
RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

I – Introdução 

No Brasil a responsabilidade civil do Estado sempre foi objetiva, deste modo, decorre apenas do 

preenchimento dos requisitos da conduta, dano e nexo de causalidade para sua configuração, independente 

de dolo ou culpa.  

 

A previsão legal para a responsabilidade civil do Estado está no artigo 37, § 6º da CF, que dispõe: 

Art. 37. 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:   

§ 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. 

 

Sendo assim, podemos concluir que a responsabilidade do Estado é objetiva enquanto que a 

responsabilidade do Agente é subjetiva. 

 

Quanto aos requisitos da responsabilidade civil do Estado devemos ter em mente que a Conduta deve ser 

realizada por um agente público que esteja exercendo essa qualidade ou se aproveitando dela. Esta conduta 

deverá causar um dano a um particular, dano jurídico, pois atingiu um bem jurídico tutelado, mesmo que 

exclusivamente moral. Por fim, deverá ser observado se conduta do agente foi suficiente para causar o dano 

por si só, nexo de causalidade. 

 

Entretanto, para que se responsabilize o Estado não há necessidade que se caracterize ilicitude e isto decorre 

do Princípio da Isonomia, posto que o Estado não pode prejudicar um particular mesmo quando sua conduta 

beneficie a maioria. 

 

Quando não forem observados qualquer um dos três requisitos da responsabilidade teremos a exclusão da 

responsabilidade do Estado. Ainda, rompem o nexo de causalidade o caso fortuito, a força maior e a culpa 

exclusiva da vítima. A adoção de tais excludentes caracteriza a teoria do Risco Administrativo, que é a 

adotada pelo Brasil. A teoria do Risco Administrativo contrapõe a teoria do risco integral, que não admite as 

excludentes, e é encontrada no Brasil em alguns casos, como no dano decorrente de atividade nuclear, 

acidentes aéreos e ataques terroristas. 

 

A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, decorre da culpa do serviço/ culpa anônima, é a má 

prestação do serviço no caso em concreto. 

 

Por fim, a teoria do risco criado ou risco suscitado prevê uma responsabilidade objetiva, uma vez que o 

Estado cria uma situação de risco e desta situação de risco é que decorre um dano, mesmo não havendo 

conduta direta do Estado, é o caso do preso que mata outro dentro do presídio. 

 

 



II – Serviços Público 

Conforme visto a responsabilidade por ato lesivo de agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva. 

 

Em relação ao dano a terceiros em decorrência da prestação de serviço público, aqui se verifica o nexo de 

causa e efeito, tendo o STF posicionado seu entendimento no sentido de que a responsabilidade objetiva 

independe da qualidade de usuário de serviço público1. Já o agente, ao causar o dano, deve agir nessa 

qualidade, agindo no exercício de suas funções, não bastando apenas ter a qualidade de agente público. 

 

III- Hospitais Públicos e médicos do SUS 

Quando tratamos da responsabilidade civil do médico particular, observamos esta é subjetiva, em que pese 

ter de serem encontrados os elementos culpa ou dolo para a responsabilização. Entretanto, o atendimento 

por intermédio do serviço público patrocinado pelo Estado, caracteriza a responsabilidade objetiva para 

entidade e responsabilidade extracontratual para o profissional. Nesse caso, na ocorrência de algum erro 

médico no atendimento por hospitais públicos, o Estado será condenado a ressarcir o lesado, restando o 

direito à ação regressiva contra o ato do médico, se esse estiver agido com culpa.  

 

A responsabilização do Estado pelo risco decorre do próprio fato do desempenho da atividade perigosa que 

exerce, cujos danos não podem ser transferidos ao indivíduo. Contudo, quando a atividade é exercida para 

benefício do cidadão, que recebe do serviço público o tratamento para a sua doença, é de se perguntar se o 

Estado também aí responde objetivamente por todo o dano sofrido pelo paciente, independentemente da 

regularidade do serviço prestado. 

 

Nesse contexto, pergunta-se: pode ser indenizado o dano produzido pela morte de um paciente internado 

em hospital público, para o qual a ciência recomendava a realização de cirurgia, efetuada com todos os 

cuidados e de acordo com as prescrições médicas, mas que mesmo assim se revelou inexitosa, causando a 

morte?  

 

Na hipótese em que há o resultado danoso, apesar dos esforços do serviço público para o tratamento do 

doente, elimina-se a responsabilidade do Estado sempre que a administração pública demonstrar o 

procedimento regular dos seus serviços, atribuída a causa do resultado danoso a fato da natureza. Ao tratar 

da exclusão da responsabilidade do Estado, leciona o Prof. YUSSEF CAHALI, partidário da responsabilidade 

objetiva do Estado pela teoria do risco:  

"A segunda regra pode ser estabelecida reconhecendo-se a nenhuma responsabilidade ressarcitória se o 

dano sofrido pelo particular tem a sua causa no fato de força maior, consequência de eventos inevitáveis 

da natureza: a exclusão de responsabilidade da Administração decorre da não-identificação de nenhum 

nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade ou omissão do Poder Público. Assim, o Estado se 

exonera do dever de indenizar por danos decorrentes do exercício de sua atividade médico-hospitalar 

sempre que demonstrar que a causa não foi posta por médico a seu serviço, mas sim decorreu das 

condições próprias do paciente.” 

 

                                                           
1 RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-8-09, Dje nº 237. 



A melhor solução está no meio: não se atribui ao Estado a responsabilidade pelo dano sofrido por paciente 

que recorre aos serviços públicos de saúde, ainda quando provada a regularidade do atendimento 

dispensado, nem se exige da vítima a prova da culpa do serviço: em princípio, o Estado responde pelos danos 

sofridos em consequência do funcionamento anormal de seus serviços de saúde, exonerando-se dessa 

responsabilidade mediante a prova da regularidade do atendimento médico-hospitalar prestado, decorrendo 

o resultado de fato inevitável da natureza. 

 

IV - Buracos na pista  

Podemos entender como vias públicas mal conservadas aquelas que apresentam desgaste no rolamento, 

buracos, entulhos de obras, bueiros abertos, imperfeições no recapeamento e falta de sinalização. Na teoria, 

a administração pública deveria assegurar a constante manutenção das vias, visto que o sistema é custeado a 

partir dos impostos pagos. Ocorre que, a falta de manutenção acaba por gerar acidentes com prejuízos 

altíssimos, assim, surge uma situação de relevante interesse jurídico. 

 

Assim, presente os requisitos da responsabilidade objetiva nasce a obrigatoriedade da Administração pública 

ressarcir o prejudicado. 

“A responsabilidade por danos advindos da atividade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37 , § 6º , da 

Constituição da República. Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade do réu, para a sua 

caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e o ato do 

requerido. Comprovados nos autos os danos morais apontados, mister o acolhimento desta pretensão. A 

ocorrência de sinistro em razão da existência de buraco em via pública, com graves consequências para o 

ciclista gera à vítima abalo à honra, bem como responsabilidade do ente público de arcar com indenização 

a título de danos morais. Na fixação do dano moral, deverá o julgador levar em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, tendo em vista as consequências advindas do fato.“ 

 

Contudo, a teoria objetiva não tem sido a única a ser aplicada. Em situações onde o dano ocorre por ato 

omissivo da administração, alguns tribunais e doutrinadores apontam que deveria ser aplicada a teoria da 

responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de culpa ou dolo do Estado, no que se refere a 

medidas para impedir o evento danoso.  

 

Aqui, a omissão do Estado já caracterizaria a culpa, elemento essencial da responsabilidade subjetiva. 

Portanto, os entes públicos podem causar danos por ato comissivo ou omissivo, sendo neste a sua 

responsabilidade subjetiva e naquele a responsabilidade objetiva caso decorra de atuação de seus agentes. 

“1. Tratando-se de ação de reparação em face de acidente de trânsito decorrente de buraco existente em 

via (omissão do ente público), aplicável à espécie a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo inaplicável 

o disposto no art. 37 , § 6º da Constituição Federal . 2. Demonstrado nos autos que o acidente se deu por 

culpa exclusiva do Município réu, visto que deixou de promover a devida sinalização acerca do buraco 

existente na via, contribuindo diretamente para ocorrência do fato. 3. Comprovado o prejuízo material 

auferido pela parte, mormente pela juntada de três orçamentos. Dever de ressarcir. APELO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. “ 

 



Importante ressaltar que, se acidente ocorreu em via sob gerência do município a ação deverá ser ingressada 

contra a prefeitura, se ocorrer em vias privatizadas, a ação deverá ser ingressada contra a concessionária e se 

o acidente ocorrer em estradas públicas, a ação deverá ser ingressada contra o governo estadual ou federal. 

 

V – Erro do judiciário 

Cabe aqui ressaltar a diferenciação entre a responsabilidade Civil do Estado e a do magistrado por erro 

judiciário. Verificada a primeira, a partir da teoria do risco administrativo ou do risco integral, que condiciona 

a responsabilidade tão somente ao surgimento de lesão provocada por determinada atividade da 

Administração. Enquanto a segunda, configurada a partir da prova inequívoca do dolo ou da fraude da 

conduta comissiva ou omissiva do magistrado, consoante disciplina o CPC, art. 133, o que destoa da 

classificação entre objetiva e subjetiva. Ainda sim, parte da doutrina defende a equiparação da culpa grave 

em dolo. Posição que nunca ganhou espaço majoritário na jurisprudência, já que trazia interpretação 

bastante extensiva da Súmula 299, TST.  

 

VI – Fuga de Preso 

Prosseguindo no estudo específico dos casos de responsabilidade civil do Estado, o tema analisado a seguir 

será quanto à existência de responsabilidade decorrente da fuga de um preso. 

“Ação Rescisória. 2. Ação de Reparação de Danos. Assalto cometido por fugitivo de prisão estadual. 

Responsabilidade objetiva do Estado. 3. Recurso extraordinário do Estado provido. Inexistência de nexo de 

causalidade entre o assalto e a omissão da autoridade pública que teria possibilitado a fuga de presidiário, 

o qual, mais tarde, veio a integrar a quadrilha que praticou o delito, cerca de vinte e um meses após a 

evasão. 4. Inocorrência de erro de fato. Interpretação diversa quanto aos fatos e provas da causa. 5. Ação 

rescisória improcedente.” 

 

A análise deste ponto concentra-se principalmente no nexo causal. No caso em apreço, o STF decidiu que o 

fato de um condenado evadir-se da prisão e após longo lapso temporal cometer o crime não enseja a 

responsabilidade civil, tendo em vista que a fuga não liga-se diretamente ao evento crime como causa, sendo 

inviável aplicar neste ponto a responsabilidade objetiva. No mais, conforme Celso Antônio, temos que nos 

casos de omissão do estado por falta ou falha de um serviço, afasta-se a modalidade subjetiva da 

responsabilidade sendo necessária a verificação de dolo ou culpa na prática da conduta. 

“ Impõe-se a responsabilização do Estado quando um condenado submetido a regime prisional aberto 

pratica, em sete ocasiões, falta grave de evasão, sem que as autoridades responsáveis pela execução da 

pena lhe apliquem a medida de regressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal omissão do Estado 

constituiu, na espécie, o fator determinante que propiciou ao infrator a oportunidade para praticar o crime 

de estupro contra menor de 12 anos de idade, justamente no período em que deveria estar recolhido à 

prisão. Está configurado o nexo de causalidade, uma vez que se a lei de execução penal tivesse sido 

corretamente aplicada, o condenado dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas mesmas condições 

(regime aberto), e, por conseguinte, não teria tido a oportunidade de evadir-se pela oitava vez e cometer o 

bárbaro crime de estupro. Recurso extraordinário desprovido.” 

 

Por outro lado, o STF também já decidiu que nos casos em que o preso apresentava mau comportamento e 

não foram aplicadas regras de regressão, permitindo que ele continuasse no regime aberto, utilizou-se a 



responsabilidade objetiva e foi compreendido que existe nexo de causalidade entre a conduta omissiva do 

estado e o ato praticado pelo preso, pois omitiu-se no cumprimento da lei. 

 

VII – Torcidas Organizadas 

O direito de associação está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, sendo considerado um direito 

fundamental do ser humano, intimamente ligado à autonomia da vontade e a liberdade conforme dispõem 

os incisos XVII, XVIII, XIX e XXI. Além disso, o Código Civil em artigo 44 traz que, são pessoas jurídicas de 

direito privado: as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos.  

 

Em função da sua natureza de pessoas jurídica, a associação é considerada sujeito de direitos e obrigações. 

Desta forma a associação responde civilmente pelos atos de seus associados. Ainda nos preceitos legais o 

Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003), o artigo 41-B tipifica como crime a promoção de tumulto, incitação 

de violência ou invasão de local restrito em eventos esportivos, culminando uma pena de 01 a 02 anos e 

multa.  Em maior parte dos eventos esportivos, principalmente nos jogos de futebol, a segurança é realizada 

pela Policia Militar a pedidos da Federação Paulista de Futebol, quando realizados no Estado de São Paulo. 

 

Somando-se a isso, temos em São Paulo uma regulamentação que remunera os o Estado por cada policial 

que participa na segurança dos jogos. Segundo a Lei Estadual número 15.266/2013, que dispõe sobre o 

tratamento tributário relativo às taxas no âmbito do Poder Executivo Estadual, traz o seguinte: um homem 

ou mulher que vai à partida tem o valor de R$ 30,21 por hora. Mesmo sendo a segurança realizada pelo 

Estado, temos que analisar a situação sobre os seguintes prismas: Quando o Estado se omite quando a 

encontros marcados, que neste caso diante desta omissão será o Estado responsabilizado civilmente. Outra 

situação é a passividade do Estado em conflitos não marcados, mas controláveis, aqui também temos, uma 

responsabilidade do Estado. E por fim, situações na qual, mesmo havendo o devido policiamento, a 

animosidade dos envolvidos é tamanha, que não há como evitar um conflito. 

 


