes 
do acidente. Do relato, deve-se concluir que: 

a) a empresa concessionária deve ser responsabilizada de forma objetiva; o Estado de 
Pernambuco, na qualidade de poder concedente, deve ser responsabilizado de forma 
subjetiva, em virtude da culpa in vigilando. 
b) a empresa concessionária e o poder concedente respondem objetivamente pelos 
danos materiais sofridos pela usuária, este último, deforma subsidiária; os danos morais, 
todavia, são de natureza personalíssima, portanto somente a causadora direta é que 
responderá por eles. 
c) não se aplica à situação o disposto no art. 37, § 6º da CF/88, que dispõe sobre a 
responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, sendo que a responsabilidade 
em face dos usuários do serviço público é de natureza subjetiva, regulada pela Lei nº 
8.987/95 e pelo código de defesa do consumidor. 
d) devem ser responsabilizadas de forma objetiva e solidária a empresa concessionária 
de serviço público e o Estado de Pernambuco, na qualidade de poder concedente. 
e) em caso de extinção do contrato de concessão, outra empresa que venha a assumir a 
prestação do serviço público, após regular seleção licitatória, não responde pelos danos 
causados à usuária pela prestadora anterior.

RESPOSTA: ITEM E
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Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Acerca da responsabilidade do Estado na doutrina pátria e na jurisprudência do STF, 
assinale a opção correta. 

a) A responsabilidade civil do Estado por atos legislativos incide nos mesmos termos da 
responsabilidade da administração pública, bastando que o ato legislativo produza danos 
ao lesado para que surja o dever de indenizar.
b) O servidor público responderá por atos dolosos e culposos que causem danos ao 
administrado, e essa responsabilidade será apurada regressivamente em litígio que 
envolva o servidor e o ente público ao qual está vinculado, em caso de obrigação do 
Estado de ressarcir o dano causado ao lesado.
c) O Estado responde, pelos atos jurisdicionais, nos casos de condenação errônea do 
jurisdicionado em processo criminal, prisão por prazo superior ao previsto no título 
condenatório, prisão preventiva seguida de posterior absolvição em processo criminal e 
dolo do magistrado na prática de ato jurisdicional danoso à parte.
d) A responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo, indica ser 
suficiente a concorrência da conduta do agente público, do dano ao terceiro e do nexo de 
causalidade, não havendo causas excludentes da responsabilidade estatal.
e) A responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de atos de seus agentes 
independente de culpa, exceto nos casos de culpa dativa do preposto do ente público.

RESPOSTA: ITEM B

Ano: 2014 / Banca: CESPE / Órgão: MPE-AC / Prova: Promotor de Justiça

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. 

a) Para que se configure a responsabilidade civil objetiva do Estado, o dano deve ser 
causado por agente público, não abrangendo a regra a categoria dos agentes políticos.
b) Embora seja cabível a responsabilidade do Estado por atos praticados pelo Poder 
Judiciário, em relação a atos judiciais que não impliquem exercício de função jurisdicional, 
não é cabível responsabilização estatal.
c) Segundo a CF, a responsabilidade civil do Estado abrange prejuízos causados pelas 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que integram a administração 
pública indireta, não abarcando atos danosos praticados pelas concessionárias de serviço 
público.
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d) Segundo entendimento do STJ, é imprescritível a pretensão de recebimento de 
indenização por dano moral decorrente de atos de tortura ocorridos durante o regime 
militar de exceção.
e) De acordo com a jurisprudência do STJ, é objetiva a responsabilidade civil do Estado 
nas hipóteses de omissão, devendo-se demonstrar a presença concomitante do dano e do 
nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do poder público.

RESPOSTA: ITEM D

Ano: 2015 / Banca: MPE-SP / Órgão: MPE-SP / Prova: Promotor de Justiça

Assinale a alternativa que contém afirmação incorreta: 

a) A responsabilidade civil do Estado pela integridade física dos detentos tem natureza 
objetiva. 
b) Tem cunho subjetivo a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviço 
médico-hospitalar na rede pública, quando a mesma é delegada a terceiro. 
c) Não é obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela Administração 
para prestar serviço de conservação de rodovias nas ações de indenização baseadas na 
responsabilidade civil objetiva do Estado. 
d) É quinquenal o prazo de prescrição para a propositura de ação de indenização por 
ilícito extracontratual contra a Fazenda Pública. 
e) O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra 
ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme 
o princípio da actio nata.

RESPOSTA: ITEM B

Ano: 2016 / Banca: MPE-SC / Órgão: MPE-SC / Prova: Promotor de Justiça

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço 
público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço público.  

(  ) CERTO
(  ) ERRADO

RESPOSTA: ITEM CERTO
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Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Fortaleza – CE / Prova: Procurador Municipal

A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item.

De acordo com o entendimento do STF, empresa concessionária de serviço público 
de transporte responde objetivamente pelos danos causados à família de vítima de 
atropelamento provocado por motorista de ônibus da empresa.

(  ) CERTO
(  ) ERRADO

RESPOSTA: ITEM CERTO

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Fortaleza – CE / Prova: Procurador Municipal

A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item.
Situação hipotética: Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal 
vermelho, colidiu com veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, 
que trafegava na contramão. Assertiva: Nessa situação, não existe a responsabilização 
integral do Estado, pois a culpa concorrente atenua o quantum  indenizatório.

(  ) CERTO
(  ) ERRADO

RESPOSTA: ITEM CERTO

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-AM / Prova: Procurador do Estado

Um motorista alcoolizado abalroou por trás viatura da polícia militar que estava 
regularmente estacionada. Do acidente resultaram lesões em cidadão que estava retido 
dentro do compartimento traseiro do veículo. Esse cidadão então ajuizou ação de 
indenização por danos materiais contra o Estado, alegando responsabilidade objetiva. O 
procurador responsável pela contestação deixou de alegar culpa exclusiva de terceiro e não 
solicitou denunciação da lide. O corregedor determinou a apuração da responsabilidade 
do procurador, por entender que houve negligência na elaboração da defesa, por acreditar 
que seria útil à defesa do poder público alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do 
acidente.
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Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Foi correto o corregedor quanto ao entendimento de que seria útil à defesa do poder 
público alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do acidente, uma vez que, provada, 
ela pode excluir ou atenuar o valor da indenização.

(  ) CERTO
(  ) ERRADO

RESPOSTA: ITEM CERTO


