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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO  

 

 Aspectos gerais – Fundamentos 

Hoje todos os povos, todas as legislações, doutrina e jurisprudência universais 

reconhecem, em consenso pacífico, o dever estatal de ressarcir as vítimas de seus 

comportamentos danosos. A responsabilidade está em contínua evolução e adaptação. 

O princípio da responsabilidade civil do Estado é próprio, e possui uma fisionomia 

própria mais extensa que a responsabilidade aplicável ao direito privado. Essas regras 

mais rigorosas para o Estado são compatíveis com a singularidade da sua posição 

jurídica, considerando que os administrados não têm como escapar ou minimizar os 

perigos de dano provenientes da ação do Estado; ele é quem dita os termos de sua 

presença no seio da coletividade. 

 

 Fundamento teórico: 

 é uma consequência lógica e inevitável do Estado de Direito, que deve sempre ser 

lembrada; 

 todos se sujeitam à ordenação jurídica, portanto é coerente que todos respondam 

pelos comportamentos violadores do direito alheio; 

 princípio da igualdade de todos perante a lei – o comportamento estatal que 

agrave desigualmente alguém ao exercer atividades no interesse de todos é injusto, 

portanto o lesado deve ser ressarcido, restabelecendo assim a relação isonômica; 

 se o Estado é um sujeito de direito, também é sujeito responsável. 

 

 Evolução: 

 Primeira fase: princípio da Irresponsabilidade do Estado. . Nesse momento, o 

dirigente era quem ditava a verdade, que dizia o certo e o errado, portanto jamais 
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ele iria admitir uma falha, agindo segundo a máxima americana “the king do not 

wrong” (o rei não erra nunca). Assim, o Estado se desenvolveu por muitos anos. 

 

 Segunda fase: O Estado como sujeito responsável. 

a) primeiro momento: a responsabilidade passou a ser reconhecida em situações 

pontuais, não era absoluta e se regulava por regras específicas; 

b) segundo momento: Teoria da Responsabilidade Subjetiva 

 elementos definidores: conduta estatal, dano, nexo causa e culpa ou dolo; 

- culpa significa negligência, imperícia ou imprudência; inicialmente era condicionada 

à demonstração da culpa do agente, passando com a evolução a ser possível somente 

a culpa do serviço, o que admite sua caracterização desde que comprovado que o 

serviço não foi prestado, foi prestado de forma ineficiente ou foi prestado de forma 

atrasada. Dispensa-se a necessidade de se apontar o agente culpado; 

- aplicável para os procedimentos ilícitos; 

- admite excludentes desde que ausente qualquer um de seus elementos definidores. 

 

 Terceira fase: teoria da responsabilidade objetiva 

 elementos definidores: conduta estatal, dano e nexo causal; 

– aplicável aos procedimentos lícitos e ilícitos; 

– quanto às excludentes, admite duas teorias:  

 Teoria do risco integral: o Estado responde sempre, integralmente, quando 

ocorrer danos a terceiros, não se admitindo a invocação pelo Estado das causas 

excludentes da responsabilidade; 
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 Teoria do risco administrativo: a teoria que admite excludente, quando estiver 

ausente qualquer dos elementos definidores da responsabilidade. O Brasil adota a 

teoria do risco administrativo como regra. 

 

No Brasil, a teoria objetiva foi reconhecida desde a Constituição Federal de 

1946 e é adotada até os dias de hoje. A responsabilidade objetiva já era reconhecida 

como regra no sistema brasileiro, tornando-se constitucional com a Constituição de 

1946, em seu art. 194. Daí por diante, a regra não mais foi excluída, levando os 

textos seguintes a serem aperfeiçoados. A Constituição de 1967 dispunha sobre o 

assunto no art. 105, em 1969 a disposição estava no art. 107, com texto bem 

equivalente ao atual art. 37, § 6o, da CF/88. 

A Constituição de 1988, no tocante à regra de responsabilidade, além de 

inúmeras outras, foi aperfeiçoada para referir-se ao “agente”, utilizando a expressão 

mais ampla para aqueles que atuam na Administração Pública, não deixando dúvidas 

de que todos que atuam no Estado, que exercem função pública estão sujeitos aos 

rigores dessa responsabilização. Também há evolução na previsão do art. 5o, incisos 

V e X, da CF 88, que reconhece a responsabilidade civil decorrente tanto do dano 

material quando do dano moral, o que não era possível no texto anterior. O texto 

constitucional reconheceu o dano moral como figura autônoma. Nessa teoria, a 

caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta 

estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Aqui não há 

exigência de se demonstrar o elemento subjetivo; não se fala em culpa ou dolo. 

Na responsabilidade objetiva, a obrigação de indenizar incumbe ao Estado em 

razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu lesão na esfera juridicamente 

protegida de outrem. Caso o Administrador pratique condutas ilícitas, a indenização 

deve acontecer, e o fundamento é o princípio da legalidade. De outro lado, nas 

condutas lícitas, como, por exemplo, construir um cemitério ou um presídio, ações 

estatais com as quais toda a sociedade será beneficiada, mas os administrados do 

entorno terão sérios prejuízos com a obra, não é justo que, enquanto todos ganham, 

um administrado tenha considerável prejuízo e arque com o ônus dessa obra. Esse 
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fato viola o princípio da isonomia e, para restabelecer o equilíbrio da relação, o 

Estado, com o dinheiro público (em tese do povo, que é no caso o beneficiário), deve 

indenizar os prejuízos sofridos por esse particular. Assim, o princípio da isonomia é 

grande fundamento da responsabilidade civil na teoria objetiva com condutas lícitas. 

No que tange à possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva, mais 

uma vez se reconhece a possibilidade de afastar essa obrigação de indenizar quando 

não estiver presente um de seus elementos. 

Frente a essa evolução, é importante que não se confunda a responsabilidade 

objetiva com a subjetiva. A teoria subjetiva baseia-se na culpa ou dolo; nesse caso, se 

o Poder Público demonstrar que se comportou com diligência, perícia e prudência, 

estará isento de indenizar, o que jamais ocorreria se fosse caso de responsabilidade 

objetiva. Na responsabilidade objetiva, basta a simples relação causal entre um 

acontecimento e o efeito que produz, o resultado; já ao contrário, na teoria 

subjetiva, exige-se que a conduta geradora de dano represente a prática de 

comportamento proibido ou desatendimento dos padrões de empenho, atenção ou 

habilidade normais legalmente exigíveis, o que caracteriza a culpa ou o dolo do 

agente ou do serviço. Em resumo, a responsabilidade na teoria subjetiva diferencia-

se da teoria objetiva, nos seguintes aspectos: 

RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA 

RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA 

procedimento ilícito procedimento lícito ou ilícito 

elementos: conduta, dano, nexo 

causal e a culpa ou dolo 

elementos: conduta, dano e o 

nexo causal, dispensando a 
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 Tipos de responsabilidade: o tipo de responsabilidade varia de acordo com 

o fato gerador e a natureza da norma jurídica que o contempla, razão pela qual uma 

mesma conduta pode gerar a responsabilidade civil, penal e administrativa. A 

legislação permite a instauração de processos nas três instâncias (administrativa, civil 

e criminal), inclusive com decisões diferentes em cada uma delas, prevalecendo a 

regra da independência entre elas, ressalvadas algumas exceções; admite-se a 

comunicabilidade de instâncias quando: 

culpa e o dolo 

excludente: exime-se do dever se 

demonstrar a ausência de 

qualquer dos elementos, inclusive 

a ausência de culpa ou dolo, 

monstrando que se comportou 

com diligência, perícia e 

prudência. 

excludente: exime-se do dever 

se provar a inexistência de 

qualquer um dos elementos, 

inclusive do nexo causal. São 

exemplos a culpa exclusiva da 

vítima, o caso fortuito e a força 

maior (rol somente 

exemplificativo). 
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 a decisão penal absolver o infrator, reconhecendo inexistência de fato ou 

negativa de autoria – previsão do art. 126 da Lei no 8.112/90, art. 935 do Código Civil 

e art. 66 do Código de Processo Penal; 

 a decisão penal reconhecer uma excludente (estado de necessidade, 

legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito). 

Esse ponto faz coisa julgada no cível, o que significa necessariamente absolvição – 

previsão do art. 65 do Código de Processo Penal. 

 

 Elementos definidores: 

o Sujeitos: pessoa jurídica de direito público e pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos, ambas respondem pelos atos através dos 

quais seus agentes, nessa qualidade, causaram prejuízos a terceiros. Hoje é 

indiferente para a caracterização da responsabilidade civil se o lesado é usuário ou 

não.1 

 

o Conduta estatal lesiva: A responsabilidade civil do Estado pode ser 

resultado de comportamentos unilaterais de seus agentes, sejam eles lícitos ou 

ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos 

 conduta comissiva: no fazer, na ação do Estado, a responsabilidade 

está sujeita à teoria objetiva, o que significa ser independente da demonstração de 

culpa ou dolo. Tal teoria gera dever de indenizar tanto nos comportamentos lícitos, 

quanto nos ilícitos. 

 condutas omissivas: no não fazer do Estado, hoje a doutrina e a 

jurisprudência reconhecem a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, 

estando assim o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento 

subjetivo, a culpa e o dolo, admitindo a aplicação da culpa anônima ou culpa do 

                                                           
1 Situação pacificada com julgamento da repercussão geral no RE nº 591.874 que admitiu a responsabilidade é objetiva independentemente de ser 

usuário ou não usuário, importando apenas a caracterização de um serviço público. 
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serviço, que se contenta com a comprovação de que o serviço não foi prestado ou foi 

prestado de forma ineficiente ou atrasada.2  

 situações de risco geradas pelo Estado: É fato que, em algumas 

circunstâncias, o Estado cria situações que propiciam decisivamente a ocorrência de 

um dano. São casos em que o Estado assume o grande risco de gerar dano. Trata-se 

de ação do Estado, um comportamento positivo, porque ele cria a situação de risco, 

portanto, nesse tipo de conduta, aplica-se a teoria objetiva. As situações mais comuns 

decorrem da guarda de pessoas ou de coisas perigosas, expondo terceiros a risco, 

como é o caso dos presos nos presídios, os internos nos manicômios, o 

armazenamento de material bélico ou substância nuclear. È preciso observar, porém, 

que atualmente muitos pontos acerca desta situações estão sendo discutidas em sede 

de repercussão geral no STF face as divergências existentes.  

 

o Dano indenizável: Para reconhecer o dever de indenizar, em qualquer 

circunstância, é imprescindível a presença de um dano. Pressupõe-se que a 

indenização é a recomposição de um prejuízo, portanto, para admitir a 

responsabilidade civil do Estado, a vítima deve demonstrar de forma clara o dano 

sofrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e pagamento sem causa por 

parte do Estado. para se reconhecer a responsabilidade civil do Estado, não basta 

demonstrar a existência de dano econômico; para ser indenizável, esse dano deve 

ser também jurídico, certo, especial e anormal, portanto não basta a existência de 

prejuízos financeiros. Entende-se por dano jurídico aquele prejuízo que decorre da 

lesão a um direito. Trata-se de lesão a um bem jurídico cuja integridade o sistema 

proteja, reconhecendo-o como um direito do indivíduo, portanto não é suficiente 

mera deterioração do patrimônio ou simples subtração de um interesse. 

 

o Indenização: A indenização decorrente do art. 37, § 6o, da CF, da 

responsabilidade extracontratual do Estado, não deve ser confundida com outras 

indenizações que estão presentes no ordenamento jurídico nacional. Reconhece 

                                                           
2 Esse tema ainda é bastante divergente.  
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indenização quando há descumprimento de contrato administrativo ou contrato de 

prestação de serviços (contrato de pessoal), todavia, nesses casos, a indenização 

tem natureza contratual, não se admitindo a responsabilidade civil como 

fundamento. Nessas situações, a indenização decorre de leis próprias, tais como a 

Lei no 8.666/93, além de outras. É importante alertar que a indenização decorrente 

do art. 37, § 6o, da CF também não se confunde com as indenizações decorrentes de 

sacrifícios de direito, como é o caso da desapropriação. Na responsabilidade civil, o 

que o Estado busca é prestar o serviço ou construir a obra, como, por exemplo, 

construir um presídio ou um cemitério, mas de forma indireta pode causar danos a 

alguém e terá que indenizar. Observe que o objetivo do Poder Público não foi retirar 

ou prejudicar o direito do terceiro, mas isso indiretamente acabou acontecendo. 

Nesse caso o fundamento não é a retirada do direito.  Diferentemente ocorre em 

sacrifício de direito, porque, nessas situações, a norma autoriza o Estado a retirar o 

direito do terceiro, como na desapropriação em que o Poder Público retira o direito 

constitucionalmente reconhecido de propriedade. Assim, no sacrifício de direito de se 

justificar em uma razão de interesse público, o direito do terceiro que foi atingido 

não pode ser desprezado, por conseguinte há dever de indenizar. Portanto, essas 

duas formas de indenizar também não podem ser confundidas. Para facilitar em 

resumo, tem-se: 

SACRIFÍCIO DE DIREITO 
RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

situações em que a ordem 

jurídica confere ao Poder 

Público o poder de investir 

diretamente contra o direito de 

terceiros, sacrificando interesse 

privado e convertendo-o em 

indenização. Deve indenizar 

porque não pode menosprezar 

poderes conferidos ao Estado e 

legitimamente por ele 

exercidos, como construir 

obras, prestar serviços públicos 

ou exercer poder de polícia, 

que acarretam, indiretamente, 

como simples consequência, a 

lesão a um direito alheio e, por 
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o direito do particular. Ex.: a 

desapropriação. 

isso, o dever de indenizar. 

Dessa forma, a indenização é 

um mero subproduto; é uma 

sequela de uma ação legítima. 

Ex.: construção de um 

presídio, prestação de serviço 

de transporte coletivo etc. 

finalidade – retirar, aniquilar 

um direito alheio e o dano faz 

parte dessa finalidade, da qual 

é elemento principal. 

finalidade é exercer a atividade 

administrativa, prestar o 

serviço, construir a obra, não é 

sacrificar direito alheio, 

portanto, o dano é mero 

subproduto. 
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o Hipóteses de exclusão: Quanto à possibilidade de exclusão da 

responsabilidade objetiva, duas teorias devem ser admitidas:  

 risco integral – o Estado responde sempre, integralmente, quando 

ocorrer danos a terceiros, não se admitindo a invocação pelo Estado das causas 

excludentes da responsabilidade; 

 risco administrativo – a teoria que admite excludente, quando 

estiver ausente qualquer dos elementos definidores da responsabilidade. São 

exemplos de hipóteses de exclusão: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força 

maior, lembrando que, além dessas situações, sempre que faltar qualquer dos 

elementos há exclusão da responsabilidade. 

DICA IMPORTANTE: culpa exclusiva afasta a responsabilidade, 

enquanto na culpa concorrente o Estado tem que indenizar, entretanto o 

valor é reduzido. 

 

 Aspectos para reparação do dano: A reparação do dano pode ocorrer de 

duas formas: pela via administrativa e através de ação judicial. 

 

o Administrativa: desde que exista consenso quanto ao valor; se não 

ocorrer, cabe ao lesado ir à via judicial; normalmente o instrumento cabível é a ação 

ordinária de indenização. 

 

o Judicial: para a doutrina, a ação pode ser ajuizada em face da pessoa 

jurídica ou em face do agente, lembrando que, em face da primeira, aplica-se a teoria 

objetiva, em face da segunda, a teoria subjetiva; para a jurisprudência, o tema ainda 

encontra divergência, entretanto, tem prevalecido o entendimento de que a ação não 

pode ser ajuizada face a agente, em razão de consagrar uma dupla garantia: uma, em 

favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de 

direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, 
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praticamente certa a possibilidade de pagamento de dano objetivamente sofrido. 

Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde 

administrativa e civilmente, perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se 

vincular. 

 

 Ação Regressiva: caso o Estado seja obrigado a indenizar a vítima pelos 

prejuízos causados pelo agente, tendo esse agido com culpa ou dolo, é possível que 

ele busque a compensação de suas despesas por meio de uma ação de regresso, 

aplicando a parte final do art. 37, § 6o, da CF. Trata-se de uma ação autônoma para o 

exercício do direito de regresso, que garante o ressarcimento pelas despesas que o 

Estado suportou em razão da condenação. 

 

 Denunciação da lide: A denunciação da lide consiste em uma forma de 

intervenção de terceiro prevista no Direito Processual Civil, ocorrendo quando o 

autor ou réu de uma ação judicial, nesse caso a de indenização, chame um 

terceiro, denominado denunciado, para o processo. Na hipótese, o Estado 

(denunciante) chamaria o agente público causador do dano com o objetivo de 

cobrar dele o valor que teria que pagar à vítima caso fosse condenado. A 

denunciação da lide no Novo Código de Processo Civil está prevista no art. 125, 

II  e estabelece que “a parte tem o ônus de denunciar a lide, podendo exercer o 

direito regressivo em ação autônoma quando a denunciação da lide for 

indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”. A admissão ou não 

de denunciação da lide em responsabilidade civil do Estado é um tema muito 

polêmico no ordenamento nacional. Para a doutrina brasileira, a denunciação da 

lide não é permitida, o que se justifica com diversas razões3. Primeira razão é a 

de que os fundamentos são diferentes, como se vê na situação seguinte: se a 

vítima ajuizar a ação em face do Estado, a base dessa demanda será a teoria 

da responsabilidade objetiva, entretanto, quando o Poder Público traz para o 

processo o agente, vale lembrar que esse só responde se agiu com culpa ou 

                                                           
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, ob. cit., p. 1.032 e. 
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dolo, portanto, o fundamento dessa segunda relação é a teoria subjetiva. Essas 

teorias têm elementos definidores diversos e com isso o conjunto probatório 

também não é o mesmo. Para introduzir o agente no processo, o Estado terá 

que provar a sua culpa e dolo, prova essa que não é produzida quando da 

teoria objetiva, na ação em face da pessoa jurídica. Dessa forma, amplia-se o 

conjunto probatório, procrastinando o feito e prejudicando a vítima, sem contar 

que a discussão da culpa é um fato novo que não estava presente na ação, o 

que também é vedado em caso de denunciação da lide. Também prejudica a 

denunciação o fato de a alegação do Estado, para se defender das investidas da 

vítima, não ser compatível com os aspectos apresentados no processo para 

denunciar o agente. Convém considerar que, para o Estado trazer o agente, 

será obrigado a demonstrar sua culpa, o que consequentemente significa 

assumir a sua responsabilidade, já que a pessoa jurídica responde pelos atos 

dos seus agentes. Portanto, o Poder Público, ao denunciar a lide, assume a 

indenização. Todavia essa não é a orientação que prevalece na jurisprudência, 

especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que é a Casa competente para 

julgar matéria de lei federal, nesse caso o Código de Processo Civil. Dessa 

maneira, o STJ admite a possibilidade da denunciação, no entanto, não há 

obrigação do Estado de fazê-lo, inclusive porque, ao denunciar, o ente público 

está assumindo sua responsabilidade. Acontece que, mesmo assumindo a 

responsabilidade, muitas vezes essa atitude é benéfica para o Poder Público, 

que de uma só vez resolve as duas questões: paga a vítima e no mesmo 

processo. 

 

 Prescrição: O STJ pacificando a questão, julgou recurso repetitivo 

(REsp 1.251.993) definindo em cinco anos o prazo prescricional para propor 

qualquer ação contra a Fazenda Pública, como estabelece o Decreto no 

20.910/32. Essa decisão afastou em definitivo a aplicação do prazo de três anos 

previsto no Código Civil de 2002. Para ação de regresso em face do agente, a 

ação é imprescritível, aplicação do art. 37, § 5o, CF, entretanto, este tema foi 

levado à discussão em sede de repercussão geral no tema nº 666, cuja tese 
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fixada foi a seguinte: “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda 

Pública decorrente de ilícito civil”.  

Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA 

CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à 
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que 
se nega provimento.(RE 669069, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 

28-04-2016) 

 

DECISÕES IMPORTANTES 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, 

tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada 
a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em 

relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever 
legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do 
Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma 

humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter 
preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição 

Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera 
violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos 
fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil 

objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad 
impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado 

agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em 
liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do 
Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do 

risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer 
por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo 

que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções 
exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o 

Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, 
rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. 
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de 

inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, 
da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o 

tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem 
outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito 
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ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. 

Recurso extraordinário DESPROVIDO.(RE 841526, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) 

 

- Tema 365 - Responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de 
superlotação carcerária. RE 580252 

Tese fixada: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 

manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 
ordenamento jurídico, 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 decorrência da falta ou insuficiência das condições legais 
de encarceramento. 

 

- Tema 246 - Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos 

trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 

Tese fixada: 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 

 

- Tema 365 - Responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de 
superlotação carcerária. 

Tese fixada: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 

ordenamento jurídico, 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 decorrência da falta ou insuficiência das condições legais 

de encarceramento.  

 

- Tema 592 - Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento. RE 
841526 – MÉRITO JULGADO 

Tese Fixada: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto 

no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de 
detento. 

 

- Tema nº 940 - RE 1027633 - Responsabilidade civil subjetiva do agente público por 

danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública. – Sem julgamento de 
mérito 
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- Tema 897 -  RE 852475 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. SEM 
JULGAMENTO DE MÉRITO  

 

- Tema 899 - RE 636886 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1. FUNRIO - Prefeitura de Trindade – GO - Procurador Municipal 

Diante da Responsabilidade Civil do Estado, a alternativa correta é: 

a) O poder público não responde em razão de suicídio de detento em presídio. b) 

As ações de reparação de danos à fazenda pública decorrentes de ilícito civil são 

prescritíveis.  

c) As ações de reparação de danos à fazenda pública decorrentes de ato de 

improbidade são prescritíveis.  

d) Na hipótese do Município ser condenado a indenizar particular por ato praticado 

por seu servidor, terá o direito de regresso independentemente de culpa, segundo 

a atual jurisprudência do STF.  

e) A responsabilidade de servidor público municipal por ato de improbidade exclui 

a responsabilidade funcional estatutária quando a infração ao estatuto também 

configurar ato de improbidade.  

Letra B 

 

2. NCE-UFRJ  Órgão: PC-DF   Prova: Delegado de Polícia 

Levando-se em consideração a teoria do risco administrativo, usada para disciplinar a 

responsabilidade patrimonial do Estado, analise as afirmativas a seguir: 

I. A responsabilidade do Estado é subjetiva, estando condicionada a demonstração de 

culpa ou dolo do agente público.  

II. A culpa exclusiva e a concorrente da vítima são causas excludentes da 

responsabilidade do Estado.  
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III. As autarquias estão sujeitas a normas constitucionais relativas à responsabilidade 

patrimonial do Estado.   

É/são afirmativa(s) verdadeira(s) somente: 

a) I; 

b) II; 

c) III; 

d) I e III; 

e) II e III 

LETRA C 

 

3.TRT  21R (RN) - Prova: Juiz do trabalho 

No que se refere à Responsabilidade Civil do Estado, é correto afirmar: 

a) A responsabilidade, em caso de dano causado por seus agentes a terceiros, 

prescinde da demonstração de nexo causal e da ausência de causa excludente 

de responsabilidade.  

b) A Constituição Federal consagrou o princípio do risco administrativo integral 

em relação às empresas que prestem serviços públicos, quanto aos danos 

causados por seus agentes e prepostos.  

c) As pessoas jurídicas de direito público somente responderão pelos danos dos 

seus agentes nos casos em que houver comprovação de dolo ou culpa dos 

mesmos.  

d) A responsabilidade civil das entidades da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada é objetiva.  

e) A Constituição Federal prevê que quem responde perante o prejudicado é a 

pessoa jurídica causadora do dano, que pode ingressar com ação regressiva 

contra o seu agente, desde que este tenha agido com dolo ou culpa.  
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LETRA E 

4. CESPE - PGE-AM -  Procurador do Estado 

A teoria da responsabilidade civil objetiva aplica-se a atos ilícitos praticados por 

agentes de autarquias estaduais.  

CORRETA 

 

5. FGV – DPE/MT - DEFENSOR 

Sobre a responsabilidade civil do Estado, analise as afirmativas a seguir. 

 

I. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros somente restará 

configurada diante de atos ilícitos.  

II. A expressa previsão, em nosso ordenamento, da responsabilidade objetiva do 

Estado impede a utilização do caso fortuito ou da culpa da vítima como causas 

excludentes da responsabilidade.   

III. A responsabilidade objetiva do Estado não dispensa a demonstração do nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano causado.   

GABARITO: Somente a III está correta 

 

6. MPE-BA -  Promotor de Justiça Substituto  

I – A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de 

que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil deduzida contra a Fazenda 

Pública é de 5 (cinco) anos.  

II – Segundo a doutrina pátria majoritária, em regra, a responsabilidade civil objetiva 

do Estado é do tipo “risco integral”.  
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III – Haverá responsabilidade estatal quando o agente público causador do dano 

indenizável estiver no exercício das suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo 

a pretexto de exercê-las.  

IV – Os entes da Administração Pública direta são solidariamente responsáveis pelos 

danos causados pelas concessionárias de serviço público por eles contratadas.   

GABARITO: São corretas I e III 

 

7. Prova: ACAFE – PC/SC - Delegado de Polícia  

À polícia civil, dirigida por Delegado de Polícia de carreira, incumbe, 

ressalvada a competência da União, a função de polícia judiciária e a 

apuração de infrações penais, salvo as militares. 

(ALVES, Vilson R. Respons. Civil do E., 2001, p. 346) 

Considere o texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 

correta.  

l O Estado responde e presta indenização diante da morte de vítima baleada por 

Delegado em atividade de perseguição, no exercício de sua função. CORRETA 

ll Não alegada e não comprovada, para elidi-la, a culpa exclusiva da própria vítima 

para evento danoso causado pelo agente estatal, é certa a responsabilidade civil 

do Estado de indenizar. CORRETA 

 

8. PC/SP - Delegado de Polícia  

A responsabilidade civil do policial decorre  

a) da prática de dano por erro determinado por terceiro ERRADA 

b) da prática de ofensas verbais ou físicas contra servidores ou 

particulares ERRADA 
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c) apenas da prática de crime funcional de que resulte prejuízo para a 

Fazenda Publica. ERRADA 

d) de omissão antijurídica cometida em obediência a ordem superior 

ERRADA 

e) de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo á Fazenda 

Pública ou a terceiros. CORRETA 

LETRA E 

 

9 - Prova: Aroeira – PC/TO - Delegado de Polícia 

Em uma situação hipotética, determinado Delegado de Polícia, sem observar as 

formalidades legais, autuou em flagrante cidadão conduzido pela Polícia Militar, o 

que acarretou o relaxamento da prisão por ordem judicial três dias depois. Essa 

situação configura um caso de responsabilidade: 

a) subsidiária do Estado. 

b) subjetiva do Estado. 

c) exclusiva do Delegado. 

d) objetiva do Estado. 

 

LETRA D 
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