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RESUMO 

 

O presente trabalho busca apresentar um importante instituto do direito brasileiro, a 

responsabilidade civil, dentro de um dos órgãos que mais possui essa demanda, o Estado.  A 

administração pública procura esclarecer conceitos e aplicação para que seja aplicável de sua 

integralidade, sem prejuízo de nenhuma das partes, visando a total reparação do bem. 

 

Palavras-chave: Nexo causal. Estado. Indenização.  
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to present an important institute of Brazilian law, civil liability, within 
one of the bodies that most has this demand, the State. The public administration seeks to clarify 

concepts and application so that it is applicable in its entirety, without prejudice to any of the 
parties, aiming at the total repair of the property. 
 

Keywords: Causal link. State. Indemnity. 
 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho aborda questões a respeito da responsabilidade civil da 

administração pública e visa apresentar ao leito a forma e as particularidades da 

responsabilidade civil por parte do Estado. Muito se ouve falar sobre a responsabilidade civil 

de particulares, mas não por parte da administração pública. Assim, é de suma importância o 

conhecimento completo e minucioso quanto a esse assunto, uma vez que é muito presente no 

cotidiano das pessoas. O Estado, fazenda pública, é muito conhecido por seus trâmites 

burocráticos, e muitas pessoas ainda possuem essa ideia também nesse âmbito, porém, o 

presente trabalho procurou desmistificar tal fama para que todo sujeito que seja, de alguma 

forma, ou tenha seu bem deteriorado, tenha o seu prejuízo devidamente reparado.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL 

É um instituto primordial nos dias atuais no ordenamento jurídico, no qual dia após dia 

é alterado com o intuito de aperfeiçoar a aplicação caso a caso objetivando sempre a 

reparação de um dano material ou imaterial, causado por ação ou omissão. O presente estudo 

aborda tal responsabilidade dentro da administração pública.  

 

2.1.1 Conceito 

Quando procuramos no dicionário o significado de responsabilidade, ele nos traz que 

se trata da “obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. ”; “caráter ou estado 

do que é responsável. ” E como termo jurídico é definido como “dever jurídico resultante da 

violação de determinado direito, através da prática de um ato contrário ao ordenamento 

jurídico. ”, frisando a palavra de obrigação, dever responsável. 

De todos doutrinadores que discorrem sobre tal tema, a ideia de Carlos Alberto Bittar 

é que a responsabilidade é não deixar ninguém sem a devida reparação:  

O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia acarreta ao agente a 

necessidade de reparação de danos provocados. É a responsabilidade civil que 

possui a obrigação de indenizar que compele o causador a arcar com as 

consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os preju ízos de ordem moral 

ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio ou de outrem a ele relaciona1 

 

“Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face 

de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada 

ou para suportar as sanções legais, que lhe são impostas. Onde quer, portanto, que 

haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de 

suportar sanções legais ou penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se 

exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção”2 

 

Atualmente no ordenamento jurídico, temos a responsabilidade civil sendo norteadora 

em decisões nas quais podem condenar ou não ao pagamento por um dano, seja ele material 

ou imaterial. Ou seja, a responsabilidade civil tem como objetivo, literalmente, 

                                                                 
1 BITTAR, 1994, P 561 
2 SILVA, 2010, p. 642 
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responsabilizar o indivíduo que causou um dano a partir de uma conduta na qual teve como 

consequência certa diminuição do bem jurídico do reclamante. O ato jurídico é espécie de fato 

jurídico (Cavalieri Filho, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2008, p.2). 

Nosso ordenamento tomou a ideia de responsabilidade civil a partir do artigo 186 do 

código civil no qual diz "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito."  

Assim, podemos afirmar que a responsabilidade traz consigo o objetivo de 

contraprestação, reparação do dano causado, e é abrangida em todos os ramos do direito, 

sendo ele civil, penal ou empresarial. Mas, especificamente, trataremos sobre a 

responsabilidade civil na administração pública. 

 

2.1.2 Evolução histórica da responsabilidade civil 

Como já dito no tópico anterior, a responsabilidade civil vive em constante mudança, 

surgindo a cada dia uma nova tese, e é um dos institutos que mais sofreu alteração no nosso 

ordenamento jurídico. A alteração sofrida foi em relação a forma e não seu conceito, sendo 

apenas aprimorado. “A responsabilidade civil possui origem do direito romano, sendo baseada 

na concepção de vingança pessoal, sendo compreensível e de acordo com o ponto de vista 

humano como lidima reação pessoal contra o mal sofrido”3 

Nos tempos dos primórdios existia a chamada pena do talião, aquela famosa frase 

“olho por olho, dente por dente”, no decorrer da evolução da sociedade essa passagem foi 

deixada para trás, sendo possível uma responsabilização mais justa e proporcional. 

Após esse período, foi regulamentada a lei das XII Tábuas, dando início à lei que 

determinava a quantia para indenização. Posteriormente na França, a culpa foi pressuposta 

para a caracterização pautada no código civil de Napoleão, influenciando então a legislação 

brasileira.  

Porém, essa influência não bastou, sendo necessária a criança de algumas teorias 

correntes e doutrinas sobre o tema, fazendo com que a teoria clássica da culpa seja destoada, 

tendo então outras nas quais podem ser mais pertinentes caso a caso.  

                                                                 
3 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2003, P 11  
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2.1.3 Pressupostos da responsabilidade civil 

Podemos classificar que a aplicação da responsabilidade civil é necessária à existência. 

Seu principal elemento trata-se do ato ilícito, a lesão de um bem ou um direito sendo possível 

a reparação.  

 

Nosso código civil conceitua ato ilícito, em seu artigo 186, da seguinte forma: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. ” 

 

Estudando afundo este artigo, cujo é o principal fundamento para a responsabilidade 

civil, identificamos os requisitos para ato ou conduta serem classificados como tal, sendo eles: 

conduta culposa, nexo causal, dano e culpa.  

 

2.1.3.1 Conduta culposa 

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a conduta, sendo expressa através da 

ação e omissão. É basicamente desenvolvida baseada na culpa, sendo ela pautada no risco 

quando o ato é sem culpa. A conduta com culpa baseia-se na culpa, sendo um ato ilícito. 

 

2.1.3.2 Dano 

Não é possível falar em responsabilização civil se não falar em dano.  

“o ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta; 

será sempre um delito material, com resultado de dano. Sem danos pode haver 

responsabilidade penal, mas não há responsabilidade civil. Indenização sem danos 

importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento ilícito, para quem recebesse e 

pena para quem pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é 

reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegra-la ao estado em que se encontrava 

antes da pratica do ato ilícito. E se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda 

evidencia não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação comum a praticamente todos 

os autores, de que o dano não é somente o fato constitutivo, mas também, 

determinante do dever de indenizar”4 

                                                                 
4 CAVALIERI FILHO, 2008, P 71 
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Esse dano poderá ser patrimonial ou extrapatrimonial, visto que, no patrimonial, o 

resultado é a diminuição de seu valor econômico, já o segundo dano é aquele no qual não há 

cunho econômico, e seu estado não pode ser reparado, não poderá voltar ao seu estado 

anterior aqueles que são denominados como direitos da personalidade que fazem parte da 

integridade moral, psíquica e física. 

 

2.1.3.3 Nexo de causalidade 

Um dos requisitos essenciais para caracterizar tal fato como responsabilidade civil é a 

relação de causa e efeito entre a ação e o dano.  

A teoria adotada pelo atual código civil brasileiro é aquela na qual o doutrinador 

Carlos Roberto Gonçalves e Rodolfo Pamplona Filho defendem, que é a teoria da causalidade 

direta ou imediata; teoria baseada no artigo 403 do código civil: “Art. 403. Ainda que a 

inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual” 

Teoria também denominada como interrupção do nexo causal, é aquela que, segundo o 

professor Pablo Stolze, é a ação antecedente que traz um dano como consequência de forma 

direta e imediata. 

 Por fim, podemos concretizar com as doutas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: 

“O código civil adotou essa teoria elencada no artigo 403 do nosso código civil, e das várias 

teorias que explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se reporta a 

consequência necessária”.5 

 

2.1.3.4 Culpa 

Neste tópico iremos estudar sobre a culpa, que não é conceituada na nossa legislação, 

o código civil traz apenas o que seria o ato ilícito que está descrito no artigo 186 do código 

civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. ” 

                                                                 
5 GONÇALVES, 2002, p 524 
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Neste artigo podemos nos atentar as palavras essenciais para a culpa: que pode ser por 

ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência. É importante salientar a violação de 

direito mesmo, sendo um dano moral. Rui Stoco procura conceituar melhor a culpa como: 

Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar prejuízo a 

outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direito propósito de o 

praticar. Se não houvesse esse intento deliberado, proposital, mas o prejuízo veio a 

surgir, por imprudência ou negligencia, existe a culpa.6 

 

2.1.4 Conclusão do capítulo  

Com todas as mudanças para aprimorar a responsabilidade civil, verificamos que seu 

objetivo sempre foi indenizar todos e reparar o dano, sempre de forma bem analisada, junto 

com todos os pressupostos para que nenhuma vítima tome prejuízo de certa situação danosa.  

 

2.2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A administração pública traz em seu conceito muitos estudos, pesquisas nas quais o 

concretizou. Podemos afirmar que, em seu sentido amplo, é o órgão é capaz de gerir o Estado, 

tendo suas funções atribuídas com o poder de legislar e tributar, fiscalizar e regulamentar, 

através de seus órgãos e outras instituições; visando sempre um serviço público efetivo, no 

qual se encontra no Poder Executivo.      

 

2.2.1 Personalidade jurídica da administração pública e seus ramos. 

É sabido que o Estado possui caráter de direito público, mas também temos 

modalidades nas quais alguns ramos do Estado se dividem, sendo eles a direta e indireta. Suas 

regras são estabelecidas nos artigos 186 a 188 e 927 do Código Civil. /  

Podemos classificar a administração pública direta como aquela que presta serviços 

em nome e diretamente pelo Estado, já a administração pública indireta é aquela na qual 

determinado serviço é feito por uma pessoa jurídica criada para auxiliar e cooperar a exercer 

tal atividade.  Podemos afirmar então que quando todo o corpo do Estado, sendo ele, a União, 

os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, disponibilizam serviços próprios, temos a 

                                                                 
6 STOCO, 2007, P 133. 



10 

 

administração pública direta; quanto a autarquias, fundações empresas públicas cooperam 

para certos serviços, encontramos então a indireta.  

 

2.3 RESPONSABILIDADE CIVIL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Já estudado sobre a administração pública e também sobre responsabilidade civil, 

podemos concretizar que a responsabilidade civil da administração pública passa a ser uma 

obrigação do Estado em ressarcir danos causados por seus agentes, no qual responde por ela, 

sendo esses danos materiais ou imateriais, podendo ser ocasionados por uma ação ou omissão 

por parte do agente durante o exercício de sua função.   

A responsabilidade civil do Estado para Celso Antônio Bandeira de Mello, “seria uma 

consequência das ações do estado”, sendo ele um ente do direito que também é dotado de 

direitos e deveres, responsável por seus atos.  

Por diversas vezes doutrinadores tentaram distinguir a responsabilidade civil da 

administração através de teorias. Nessa tentativa, surgiram três espécies, sendo elas a Teoria 

do Risco Administrativo, teoria que exige apenas uma lesão no sujeito ocasionada pelo 

serviço público, seja por meio do ato licito ou ilícito, comprovando o nexo causal, devendo 

ser praticado o ato danoso no exercício do serviço público, sendo possível a excludente de 

responsabilidade ( culpa exclusiva da vítima), com ônus da administração;  A segunda teoria é 

denominada de Teoria do Risco Integral, no qual nos traz um posicionamento extremamente 

radical quanto à sua propositura, não cabendo  causa de excludente da responsabilidade do 

Estado. Não é muito utilizada na prática, exatamente por conta de seu radicalismo; A terceira 

teoria sendo é a Teoria da Culpa Administrativa, denominada também por faute du service, 

conceituada por Paul Duez, ela garante o ônus da prova por conta do particular. Um de seus 

requisitos seria a culpa pela ausência do serviço para ocasionar a indenização, comprovando 

apenas a falta de responsabilidade por parte do funcionário público.  

Sobre o tema, Meirelles (1996, p.561) ensina que a teoria da culpa administrativa 

representa o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese 

objetiva do risco administrativo que a sucedeu, pois leva em conta a falta do serviço para dela 

inferir a responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio falta do serviço-

culpa da Administração. Já aqui não se indaga da culpa subjetiva do agente administrativo, 

mas perquire-se a falta objetiva do serviço em si mesmo, como fato gerador da obrigação de 
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indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, mas uma culpa especial da 

Administração, a que se convencionou chamar de culpa administrativa. 

Considerando as três teorias originadas dos estudos no Brasil, predominou a teoria 

estabelecida parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988. A 

responsabilidade civil da administração pública decorre de danos em que seus agentes atuam a 

particular em geral. Sendo de responsabilidade em todos os âmbitos apenas ao servidor, sendo 

descrita da seguinte forma na letra da lei: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

§ 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. 

 

2.4 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

É a responsabilidade legal e não estabelecida por meio de um contrato na qual o 

Estado e a administração pública possuem para realizar a reparação de um dano causado por 

atos praticados por ele, sendo representados por agentes públicos no exercício da função. 

Sua origem foi marcada pelo artigo 927 e parágrafo único do código civil: 

 

Art. 927 Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

2.5 TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O risco administrativo é a teoria adotada hoje pela legislação brasileira, é aquela que 

tem consigo a obrigação de reparação da vítima pelo ato danoso praticado que deverá ser 

injusto, sendo de responsabilidade do Estado provar que a vítima não tem direito a 
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indenização. Tal teoria está descrita no art. 37, § 6º, da CF, abaixo transcrito: "As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável em casos de dolo ou culpa". 

Assim, podemos afirmar que toda e qualquer entidade que faça parte da administração 

pública, não importando seu ramo, deverá reparar danos causados por seus agentes.  

 

2.6 EXCLUDENTES DE REPARAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Existem pressupostos, requisitos para que ocorra a responsabilização de um ato danoso 

por parte da administração pública, sendo eles: o dano, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. Esses requisitos devem ser observados de forma cumulativa para que a reparação 

do dano aconteça de fato.  

Existem algumas situações nas quais são amparadas para que sejam excluídas de 

reparação por parte do Estado, sendo elas a força maior, o caso fortuito, o estado de 

necessidade e a culpa exclusiva da vítima. 

 

2.6.1 Força maior caso fortuito 

Tendo previsão legal no art. 393 do Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde 

pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver 

por eles responsabilizado. ”. 

Não há definição quanto à diferença entre o caso fortuito ou força maior, uma vez que 

ambos são acontecimentos alheios à vontade humana, ou seja, circunstâncias que impedem o 

cumprimento de certa função por parte do agente, porém, alheio à sua vontade.  

Alguns doutrinadores classificam o caso fortuito como um acontecimento inevitável, 

sem previsibilidade, como uma enchente, já a força maior entende-se que não há nada a ser 

feito em certa situação, mesmo que previsível. Porém, a diferenciação pouco importa na 

prática, uma vez que os dois podem ser caracterizados como o nexo causal.  
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2.6.2 Culpa exclusiva da vítima 

Trazendo para a realidade do trabalho, quando o fato danoso ocorre por culpa 

exclusiva da vítima, podemos afirmar que a administração pública é apenas um mero meio do 

acidente. Em outro caso, a culpa não sendo exclusiva da vítima, poderá existir a culpa 

concorrente, o que significa que poderá haver a diminuição do valor indenizatório por parte 

do Estado, sendo o resultado do bem deteriorado não apenas a sua culpa, ditado no código 

civil, em seu artigo 945, no qual discorre: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido 

culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. ”. 

Para concluir, afirmamos que, caso a ação seja de culpa exclusiva da vítima, não há o 

porquê falar em nexo de casualidade e assim não haverá responsabilidade civil.  

 

2.6.3 Estado de necessidade 

Com previsão legal no artigo 188 do código civil, é discorrido da seguinte forma:  

 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo. 

 

 

Esse tipo de excludente é caracterizado como o rompimento de um direito alheio, 

sendo ele igual ou inferior àquele que está sendo protegido, objetivando afastar a ameaça no 

qual impede essa proteção. Estudando o parágrafo único, vemos que é necessário “quando 

as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo. ” Ou seja, sua ação para proteger o bem deverá ser 

proporcional às suas necessidades.  
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2.7 FORMA INDENIZATÓRIA 

O ressarcimento do dano causado será pago pelo Estado por meio de acordo ou via 

judicial, sendo a ação de indenização. Essa indenização que seria a reparação do bem será 

referente ao dano emergente, honorários, correção monetária e juros, ou lucro cessantes, 

sendo todos devidamente comprovados com os requisitos da responsabilidade civil entre a 

ação danosa e o prejuízo do bem.  

Qualquer tipo de deterioração ou prejuízo, danos físicos, morais ou patrimoniais de 

seus agentes, atuando no exercício de suas funções, será reparado.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluindo o presente estudo, no qual objetivou discorrer sobre relação e as 

propriedades referentes à responsabilidade civil e a administração pública por meio de um 

estudo teórico, aferimos que a responsabilidade civil da administração pública é integralmente 

relevante e suprida nos casos em que realmente houve prejuízo do bem, tanto moral quanto 

patrimonial, desde que preenchidos os seus pressupostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 REFERÊNCIAS: 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Curso de direito civil. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e jurisprudência. 7 ed.. São Paulo 

Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolpho. Novo curso de direito civil. 2 

ed. rev. Atual e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2004. V. 3. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade civil 9 ed. ver. Ampliada São 

Paulo: Atlas, 2010 


