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Evolução da responsabilidade civil estatal 

 

Conceito: responsabilidade civil é a obrigação que surge para 
alguém de reparar o dano causado a outrem.  

 

Teorias adotadas ao longo do tempo: 

• Teoria da irresponsabilidade: “o rei não erra”. Se baseava na 
ideia de superioridade do Estado. Precedente para 
modificação: caso da menina Agnès Blanco (1873), 
atropelada por uma vagoneta da manufatura estatal de tabaco 
da cidade de Bordeaux, na França. 



Evolução da responsabilidade civil estatal 

 

• Teorias subjetivistas: possibilitam a responsabilização civil do 
Estado, mas demandam a prova da culpa. Evoluíram no 
sentido de tentar tornar mais fácil a prova da responsabilidade. 

o Culpa civil: é a culpa do preposto da administração.  

o Culpa administrativa: os agentes são instrumentos do Estado 

que podem causar danos, a atividade pode causar dano. 

o Culpa anônima: não importa a identificação do agente. 

o Falta administrativa: a omissão da administração pública 

ensejaria a culpa. 

 



Evolução da responsabilidade civil estatal 

• Teorias objetivistas: eliminam a necessidade de observação 

do elemento subjetivo (culpa ou dolo). Tipos: 

o Teoria do risco administrativo: a demonstração do nexo 

causal, do ato e do dano são bastantes para gerar o dever 

de indenizar, independentemente do elemento subjetivo.  

o Teoria do risco integral: semelhante à anterior, mas mais 

rígida, por impedir até mesmo o afastamento do nexo 

causal. 

 



Evolução da responsabilidade civil estatal 

Qual é a teoria adotada no Brasil? 

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.  

 

Responsabilidade objetiva, pela teoria do risco 
administrativo [EM REGRA]. 

Desde 1946 a responsabilidade do Estado no Brasil é objetiva. 

Relação com os princípios da legalidade, isonomia etc. 



Evolução da responsabilidade civil estatal 

• Aplica-se à responsabilidade civil do Estado toda a teoria 
geral sobre responsabilidade civil.  

 

• O sistema de responsabilização civil brasileiro é voltado à 
reparação (re-estabilização do status quo), embora a 
jurisprudência cada vez mais contemple o aspecto 
punitivo. Mas responsabilizando a Administração pública, 
faz sentido uma responsabilização punitiva ou pedagógica? 


