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Excludentes e atenuantes da responsabilidade civil objetiva 

 Excluem a responsabilidade civil do Estado: 

–Caso fortuito e força maior. 

–Culpa exclusiva da vítima. 

–Outras causas que rompam o nexo causal: fatos supervenientes 

independentes. 

 Consequência: afastam o nexo causal. 

 Requisito: cabe ao Estado provar a ocorrência de tais 
excludentes. 

 

 Atenuante: culpa concorrente. 

 

 

 



Excludentes e atenuantes da responsabilidade civil objetiva 

STF, RE 724347, Tema 671 da RG: Na hipótese de posse em 
cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz 
jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido 
investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade 
flagrante. 2015 

 

RE 760931, Tema 246 da RG: O inadimplemento dos encargos 
trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 
automaticamente ao Poder Público contratante a 
responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário 
ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
2017. 

 

 

 



Teoria do risco integral 

Hipóteses de risco integral: 

• Atividades nucleares: gerada pelo elevadíssimo risco gerado. 

• Custódia do Estado: o Estado assumiu para si o dever de 
cuidar de bens ou pessoas (risco criado). Pode resultar numa 
objetivação da responsabilidade subjetiva por omissão ou na 
impossibilidade de afastamento do nexo causal (maiores 
detalhes no tópico sobre responsabilidade civil do Estado por 
omissão). 



Teoria do risco integral 

Hipóteses de risco integral: 

• Danos ambientais: a jurisprudência não admite o afastamento 
do nexo de causalidade quando o dano é causado por conduta 
do Estado (STJ, REsp 1374284: “a responsabilidade por 
dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 
integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que 
permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo 
descabida a invocação, pela empresa responsável pelo 
dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil 
para afastar sua obrigação de indenizar”). 


