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RESUMO 

 

O artigo 37, §6º da Constituição Federal de 1988 prevê que as pessoas jurídicas de 
direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 
público, respondem objetivamente pelos danos que os agentes públicos nesta 
qualidade causarem a terceiros. Contudo, mencionado dispositivo não especifica a 
amplitude de sua incidência, se seria somente aos casos em que há atuação estatal 
comissiva, ou se incluiria os casos em que o dano é causado por omissão. Acerca do 
tema, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial. Parte da doutrina 
administrativista, como também da jurisprudência é divergente, e prefere analisar 
caso a caso. Este artigo, entretanto, defende o posicionamento de que aos danos 
causados por omissão, com exceção daqueles decorrentes pelo descumprimento 
do dever de guarda de coisas ou pessoas, aplica-se a teoria da culpa administrativa, 
devendo a vítima comprovar que o dano sofrido somente ocorreu em virtude da 
não prestação, má prestação ou demora na prestação de um serviço público. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos temas mais intrigantes do 

Direito Administrativo diz respeito à 

responsabilidade civil do Estado em 

casos de omissão. É certo que no Brasil 

jamais houve aceitação da teoria da 

irresponsabilidade do Estado, 

entretanto, até o advento da 

Constituição Federal de 1946, a 

responsabilidade fundava-se na culpa 

civil, fazendo-se necessário a 

demonstração de imprudência, 

imperícia ou negligência por parte do 

funcionário público para se obter uma 

indenização. 

Insta esclarecer que da mesma 

forma que outros sujeitos de direito 

podem se encontrar na situação de 

quem causou prejuízos a outrem, com o 

Estado não é diferente. É certo, 

entretanto, que a responsabilidade civil 

do Estado rege-se por princípios 

específicos, face à peculiaridade de sua 

posição jurídica. 

A Carta Magna de 1988, tal qual a 

Constituição anterior, consagrou em seu 

artigo 37, §6º a teoria da 

responsabilidade objetiva, por meio da 

qual o Poder Público responderá 

objetivamente por eventuais danos que 

seus agentes, nesta qualidade, causarem 

a terceiros. 

Contudo, o Poder Público não 

responde indistintamente por qualquer 

fato ou ato, comissivo ou omissivo no 

qual esteja envolvido, direta ou 

indiretamente. A controvérsia do 

presente trabalho reside na divergência 

doutrinária acerca da modalidade de 

responsabilização da Administração 

Pública em face de danos ocorridos por 

omissão.  

Objetivando redimensionar as 

teorias já existentes acerca do tema, 

bem como a fim de facilitar a sua 

compreensão, no decorrer do presente 

artigo buscar-se-á distinguir a 

responsabilidade contratual e 

extracontratual, apresentar brevemente 

a evolução doutrinária da 

responsabilidade civil do Estado, e 

identificar a modalidade de 

responsabilização civil deve ser aplicada 

aos danos causados por ação e omissão. 

 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E 

EXTRACONTRATUAL 

Inicialmente deve-se esclarecer 

que responsabilidade contratual 

distingue-se da responsabilidade 

extracontratual, também chamada 

aquiliana, por não haver nesta qualquer 

vínculo jurídico anterior pelas partes, ao 
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passo que aquela decorre da inexecução 

de negócio jurídico bilateral ou 

unilateral. 

Conforme explica Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2010): 

Entende-se por 
responsabilidade patrimonial 
extracontratual do Estado a 
obrigação que lhe incumbe de 
reparar economicamente os 
danos lesivos à esfera 
juridicamente garantida de 
outrem e que lhe sejam 
imputáveis em decorrência de 
comportamentos unilaterais, 
lícitos ou ilícitos, comissivos ou 
omissivos, materiais ou 
jurídicos. (MELLO, 2010. p. 
993). 

 

Esta distinção é crucial para a 

compreensão do tema, haja vista que no 

presente trabalho somente será 

analisada a responsabilidade 

extracontratual da Administração 

Pública, ou seja, quando não há negócio 

jurídico anterior entre o Estado e 

particular lesado. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

A noção de reponsabilidade civil 

estatal não é recente e está presente em 

todas as legislações sendo 

universalmente aceita. Entretanto, 

desde a sua origem foram criadas várias 

teorias no intuito de elucidar o assunto. 

Historicamente, a 

responsabilidade do Estado evolveu da 

teoria da irresponsabilidade para a 

teoria da responsabilidade subjetiva, e 

posteriormente, para a teoria da 

reponsabilidade objetiva, consagrada no 

Brasil a partir da Constituição Federal 

de 1946. 

 

Teoria da irresponsabilidade 

Aplicada na gênese do Direito 

Público, principalmente em regimes 

imperialistas, mencionada teoria 

defende que o Estado, em função de sua 

soberania, pode impor-se a todos sem 

qualquer compensação. Entretanto esta 

teoria, mesmo nos países em que foi 

utilizada, jamais foi aplicada de forma 

absoluta, ao passo que sempre admitiu 

exceções, como por exemplo, a 

responsabilização do Estado aos casos 

em que lei previsse expressamente. 

Em Estados de Direito não há 

espaço para a aceitação da mencionada 

teoria, pois esta situa-se na contramão 

deste regime. Isso porque, como bem 

salienta Mello (2010, p. 999) a 

responsabilização do Estado “é simples 

corolário da submissão do Poder Público 

ao Direito”. 
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O marco do reconhecimento da 

responsabilidade do Estado, segundo 

Celso Antônio Bandeira de Mello (op. 

cit., p. 1002) foi o famoso aresto Blanco, 

do Tribunal de Conflitos, proferido em 

1º de fevereiro de 1873, onde, embora 

tenha sido fixado que a reponsabilidade 

do Estado ‘não é nem geral nem 

absoluta’ e que se regula por regras 

especiais, possuiu uma importância 

crucial de reconhecê-la como um 

princípio aplicável mesmo à falta da lei. 

No Brasil, a doutrina é pacífica ao 

reconhecer que a teoria da 

irresponsabilidade jamais foi aceita. Até 

o advento da Constituição Federal de 

1946, a responsabilidade fundava-se na 

culpa civil, adotando-se a princípio a 

chamada teoria da responsabilidade 

subjetiva. 

 

Teoria da responsabilidade subjetiva 

Num primeiro estágio, a teoria da 

responsabilidade civil foi identificada 

pela doutrina como “teoria da 

responsabilidade com culpa civil comum 

do Estado”, em que, equiparando o 

Estado ao indivíduo, defende que para a 

caracterização do dever de indenizar 

terceiros por danos causados pelos seus 

agentes, faz-se necessário a presença de 

quatro elementos, quais sejam, o ato, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato 

e o dano, e, por fim, a culpa ou o dolo do 

agente.  

Conforme salientam Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2011): 

esta doutrina, influenciada pelo 
individualismo característico do 
liberalismo, pretendeu 
equiparar o Estado ao 
indivíduo, sendo, portanto, 
obrigado a indenizar os danos 
causados aos particulares nas 
mesmas hipóteses em que 
existe tal obrigação para os 
indivíduos. (ALEXANDRINO; 
PAULO, 2011. P. 752-753). 

 

Deste modo, por meio desta teoria 

somente há a obrigação de indenizar 

quando o particular prejudicado 

consegue demonstrar que os agentes 

públicos agiram com culpa ou dolo. 

Posteriormente, a teoria da 

responsabilidade subjetiva evolveu para 

a chamada teoria da culpa 

administrativa, ampliando o conceito de 

“culpa” quando aplicada ao Direito 

Público. Destarte, por meio da teoria da 

culpa administrativa, diferente do 

direito civilista, para caracterização da 

culpa basta a identificação da falta de 

serviço, ocorrida quando um serviço 

que, devendo funcionar, não funciona, 

funciona mal ou atrasado. 
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Assim, o conceito de culpa 

individual, extraído da doutrina civilista, 

torna-se apenas uma das modalidades 

aptas a ensejar a responsabilização do 

Estado em indenizar o particular, 

bastando a comprovação de que o dano 

ocorreu porque o serviço público não foi 

prestado da forma que deveria. 

 

Teoria da responsabilidade objetiva 

Consagrada pelo nossa Carta 

Magna de 1946, e reinserida em nossa 

atual Constituição, no §6º do artigo 37, a 

teoria da responsabilidade objetiva 

dispensa qualquer indagação acerca da 

culpa do agente, bastando a 

comprovação da relação de causalidade. 

A teoria da responsabilidade 

objetiva subdivide-se em outras duas 

teorias. A primeira prevê que o Estado é 

obrigado a reparar qualquer dano 

sofrido injustamente pelo particular, 

bastando a existência do nexo de 

causalidade entre o fato e o dano. Trata-

se da chamada teoria do risco 

administrativo, por meio da qual, 

compete à Administração comprovar a 

existência de culpa exclusiva do 

particular ou de culpa concorrente, a fim 

de eximir ou atenuar sua 

responsabilidade, por meio das 

chamadas causas excludentes ou 

concorrentes de responsabilidade. 

Dentre as principais causas 

apontadas pela doutrina civilista, 

capazes de excluir ou atenuar a 

responsabilidade do agente causador do 

dano, encontram-se o caso fortuito e a 

força maior, e a culpa exclusiva ou 

concorrente da vítima. 

Conforme ensina a doutrina 

civilista de Silvio de Salvo Venosa (2010, 

p. 60/61) o caso fortuito e a força maior 

se caracterizam quando o fato ensejador 

do dano, natural ou humano, previsível 

ou não, é estranho à vontade do agente e 

possui efeitos irresistíveis. Cite-se como 

exemplo uma tempestade que, embora 

seja previsível meteorologicamente, é 

inevitável, e trata-se de um fato 

totalmente estranho à vontade do 

agente.  

Todavia, é salutar mencionar que 

se ao acontecimento imprevisto e 

inevitável, for aliada uma omissão do 

Poder Público na prestação de um 

serviço, ainda caberá a 

responsabilização do Estado. Porém, 

quando ocorre a culpa exclusiva da 

vítima, não há que se falar em dever de 

indenizar porquanto esta elide o nexo 

causal. Por outro lado, se a culpa for 

concorrente, a responsabilidade da 
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Administração Pública será apenas 

atenuada. 

Há ainda a teoria do risco integral, 

mediante a qual a Administração, 

sempre que comprovado o nexo de 

causalidade, responderá pelos danos 

causados ao particular, ainda que este 

tenha concorrido para o dano, ou que 

este decorra de culpa exclusiva da 

vítima. 

Assim, é de ser notar que a teoria 

da responsabilidade objetiva amplia a 

proteção aos administrados na medida 

em que facilita o ressarcimento do dano 

gerado pela conduta do agente estatal 

no exercício de suas funções, ao exigir 

somente a comprovação do nexo causal, 

ou seja, de uma ligação lógica entre a 

conduta e o dano efetivo. 

 

SACRIFÍCIO DE DIREITO E 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO: DISTINÇÃO  

Pelo já exposto, é possível concluir 

que as garantias do particular em 

relação ao Estado, aumentaram-se 

gradativamente. Contudo, necessário se 

faz distinguir os casos em que aplica-se a 

responsabilidade civil do Estado 

daqueles em que há apenas sacrifício de 

direito. 

Isso porque o regime jurídico 

administrativo prevê que o Estado é 

regido pelo princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado e pelo 

princípio da indisponibilidade, pela 

Administração, dos interesses públicos, 

o que garante ao Estado determinadas 

prerrogativas para a consecução de seus 

fins. 

Nesta hipótese, podemos citar, 

verbi gratia, os casos de desapropriação. 

Conforme explicam os doutrinadores 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 

(2011, p. 961/962), a desapropriação 

consiste numa intervenção do Estado na 

propriedade privada. Por meio deste 

procedimento, o Poder Público transfere 

para si a propriedade de terceiro, por 

razões de utilidade pública, de 

necessidade pública ou interesse social, 

normalmente mediante justa e prévia 

indenização. 

Verifica-se que, no exemplo 

supracitado, a obrigação de indenizar 

não decorre do instituto da 

responsabilidade, haja vista que trata-se 

de um procedimento previsto e 

autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Esta situação funda-se 

principalmente, conforme já 

mencionado, no princípio da supremacia 

do interesse público sobre o privado, 
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por meio do qual nas hipóteses de haver 

um interesse público que não pode ser 

satisfeito sem o sacrifício de um 

interesse privado, haverá a 

preponderância do primeiro, 

estabelecendo-se, para tanto, um dever 

de indenizar àquele cujo direito foi 

sacrificado. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 

BRASIL 

Conforme supracitado, após a 

Constituição de 1946, o Brasil, como a 

maioria dos países ocidentais, adotou a 

teoria da responsabilidade objetiva do 

Estado. Segundo esta teoria, é 

totalmente desnecessária a presença do 

elemento culpa ou dolo, para ensejar o 

dever de indenizar, conforme se verifica 

pelo disposto no §6º do artigo 37 da 

Constituição Federal, in verbis: 

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. 

 

Estão sujeitas à responsabilização 

objetiva, tanto as pessoas jurídicas de 

direito público, como as pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público, desde que o dano 

tenha sido causado por agente público 

no exercício de suas funções.  

Pela leitura do dispositivo acima 

transcrito, é possível inferir que o Brasil 

atualmente adota a teoria do teoria do 

risco administrativo. Contudo, há uma 

divergência na doutrina, se a 

mencionada teoria aplica-se a todos os 

casos indistintamente, ou somente 

àqueles danos ocorridos por ação, 

excluindo-se os praticados por omissão. 

É interessante ressaltar que no 

tocante à responsabilização objetiva da 

Administração Pública, conforme 

mencionado na doutrina de Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2010, p, 

757) em 26 de agosto de 2009, O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

ao decidir o RE 591.874/MS, suplantou o 

entendimento de que a responsabilidade 

objetiva das prestadoras de serviço 

público não se estende a terceiros não 

usuários, ao concluir que há 

responsabilidade civil objetiva das 

empresas que prestam serviço público 

mesmo em relação aos danos que sua 

atuação cause a terceiros não usuários 

do serviço público, tornando assim, 
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irrelevante perquirir se a vítima do dano 

é usuária ou não do serviço. 

 

Responsabilidade civil por ação e por 

omissão 

Em Estados de Direito, o Estado 

junto ao particular submetem-se ao 

ordenamento jurídico. Neste sentido, 

registra o renomado doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2010) que, 

Um dos pilares do moderno 
Direito Constitucional é, 
exatamente, a sujeição de todas 
as pessoas, públicas ou 
privadas, ao quadro da ordem 
jurídica, de tal sorte que a lesão 
aos bens jurídicos de terceiros 
engendra para o autor do dano 
a obrigação de repará-lo. 
(MELLO, 2010. p. 996). 

 

A responsabilização objetiva do 

Estado, atualmente prevista no artigo 

37, §6º da Constituição Federal, é 

aplicada tanto às pessoas jurídicas de 

direito público como as pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público, que por meio da 

atuação de seus agentes, venham causar 

danos a terceiros.  

Essa atuação, contudo, pode ser 

comissiva ou omissiva.  

É pacífica a doutrina 

administrativista quanto à aplicação da 

teoria do risco administrativo aos casos 

em que o dano é oriundo de ato 

comissivo da Administração Pública. 

Entretanto, concernente aos danos 

gerados por ato omissivo, a doutrina se 

divide entre aqueles que defendem 

aplicação da teoria da responsabilidade 

objetiva, e aqueles que defendem a 

aplicação da teoria da culpa 

administrativa. 

Consoante afirma o 

constitucionalista Alexandre de Moraes 

(2010): 

a responsabilidade civil das 
pessoas jurídicas de direito 
público e das pessoas jurídicas 
de direito privado prestadoras 
de serviço público baseia-se no 
risco administrativo, sendo 
objetiva. Essa responsabilidade 
objetiva exige a ocorrências dos 
seguintes requisitos: ocorrência 
do dano; ação ou omissão 
administrativa; existência de 
nexo causal entre o dano e a 
ação ou omissão administrativa 
e ausência de causa excludente 
da responsabilidade estatal. 
(MORAES, 2010. p. 375). 

 

Verifica-se que o ilustre 

doutrinador constitucionalista entende 

que a responsabilidade civil da 

Administração Pública é objetiva 

independente de o dano ter ocorrido por 

ação ou omissão. O principal 
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fundamento arguido por doutrinadores 

defensores desta corrente, diz respeito 

ao fato de o dispositivo constitucional 

que trata a matéria não efetuar qualquer 

distinção. 

É necessário salientar, no entanto, 

que parte dos doutrinadores 

administrativistas defende a teoria da 

responsabilidade subjetiva aos casos em 

que o dano ocorreu por omissão, sendo 

desnecessário a individualização da 

culpa para a responsabilização da 

Administração Pública, diferente do que 

ocorre entre particulares. Noutras 

palavras, significa dizer que a pessoa 

lesada não precisa comprovar que um 

determinado agente público agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia, 

sendo suficiente atribuí-la ao serviço 

público de forma genérica, 

comprovando que uma atuação normal e 

ordinária da Administração Pública 

seria suficiente para evitar o dano.  

Por outro lado, o renomado 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de 

Mello explica que para configurar a 

responsabilidade estatal por omissão 

não basta comprovar a simples relação 

entre ausência do serviço e o dano: 

A responsabilidade estatal por 
ato omissivo é sempre 
responsabilidade por 
comportamento ilícito. E, sendo 

responsabilidade por ilícito, é 
necessariamente 
responsabilidade subjetiva, pois 
não há conduta ilícita do Estado 
(embora do particular possa 
haver) que não seja proveniente 
de negligência, imprudência ou 
imperícia (culpa) ou, então, 
deliberado propósito de violar a 
norma que o constituía em dada 
obrigação (dolo). (MELLO, 
2010. p. 1013). 

 

Porém, para o mencionado 

doutrinador nos casos de “falta de 

serviço” admite-se uma presunção de 

culpa do Poder Público, pois caso 

contrário seria notavelmente difícil para 

o lesado demonstrar que o serviço não 

se desempenhou como deveria. Aplicar-

se-ia assim uma presunção juris tantum 

de culpa do Poder Público, invertendo-

se o ônus da prova.  

Contudo, deve-se distinguir os 

casos em que o dano ocorre por omissão 

do Estado, com relação a coisas ou 

pessoas sob sua custódia, pois neste 

caso presume-se a obrigação da 

Administração Pública de evitá-lo dada a 

sua posição de garante. Logo, 

independente de não haver conduta 

estatal comissiva, a Administração 

Pública responderá de forma objetiva 

pelos eventuais danos. Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo salientam 

que: 
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Nestas situações, em que o 
Estado está na posição de 
garante, quando tem o dever 
legal de assegurar a integridade 
de pessoas ou coisas sob sua 
custódia, guarda ou proteção 
direta, responderá ele com base 
na teoria do risco 
administrativo, terá 
reponsabilidade extracontratual 
objetiva pelo dano ocasionado 
pela sua omissão às pessoas ou 
coisas que estavam sob sua 
custódia ou sob sua guarda. 
(ALEXANDRINO; PAULO, 2011. 
p. 763). 

 

Destarte, conquanto o conceito de 

culpa aplicado ao direito público seja 

mais amplo do que aquele analisado de 

uma perspectiva civilista, os 

doutrinadores contrários à aplicação da 

teoria da responsabilidade subjetiva do 

Estado, alegam que a responsabilização 

objetiva é uma conquista e uma garantia 

do particular em face da Administração 

Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto, embora uma 

parte respeitável dos doutrinadores 

administrativistas entenda que à 

responsabilidade civil do Estado, seja 

por ação ou omissão, aplica-se a teoria 

da responsabilidade objetiva, 

majoritariamente a doutrina tem 

defendido a teoria da culpa 

administrativa para as hipóteses de 

omissão estatal. 

Àqueles que defendem este 

primeiro posicionamento justificam sua 

posição afirmando que ao exigir o 

elemento culpa como necessário à 

caracterização da responsabilidade da 

Administração Pública por omissão, o 

exegeta efetua uma distinção onde a 

Magna Carta não a faz, fundamentando-

se principalmente no brocardo ubi lex 

non distinguit, nec interpres distinguere 

debet (onde a lei não distinguiu, não 

cabe ao intérprete fazê-lo). Alegam 

também que a responsabilização 

objetiva do Estado é uma conquista da 

sociedade e que o reconhecimento da 

vulnerabilidade do administrado é 

corolário do princípio da igualdade 

material. 

Todavia, é mister observar que, em 

sua maioria, os danos ocorridos por 

omissão estatal, são causados aos 

particulares por atos de terceiros, como 

no caso da falta de segurança nas ruas, 

ou por fenômenos da natureza, como 

uma enchente por exemplo. 

Não se pode negar que situações 

assim são totalmente distintas dos casos 

em que há ação por parte do agente 

público e a responsabilização civil da 

Administração Pública decorre 
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simplesmente do risco assumido pelo 

Estado ao outorgar a determinado 

individuo o exercício de atividade 

pública, ou seja, dos riscos da atividade. 

Nos casos em que há omissão 

logicamente não se pode imputar a 

autoria do dano à Administração 

Pública. Deste modo, o Estado somente 

deve ser responsabilizado nos casos em 

que deve obstar o evento lesivo, por 

imposição legal, sem o que não haveria 

razão para impor-lhe o encargo de 

suportar patrimonialmente as 

consequências da lesão. Quando tratar-

se de um dano que o Estado poderia ter 

evitado simplesmente prestando um 

serviço de qualidade mas não o fez, não 

há duvida de que exista o dever de 

reparação por parte da Administração 

Pública, daí a relevância em se 

comprovar que o dano decorre da não 

prestação, má prestação ou demora na 

prestação de um serviço público. 

Assim, infere-se ser necessário 

distinguir três situações. A primeira, se 

refere a os casos em que a atitude 

comissiva do agente público gera o dano, 

e portanto, se aplica a responsabilidade 

objetiva, pela chamada teoria do risco 

administrativo.  

A segunda, diz respeito aos casos 

em que a omissão da Administração 

Pública gera um dano ao particular, por 

meio do chamado “fault du service”, 

hipóteses em que o serviço não 

funcionou, funcionou tardiamente ou 

ainda funcionou de modo incapaz de 

obstar a lesão. Neste caso, aplicar-se-á a 

responsabilidade subjetiva, por meio da 

chamada teoria da culpa administrativa.  

E por fim, a terceira, ocorrida na 

hipótese de haver coisas ou pessoas sob 

custódia do Estado, ao passo que neste 

caso, independente de atuação 

comissiva, responderá a Administração 

Pública de forma objetiva, porquanto 

presumida a sua obrigação de evitar o 

dano. 
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