
DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

Prof.  Denis França 

Responsabilidade Civil do Estado 

Previsão constitucional e elementos da responsabilidade civil objetiva do 

Estado 

        



Previsão constitucional 

CF, 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 direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa.  

 

• Condutas possíveis: 

o Ação 

o Omissão 



Elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado 

 

 Conduta do agente público, não importa se lícita ou ilícita. 

 Dano causado a outrem. 

 Nexo causal, a ligação entre a conduta e o dano (ou nexo 
causal ou etiológico). 

 

 E a culpa? 

 

 Porque a responsabilidade do Estado é diferente da 
responsabilidade das demais pessoas? 

 



Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 

CF, 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 direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.  



Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 Pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva: 

• Pessoas jurídicas de direito público: União, estados, Distrito 
Federal, municípios, autarquias e fundações de direito público. 

• Sociedades de economia mista e empresas públicas 
prestadoras de serviço público: o elemento importante aqui 
é ser prestadora de um serviço. 

• Empresas privadas que prestam serviços públicos: 
concessionárias de serviço público. Exemplo: empresa de 
telefonia ou que cuida de uma rodovia. 

 

 



Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 

 Observação: em relação às prestadoras de serviços públicos o 
Estado possui apenas uma responsabilidade subsidiária. 
Porém, no caso das parcerias público-privadas tal 
responsabilidade é solidária.  

 

 E as empresas estatais que exploram atividade econômica? 

 

 E os cartórios? 

 

 



Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 

 Pessoas que podem amparadas por responsabilidade 
objetiva relativa aos serviços públicos: 

• Usuários do serviço 

• Não usuários do serviço 

 



Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 

 Para que ocorra a responsabilidade do Estado por atos 
lícitos é necessário que o dano: 

• Seja anormal. 

• Seja específico. 

• Não seja causado a toda a coletividade, situação em que seria 
mero risco social. 

 


