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RESUMO 
 
 
 
 

O presente trabalho analisa a responsabilidade do Estado, com o escopo de 
demonstrar que somente as situações caracterizadoras de força maior excluem 
aquela. Trata-se de tema que tem gerado amplas discussões na doutrina. Aborda a 
evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Aponta o atual panorama da 
responsabilidade civil estatal no ordenamento jurídico brasileiro. Acentua as 
diferenças entre caso fortuito e força maior. Utilizando-se do método descritivo-
analítico, conclui-se a pesquisa defendendo-se que unicamente a força maior exclui 
a responsabilidade do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Caso fortuito. Força maior. Responsabilidade do Estado. 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The present work analyzes the responsibility of the State, with the target to 
demonstrate that only the larger force’s situations excludes that one. It is a subject 
matter that has been generating broad discussion in the academic environment. 
Approaches the historic evolution of the State civil responsibility. Points the current 
panorama of the State civil responsibility in the Brazilian legal system. Accents the 
differences between casual event and larger force. Making use of the descriptive-
analytical method, the research comes to a conclusion that defends the only the 
larger force excludes the responsibility of the State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Casual event. Larger force. Responsibility of the State. 
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INTRODUÇÃO  

Assunto do qual, continuamente, estudiosos pátrios e estrangeiros se 

ocupam, a responsabilidade do Estado tem recebido especial atenção da 

jurisprudência pátria. De fato, o estudo sobre tal instituto revela-se de suma 

importância, especialmente no aspecto prático, posto que se constata, 

rotineiramente, a circunstância de o Estado, no exercício de suas atividades, 

provocar prejuízos aos administrados.  

Hodiernamente é aceita de forma majoritária a tese da responsabilização 

do Estado por atos provocados por seus agentes, sobretudo nos países em que 

vigora, ao menos formalmente, o Estado Democrático de Direito. Assim, 

praticamente todos os ordenamentos jurídicos consagram a responsabilidade 

estatal. Ressalta-se que, inclusive nos países onde a irresponsabilidade do Estado 

era fortemente defendida, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, houve uma 

mudança no pensamento jurídico e, ainda que de forma insatisfatória com relação 

aos demais países, especialmente os europeus, admite-se a responsabilidade do 

Estado.  

Evidentemente, o paradigma que hoje se verifica nem sempre existiu. Ao 

contrário, é fruto de uma considerável e vertiginosa evolução, indo de uma época em 

que vigorava o pensamento que pregava a total irresponsabilidade do Estado até os 

dias atuais, em que predomina a idéia de responsabilidade objetiva do Estado.  

Como toda e qualquer evolução jurídica, que tem por fundamento e pano 

de fundo as mudanças sociais e políticas de uma época, a evolução histórica do 

instituto da responsabilidade civil do Estado deixa transparecer, de maneira 

cristalina, a influência do pensamento político dos dois últimos séculos.  

 A evolução da responsabilidade civil do Estado passou de um período 

em que não se admitia a responsabilidade do Estado, permitindo-se, no máximo, a 

responsabilização pessoal do agente em diminutos casos, até o advento da teoria do 

risco administrativo, consubstanciado na responsabilidade primária do Estado, 

averiguada de forma objetiva (independentemente de haver ou não culpa do agente 

público).  

Entretanto, apesar da evolução, culminando-se com o advento do Art. 37, 

§6º, da Constituição Federal, que responsabiliza o Estado por danos causados pelos 
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atos de seus agentes, considerando-se agente público como qualquer pessoa que 

exercite a vontade estatal, existe ainda bastante controvérsia acerca da 

possibilidade de as situações caracterizadoras de caso fortuito e a força maior serem 

consideradas excludentes da responsabilidade civil da Administração. 

O presente estudo monográfico tem por objetivo analisar, no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, se é possível a não responsabilização estatal 

quando da ocorrência de fatos que caracterizem o caso fortuito e a força maior, além 

de, aprioristicamente, estabelecer a distinção entre as duas hipóteses.  

Analisar-se-á os seguintes questionamentos: há uma diferenciação entre 

caso fortuito e força maior? Ambos são aptos a romper o nexo causal entre o dano e 

a atuação da Administração a ponto de excluir a responsabilidade do Estado? 

Com o intuito de alcançar um desenvolvimento lógico e sistematizado, o 

estudo divide-se em três capítulos, cada qual com um plano de abordagem próprio. 

O primeiro capítulo irá abordar o tema da responsabilidade civil, 

pesquisando seu conceito, evolução, classificação e pressupostos. Tal tema, como 

será visto, possui uma posição enciclopédica dentro do mundo jurídico, de modo que 

vários autores o alocam na seara da Teoria Geral do Direito. Assim, para um claro e 

profundo entendimento da responsabilidade civil do Estado, é necessário, 

inicialmente, compreender o instituto da responsabilidade civil, seu conceito, suas 

particularidades, seus efeitos e tantos outros aspectos sobremaneira relevantes.   

O segundo capítulo irá tratar da responsabilidade civil no âmbito do 

Estado, demonstrando seu fundamento e abordando as diversas fases do seu ciclo 

evolutivo, tanto no cenário mundial, como no ordenamento jurídico brasileiro. Uma 

análise da evolução da responsabilidade do Estado é de suma importância para se 

conhecer as diversas teorias acerca da responsabilização do Estado e, assim, 

compreender o atual estágio do pensamento jurídico sobre o tema. Abordar-se-á, 

também, o panorama da responsabilidade do Estado na Constituição Federal de 

1988 e nas Constituições pretéritas. 

O terceiro capítulo abordará, finalmente, o tema do presente estudo 

monográfico, qual seja, se as hipóteses de caso fortuito e força maior podem ser 

tidas como excludentes da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico 

pátrio. Antes, contudo, serão apresentadas as principais correntes doutrinárias a 

respeito do caso fortuito e da força maior. 
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O presente trabalho usará metodologia caracterizada como um estudo 

descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica. Relativamente à 

tipologia, esta será, segundo a utilização dos resultados, pura. No tocante a 

abordagem, será de forma qualitativa. Por fim, quanto aos objetivos da pesquisa, 

buscar-se-á ser descritiva e explanatória. Considerando-se a interdisciplinaridade da 

ciência jurídica, buscar-se-á em diversos ramos jurídicos, como o direito 

administrativo, o constitucional e o direito civil, a fundamentação teórica deste 

trabalho.  

Cumpre, por fim, fazer a advertência de que não há, aqui, qualquer 

pretensão de criatividade. O interesse está apenas em proceder a uma análise da 

orientação doutrinária existente a respeito da matéria no País.  
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1  RESPONSABILIDADE CIVIL  

1.1  Apresentação da Importância do Tema  

Antes de se adentrar no objeto do presente estudo monográfico, é forçoso 

analisar os contornos do instituto jurídico da responsabilidade civil.  

A responsabilidade civil, em verdade, ultrapassa os limites do regramento 

civilista, sendo um instituto jurídico que exerce considerável influência e incide em 

diversos ramos da ciência jurídica, com as devidas adaptações, é claro, estejam tais 

ramos alocados no âmbito do direito público ou do direito privado. Existem autores, 

inclusive, que situam a responsabilidade civil no plano da Teoria Geral do Direito, 

tendo em vista a larga abrangência do instituto. É o que faz, por exemplo, Maria 

Helena Diniz1, quando afirma:  

 
Os princípios estruturais, o fundamento e o regime jurídico são os mesmos, 
comprovando a tese da unidade jurídica quanto aos institutos basilares, 
uma vez que a diferenciação só se opera no que concerne às matérias 
objeto de regulamentação legal - como também a realidade social, o que 
demonstra o campo ilimitado da responsabilidade civil. 
 
 

Corroborando com o mesmo entendimento, José Cretella Júnior2 tece a 

seguinte consideração:  

 
A responsabilidade domina todo o campo da ciência do direito, sendo 
comum ao direito privado e ao direito público, apresentando-se como 
verdadeira categoria jurídica, cuja fonte produtora é, em última instância, o 
próprio homem ou entidade criada pelo homem com personalidade jurídica.  
 
 

Assim, uma prévia análise das nuances do aludido instituto é etapa 

obrigatória para que se alcance uma satisfatória e razoável compreensão acerca da 

temática do caso fortuito e da força maior e, no presente caso, da análise dos dois 

institutos como excludentes ou não da responsabilidade estatal. 

 

 

 

                                                 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil . São Paulo: Saraiva 1987. p. 4. v.7  
2 CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar . São Paulo: Saraiva, 1980, p.24.  
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1.2 Definição de Responsabilidade Civil  

O presente estudo monográfico deve ser iniciado pela definição precisa 

do instituto jurídico acima mencionado, qual seja a responsabilidade civil.  

O termo responsabilidade pode apresentar diversas acepções, 

dependendo da situação jurídica que se procura definir. Nesse sentido, invocamos a 

lição de Sílvio de Salvo Venosa3:  

 
O termo responsabilidade, embora com sentidos próximos e semelhantes, é 
utilizado para designar várias situações no campo jurídico. A 
responsabilidade, em sentido amplo, encerra noção em virtude da qual se 
atribui a um sujeito o dever de assumir as conseqüências de um ou outro 
evento ou ação. Assim, diz-se, por exemplo, que alguém é responsável por 
outrem, como o capitão do navio pela tripulação e pelo barco, o pai pelos 
filhos menores etc. Também a responsabilidade reporta-se no sentido de 
capacidade: o amental, por exemplo, a princípio não responde por seus 
atos, porque não possui capacidade, embora o novo Código lhe tenha 
atribuído uma responsabilidade pessoal mitigada. Em nosso estudo, 
interessa a responsabilidade como fato ou ato punível ou moralmente 
reprovável, como a violação de direitos do novo Código, o que acarreta 
reflexos jurídicos.  
 
 

No mesmo sentido, o posicionamento de Cavalieri Filho4 que, acerca da 

etimologia da palavra responsabilidade, afirma:  

 
É aqui que entra a noção de responsabilidade civil. Em seu sentido 
etimológico, responsabilidade exprime a idéia de obrigação, encargo, 
contraprestação. Em sentido jurídico, o vocabulário não foge dessa idéia. 
Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da 
violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade 
civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano 
decorrente da violação de um dever jurídico originário.  
 
 

É necessário tecer algumas considerações acerca das diferenças entre 

obrigação e responsabilidade. 

A responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, que nasce da violação 

da obrigação, dever jurídico originário. Assim, como exemplo, aquele que se obrigou 

à realização de um determinado serviço e não o realizou (obrigação, dever jurídico 

originário), está obrigado a reparar as perdas e danos causados pelo 

inadimplemento da obrigação assumida (responsabilidade, dever jurídico sucessivo).  

                                                 
3 VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito civil: responsabilidade. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 12. 
4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 08. 
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Assim, para se saber quem é o responsável pelo não adimplemento de 

determinado dever jurídico originário (obrigação), deve-se verificar a quem a lei 

atribuiu tal obrigação, pois não pode haver responsabilização sem a violação de 

alguma obrigação preexistente.  

Corroborando o entendimento aqui esposado, traz-se à luz a lição de 

Alois Brinz, citado por Cavalieri Filho:  

 
Devemos a Alois Brinz essa importante distinção entre obrigação e 
responsabilidade, o primeiro visualiza dois momentos distintos na relação 
obrigação: o débito, (shuld), consistente na obrigação de realizar prestação 
e dependente da ação ou omissão do devedor; e o da responsabilidade 
(halftung), na qual se faculta ao credor atacar e executar o patrimônio do 
devedor a fim de obter a correspondente indenização pelos prejuízos 
causados em virtude do descumprimento da obrigação originária (apud 
Amoldo Wald. Direitos das obrigações . 15. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, p. 35) 5. 
 

 

O Código Civil Brasileiro, em seu art. 389, em expediente que demonstra 

sua qualidade técnica, formulou a distinção entre obrigação e responsabilidade, 

conforme se percebe a seguir: “art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o 

devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo Índices 

oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.  

O Código Civil Brasileiro, por igual, apontou, de forma objetiva e cristalina, 

que a responsabilidade origina-se a partir de um ato ilícito, nascendo daí obrigação 

de indenizar, a fim de que se restaure o status quo ante. Assim, traz-se à colação os 

dispositivos do supracitado diploma legislativo que versam sobre o ato ilícito e o 

dever de indenizar (responsabilidade):  

 
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.  
 
Art. 187  - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  
Art. 927  - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 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.  Brasil. Código civil.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. 

                                                 
5 Op. cit, CAVALIERI FILHO, Sérgio.  2006. p. 25 
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Desse modo, o novo diploma civil brasileiro não só conceituou o 

fenômeno da responsabilidade civil, como também apontou qual a fonte de onde 

provém tal obrigação.  

Utilizando-se a classificação, corrente na doutrina pátria, das obrigações 

entre legais e voluntárias, as primeiras oriundas da lei e as segundas decorrentes de 

uma conjugação de vontades das partes envolvidas, conclui-se sem maiores 

esforços que a obrigação de indenizar é legal. Neste sentido, colacionamos o 

posicionamento de Cavalieri Filho6:  

Qual a natureza jurídica dessa obrigação de indenizar? Segundo consta a 
nomenclatura as obrigações podem repartir-se em voluntárias e legais. As 
primeiras são aquelas criadas por negócios jurídicos, trata-se de contratos 
ou não, em função do princípio da autonomia da vontade. Obrigações. Em 
suma existem porque as partes quiseram que elas existissem e têm 
justamente o conteúdo que lhes quiseram imprimir. As segundas são as 
obrigações impostas pela lei, dados certos pressupostos; existem porque a 
lei lhes dá vida e com o conteúdo por ela definido. A vontade das partes só 
intervém como condicionadora, e não como modeladora dos efeitos 
jurídicos estatuídos na própria lei. Pois bem, a obrigação de indenizar é 
legal, vale dizer, é a própria lei que determina quando a obrigação surge e a 
precisa conformação que ela reveste.  
 
 

De tal modo, não há como haver responsabilidade, e conseqüentemente, 

obrigação de indenizar, se não houver o desrespeito a uma obrigação jurídica 

originária. Ainda, só é possível se verificar a pessoa responsável pela obrigação de 

indenizar, se delinear a obrigação jurídica originária e quem foi responsável pelo seu 

descumprimento.  

Destaca-se que, no entendimento de diversos autores civilistas, existe 

uma profunda afinidade entre o conceito de ato ilícito e o de culpa, tomando 

hercúlea a tarefa de definir o instituto da "culpa" diante da responsabilidade civil 

objetiva, onde o mencionado instituto não é elemento da apontada espécie de 

responsabilidade. Assim, para os autores que relacionam a culpa no conceito de ato 

ilícito, é impossível haver ato ilícito sem culpa, restando a responsabilidade objetiva 

sem um fato gerador definido.  

Tratando-se de responsabilidade objetiva, o ato gerador de tal fenômeno 

jurídico não pode ser considerado ilícito. Ainda, outros renomados doutrinadores, 

afirmam que a responsabilidade civil com culpa (subjetiva) relaciona-se com o ato 

                                                 
6 Ibidem, Idem. 2006. p. 26.  
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ilícito, enquanto que a responsabilidade objetiva supostamente estaria relacionada 

com algum comportamento lícito.  

Entretanto, verifica-se impróprio tal posicionamento. A fim de que se 

possam conviver harmoniosamente os conceitos de ato ilícito e responsabilidade 

civil objetiva e subjetiva, outro enfoque deve ser dado à matéria, a fim de que a 

premissa de que toda responsabilidade decorra do descumprimento de uma 

obrigação originária.  

Inicialmente, visando à construção de um melhor posicionamento acerca 

do tema, necessário analisar o duplo aspecto da ilicitude. No plano objetivo, a 

ilicitude relaciona-se apenas com a desconformidade do ato em relação ao que o 

Direito dispõe. A simples circunstância de a conduta ser contrária a uma 

determinada norma jurídica já é o suficiente para classificá-la como ilícita. No que 

concerne ao plano subjetivo, faz-se um juízo de valor sobre tal descumprimento, só 

sendo isso possível analisando a conduta humana no caso concreto. Assim, no 

plano subjetivo, só pode haver ilicitude se esta, no plano objetivo, estiver qualificada 

pela culpa.  

Tomando como partida o duplo aspecto do ato ilícito, tem-se o conceito de 

ato ilícito em sentido estrito e amplo. Em sentido estrito, é o conjunto de 

pressupostos da responsabilidade - ou, se preferirmos, da obrigação de indenizar.7 

 No sentido amplo, ato ilícito indica apenas a ilicitude do ato, a conduta 

humana antijurídica, contrária ao Direito, sem qualquer referência ao elemento 

subjetivo ou psicológico.8   

Assim sendo, verifica-se que, hodiernamente, ante a expansão do campo 

de incidência da responsabilidade civil objetiva, só se é possível conceituar o ato 

jurídico, ou melhor, o único conceito que realmente pode atribuir ao ato ilícito a 

função de gerar a obrigação de reparar, e conseqüentemente, a responsabilidade, é 

conceito amplo do mesmo. 

Cumpre destacar que, inclusive no campo da responsabilidade civil 

subjetiva, o conceito estrito de ato ilícito tornou-se obsoleto demais, não podendo 

abarcar todas as hipóteses da responsabilidade com culpa.  

                                                 
7 Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. 2006, p. 35.  
8 Ibidem, Idem. 2006. p. 33. 
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O Código Civil de 2002, corroborando com o mais atual entendimento 

sobre o assunto, consolidou um tratamento dicotômico, trazendo a responsabilidade 

civil com e sem culpa no art. 927 e parágrafo único. Ainda, formulou dois conceitos 

de ato ilícito, um abrangente, no supracitado art. 186, e um mais amplo, destituído 

do conceito de culpa, no art. 187. Sem dúvida, tal posicionamento foi um avanço 

importante no campo da responsabilidade, de modo que será plenamente a possível 

a responsabilidade ainda que não se pratique um ato ilícito em sentido estrito. Em 

outras palavras, será possível a responsabilidade civil pela prática de atos que não 

ofendam a ordem jurídica, ou seja, atos lícitos.  

Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em admitir a 

responsabilidade mesmo na hipótese de atos lícitos. Neste jaez colhemos o seguinte 

julgado do referido Sodalício:  

 
 
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPOR TE 
COLETIVO. FATO DE TERCEIRO. PENSÃO. DANO MORAL . Precedentes 
da Corte. 1. Cuida o caso de saber se a culpa do terceiro motorista do 
caminhão, que empurrou o carro para baixo do ônibus e fez com que este 
atropelasse os pedestres, causando-lhes morte e ferimentos severos, exclui 
o dever de indenizar da empresa transportadora. O princípio geral é o de 
que o fato culposo de terceiro, nessas circunstâncias, vincula-se ao risco da 
empresa de transporte, que como prestadora de serviço público responde 
pelo dano em decorrência, exatamente, do risco da sua atividade, 
preservado o direito de regresso. Tal não ocorreria se o caso fosse, 
realmente, fato doloso de terceiro. A jurisprudência tem admitido claramente 
que, mesmo ausente a ilicitude, a responsabilidade existe, ao fundamento 
de que o fato de terceiro que exonera a responsabilidade é aquele que com 
o transporte não guarde conexidade. Se o acidente ocorre enquanto 
trafegava o ônibus, provocado por outros veículos, não se pode dizer que 
ocorreu fato de terceiro estranho ou sem conexidade com o transporte. E 
sendo assim, o fato de terceiro não exclui o nexo causal, obrigando-se a 
prestadora de serviço público a ressarcir as vítimas, preservado o seu 
direito de regresso contra o terceiro causador do acidente. É uma 
orientação firme e benfazeja baseada no dever de segurança vinculado ao 
risco da atividade, que a moderna responsabilidade civil, dos tempos do 
novo milênio, deve consolidar. 2. Deve a pensão, considerando a presunção 
ele que a vítima receberia um salário mínimo, estabelecer o desconto de um 
terço que gastaria com seu próprio sustento. 3. O valor do dano moral 
somente pode ser revisto quando se trate de exorbitância, abuso, ou 
mesmo insignificância, o que não ocorre no caso. 4. Sem dissídio regular e 
sem indicação de dispositivo legal violado, não tem passagem o especial. 5. 
Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 469867 / SP, 
Relatar: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento: 27/09/2005). 
(grifos nossos).  
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1.3 Elementos Essenciais da Responsabilidade Civil  

Examinando-se a responsabilidade civil, percebe-se a existência de 

alguns pressupostos necessários para que a mesma se constitua. Vale salientar que 

tais pressupostos variam de acordo com a teoria adotada. Por exemplo, a culpa só é 

necessária caso a teoria aplicada seja a subjetiva. No entanto, há determinados 

elementos que são constantes, independentemente de qualquer teoria, estando 

presentes em todos os casos em que esteja configurada a obrigação de indenizar. 

São eles: a existência de uma ação comissiva ou omissiva, a ocorrência de um dano 

e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.  

 
1.3.1  Ação Comissiva ou Omissiva  

O primeiro pressuposto é a ação humana causadora do dano. Tal ação, 

segundo Sampaio Siqueira9 "pode ser comissiva, caso se trate de um ato positivo, 

no qual uma pessoa desenvolve uma atividade, ou omissiva, caso se trate de um ato 

negativo, no qual uma pessoa deixa de desenvolver uma atividade cuja prática 

constitua um dever".  

A responsabilidade pode derivar de um ato ilícito. A regra é que a 

obrigação de indenizar, pela prática de atos ilícitos, advém da culpa. O ato ilícito 

estará configurado quando o agente descumprir o dever geral de não causar dano a 

ninguém (responsabilidade extracontratual) ou quando descumprir uma obrigação 

previamente assumida (responsabilidade contratual).  

No entanto, o dever de reparar pode decorrer também de ato lícito, ou 

seja, aquele em que o agente atua sem contrariar a lei. Nessa hipótese a 

responsabilidade baseia-se na teoria do risco, sendo o agente obrigado a ressarcir o 

dano mesmo que tenha procedido sem culpa. É o caso, por exemplo, em que a 

atividade desenvolvida pelo autor do dano, implica, naturalmente, risco para os 

direitos de outrem, devendo assim o causador do prejuízo, mesmo sem culpa, 

ressarcir a vítima.  

                                                 
9 SIQUEIRA, Marcelo Sampaio. Responsabilidade do Estado:  erro judicial praticado em ação civil. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2001.p.42. 
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Ressalta-se que a responsabilidade civil pode derivar de ato próprio do 

agente, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do mesmo ou ainda de danos 

causados por coisas ou animais que lhe pertençam.  

 
1.3.2 Dano   

O segundo elemento é a ocorrência do dano. Conforme já foi dito, 

anteriormente, não há responsabilidade civil sem a existência do dano, de tal forma 

que José Aguiar Dias10, considera "verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, 

porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente 

não pode concretizar-se onde nada há que reparar".  

A palavra dano denota prejuízo, perda ou detrimento. Normalmente, 

assume um significado econômico ou patrimonial, sendo, nesse caso, denominado 

de dano material. Dano material é, portanto, aquele que repercute na esfera 

financeira da vítima, sendo representado pelos danos emergentes e pelos lucros 

cessantes. No entanto, o dano pode atingir bens não patrimoniais, bens 

personalíssimos que não são passíveis de análise econômica, não sendo, assim, 

expressos em pecúnia. Estes são qualificados de danos morais.  

O dano emergente é aquele que traduz uma diminuição efetiva no 

patrimônio da vítima, sendo também chamado de dano positivo. Segundo Venosa11, 

geralmente, na prática, é o dano mais facilmente avaliável porque depende 

exclusivamente de dados concretos". No caso em que vândalos apedrejam um carro 

de um taxista, a quantia referente ao dano emergente será o valor que o proprietário 

gastou para reparar o carro, recompondo-o ao estado anterior.  

Já o lucro cessante configura-se naquilo que a vítima deixou de ganhar, 

ou seja, o que ela teria recebido se não houvesse sofrido o dano. Retomando o 

exemplo acima referido, o lucro cessante seria traduzido no valor da quantidade de 

corridas que o taxista deixou de fazer durante o tempo em que seu automóvel 

estava no conserto.  

                                                 
10 DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense. 1984. p. 713. v. 2 
11 Cf. VENOSA, Silvio Sálvio. Atlas, 2003.p.42. 
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O dano moral não afeta o patrimônio12 econômico da vítima, atingindo 

diretamente o íntimo do ofendido. O dano moral é sempre de natureza subjetiva 

relacionando-se a sentimentos, afetando à honra, o bom nome, a identidade 

profissional, o conceito que a vítima desfruta na comunidade em que vive.  

Deve-se observar que tanto o dano moral como o material é reparado 

através de uma quantia em dinheiro. No entanto, durante muito tempo, discutiu-se a 

possibilidade de reparação pecuniária do dano moral. Muitas eram as objeções 

erguidas contra a reparação no dano moral, conforme observa Rodrigues13:  

 
Dentre essas objeções é mister destacar: a) a falta do efeito durável do 
dano meramente moral; b) a dificuldade em descobrir-se a existência do 
dano; c) ,; indeterminação do número de pessoas lesadas; d) a 
impossibilidade de uma rigorosa avaliação em dinheiro da extensão do dano 
moral; e) o ilimitado poder que se tem de conceder ao juiz para avaliar o 
montante compensador do dano meramente moral.  
 
 

No entanto, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, tais 

debates perderam a dimensão. Os incisos V e X do artigo 5°14 da Carta Magna 

referem-se, expressamente, à possibilidade de indenização por dano moral. Deve-se 

observar, ainda, que o Código Civil de 1916, nunca restringiu a indenização somente 

aos danos exclusivamente patrimoniais, ocorrendo tais discussões apenas nas 

esferas doutrinária e jurisprudencial.  

A reparação do dano moral se dá através de uma quantia em dinheiro, 

apesar de o bem afetado não poder ser aferido economicamente. No entanto, o 

valor pecuniário provoca na vítima uma sensação de prazer, que visa a compensar a 

dor sofrida, desestimulando a conduta inadequada do lesante.  

Portanto, em sede de responsabilidade civil, a regra é que a indenização 

para o ressarcimento do dano seja paga em dinheiro. Mesmo que o causador do 

dano fique obrigado a fornecer alimentos, tratamento médico, ou alguma obrigação 

de fazer, o elemento capaz de substituir tais prestações é uma quantia pecuniária.  
                                                 
12 A palavra patrimônio tem duas acepções podendo ser empregada tanto em sentido restrito como 
em sentido amplo. Em sentido restrito, denota um conjunto de bens de valor econômico, em sentido 
amplo, designa o conjunto de bens e direitos, sejam eles de conteúdo econômico ou não. Nessa 
hipótese, tal termo foi utilizado em sentido restrito. 
13 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 1989. p.206. 
14 Os dispositivos constitucionais referidos preceituam respectivamente que "é assegurado o direito 
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem" e 
que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".  
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Conforme bem destaca Siqueira15: 

 

A reparação do dano, seja qual for o tipo, é representada por uma prestação 
pecuniária, responsabilidade patrimonial, que visa a restituir a situação ao 
status quo originário. O dano moral também é reparado da mesma forma, o 
que representa uma pena ao infrator e, embora a dor não tenha preço, a 
indenização pecuniária serve para compensar a violação ao seu direito, 
possibilitando atenuar o sofrimento, possibilitando diversões, objetivando a 
recuperação do equilíbrio psíquico abalado.  
 
 

O ressarcimento do dano moral é cumulável com o patrimonial, podendo 

um determinado evento gerar esses dois tipos de lesão (Súmula 37 do STJ)16. 

Ressalta-se ainda que o dano a um bem ou interesse jurídico deve ser certo, sendo 

necessária a prova real e concreta da ocorrência do mesmo, não se admitindo a 

reparação de um dano hipotético. No entanto o valor do dano não necessariamente 

precisa ser indicado, uma vez que poderá depender de aspectos a serem provados 

em liquidação.  

 
1.3.3 Nexo de Causalidade  

O terceiro elemento para que a responsabilidade civil seja configurada é a 

existência de um nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano 

sofrido pela vítima. É através do nexo de causalidade que se conclui quem foi o 

causador do dano. Portanto, um dano somente será ressarcido quando for possível 

estabelecer um nexo de causalidade entre ele e o seu autor.  

No entanto, na prática, é comum encontrarem-se dificuldades para 

estabelecer a relação de causa e efeito, principalmente quando aparecem 

concausas. Deve-se observar, ainda, que, não raro, há também uma certa 

dificuldade em se provar o nexo causal. Muitas vezes, a identificação do fato que 

constitui a verdadeira causa do dano encerra dificuldades, uma vez que este decorre 

de múltiplas causas. Essas concausas podem ser simultâneas ou sucessivas.  

As concausas são simultâneas quando a somente um dano são atribuídas 

várias causas. Ocorre no caso em que um dano é causado por várias pessoas. 

                                                 
15 Cf. SIQUEIRA, Marcelo Sampaio. 2001. p. 48-49. 
16 Tal súmula preceitua que "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do 
mesmo fato".  
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Nessa hipótese, tendo o prejuízo, mais de um autor, todos responderão 

solidariamente17pela reparação18.  

Já nas concausas sucessivas se estabelece uma cadeia de causas e 

efeitos, dificultando, desta forma, a identificação da causa que deve ser eleita como 

a responsável pela ocorrência do evento danoso. Existem várias teorias acerca 

desse tema, cabendo destacar as três principais: a teoria da equivalência das 

condições, a teoria da causalidade adequada e a que exige que a causa deve ser 

imediata ao dano produzido denominada de teoria dos danos diretos e imediatos.  

Na teoria da equivalência das condições tudo que concorrer para o evento 

deve ser indicado como relação de causalidade. Portanto, todo e qualquer fato que 

contribuir para a geração do dano é considerado uma causa.  

Essa teoria, no entanto, possibilita conclusões absurdas. Por exemplo, 

João dirige um carro que funciona em perfeitas condições e atropela Maria pelo fato 

de encontrar-se bêbado. Nesse caso, por essa teoria, poder-se-ia responsabilizar o 

fabricante do automóvel, pois se o mesmo não houvesse sido produzido o dano não 

teria ocorrido. Segundo Venosa19: 

 
[...] para precisar se uma determinada "causa" concorreu para o evento, 
suprime-se esse fato mentalmente e imagina-se se teria ocorrido da mesma 
forma. Se assim for, não será causa. O inconveniente que se aponta para 
essa teoria é a possibilidade de inserir estranhos no curso do nexo causal, 
permitindo uma linha regressiva quase infinita.  
 

 

Por outro lado, menciona-se a teoria da causalidade adequada, segundo 

a qual somente é considerada causa do dano a circunstância que por si só é capaz 

de produzi-lo. Portanto, a causa deve ser adequada a produzir o dano. No entanto, 

se o dano ocorreu pelo fato de uma circunstância acidental a causa não é adequada, 

                                                 
17 A solidariedade é um artifício jurídico que visa a fortalecer o vínculo entre as pessoas obrigadas, 
facilitando o cumprimento da obrigação. Na solidariedade, concorrem na mesma obrigação, vários 
credores ou devedores cada qual com direito ou obrigação na dívida toda. No caso cada autor do dano 
responderá pela totalidade do dano. A reparação do dano feita por um dos responsáveis extingue a 
obrigação dos demais.  
18 O artigo 942 do Código Civil atual preceitua que "os bens do responsável pela ofensa ou violação do 
direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação".  
19 Op cit.,VENOSA, Silvio Sálvio. 2003. p. 54. 
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não gerando responsabilidade do agente que a praticou. Conforme salienta 

Pereira20:  

Dentre os antecedentes do dano, há que se destacar aquele que está em 
condições de necessariamente produzi-lo. Praticamente em toda ação de 
indenização, o juiz tem de eliminar fatos menos relevantes, que possam 
figurar entre os antecedentes do dano. São aqueles que seriam indiferentes 
à sua efetivação. O critério eliminatório consiste em estabelecer que, 
mesmo na sua ausência, o prejuízo ocorreria. Após esse processo de 
expurgo, resta algum que, "no curso normal das coisas", provoca um dano 
dessa natureza. Em conseqüência, a doutrina que se constrói nesse 
processo técnico se diz da "causalidade adequada", porque faz salientar na 
multiplicidade de fatores causais, aquele que normalmente pode ser o 
centro do nexo de causalidade eliminando os demais.  
 
 

No caso concreto nem sempre essa teoria é satisfatória. Cabe ao juiz 

fazer um juízo de probabilidades para aferir se a causa é adequada para gerar o 

dano, analisando, portanto, se tal relação de causa e efeito normalmente existe em 

casos da mesma natureza. Pelo fato de o grau de probabilidade não gerar certeza, 

tal teoria perdeu seu prestígio.  

A teoria dos danos diretos e imediatos representa uma combinação das 

teorias anteriores. Segundo ela o dano deve ser reparado quando a causa, mesmo 

que remota, apresentar-se de forma indispensável para a geração do prejuízo, não 

existindo outra razão que o explique.  

Como bem explica Gonçalves21:  

O agente primeiro responderia tão-só pelos danos que se prendessem a seu 
ato por um vínculo de necessariedade. Pelos danos conseqüentes das causas 
estranhas responderiam os respectivos agentes. No clássico exemplo do 
acidentado que, ao ser conduzido em uma ambulância para o hospital, vem a 
falecer em virtude de tremenda colisão da ambulância com outro veículo, 
responderia o autor do dano primeiro da vítima, o responsável pelo seu 
ferimento, apenas pelos prejuízos de tais ferimentos oriundos. Pelos danos da 
morte dessa mesma vítima em decorrência do abalroamento da ambulância, na 
qual era transportada ao hospital, com o outro veículo, responderia o motorista 
da ambulância ou o do carro abalroador, ou ambos.  

 
 

A terceira teoria foi a adotada pelo atual Código Civil brasileiro, conforme 

está expresso em seu artigo 403 que "ainda que a inexecução resulte de dolo do 

devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes 
                                                 
20 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil . 3.ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 
79. 
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil . 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.523-
524. 
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por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual". Desta 

forma, o dano deve ser conseqüência direta do fato que o gerou.  

 
1.4 Modalidades de Responsabilidade Civil  

Levando-se em conta o teor da obrigação violada, a responsabilidade pode 

ser tida como contratual ou extracontratual. Em ambas as modalidades, frise-se 

novamente, há um desrespeito a uma obrigação originária. O que as diferencia, em 

verdade, são as fontes dessas obrigações. Quando o dever jurídico violado tiver por 

origem uma conjugação de vontades das partes, como nos casos dos negócios 

jurídicos, estar-se-á diante de uma responsabilidade contratual. De modo diverso, 

será verificada a responsabilidade extracontratual quando o dever jurídico violado 

não estiver consubstanciado em um acordo de vontades, e sim quando decorrer 

diretamente da lei.  

 
1.4.1 Responsabilidade Contratual e Extracontratual  

Conforme externado por Cavalieri Filho22, a divisão entre responsabilidade 

contratual e extracontratual não é estanque no ordenamento jurídico brasileiro:  

 
Em nosso sistema a divisão entre responsabilidade contratual e 
extracontratual não é estanque. Pelo contrário, há uma verdadeira simbiose 
entre esses dois tipos de responsabilidade, uma vez que as regras previstas 
no Código para a responsabilidade contratual (arts. 393, 402 e 403) são 
também aplicadas à responsabilidade extracontratual. 
 
 

Tendo-se em vista que o objeto de estudo deste trabalho monográfico é 

se as situações de caso fortuito e força maior são excludentes ou não da 

responsabilidade estatal, o enfoque aqui está adstrito à responsabilidade 

extracontratual, posto que a mesma expressamente prevista na Constituição Federal 

de 1988. 

 Advirta-se que a responsabilidade civil extracontratual também é 

denominada de responsabilidade aquiliana. O Superior Tribunal de Justiça possui 

precedentes jurisprudenciais no sentido de que a relação jurídica de Direito 

Administrativo travada entre o Poder Público e seus respectivos agentes públicos, 

                                                 
22 Op cit., CAVALIERI FILHO, Sérgio. 2006. p. 39 
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quando do exercício de seus misteres, afasta a incidência desta modalidade de 

responsabilidade, senão vejamos:  

 
 
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.  1. Acidente vitimando 
militar na Academia de Agulhas Negras - AMAN que o levou para 
inatividade, com proventos integrais de um posto acima. 2. Não cabem 
danos morais por acidente ocorrido em atividade desenvolvida por militar 
em razão do cargo. Relação de Direito Administrativo regida pelo Estatuto 
dos Militares, o que afasta a culpa extracontratual ou aquiliana. 3. Hipótese 
que não se assemelha à da indenização acidentária, a teor da Súmula 
299/STF, por distanciar-se inteiramente. da relação de trabalho em que o 
infortúnio tem a indenização repassada ao INSS. 4. Responsabilidade já 
assumida pelo Estado, que promoveu o militar acidentado, deu-lhe promoção e 
pagar-lhe proventos desde a época do acidente." (RESP 476.549/RJ, Relatora 
para acórdão: Min. Eliana Calmon, julgamento: 13/09/2.005. Fonte: DJ 
20.03.2.006, pág. 233).  
 

 
1.4.2 Responsabilidade Subjetiva e Objetiva  

Dentre as possíveis classificações da responsabilidade civil, certamente a 

que possui maior interesse é a que cuida da existência do pressuposto culpa no 

âmbito do elemento gerador da responsabilidade civil.  

Assim, ante a importância do tópico, impende-se fazer uma análise mais 

detalhada a respeito dessas duas modalidades de responsabilidade.  

 
1.4.2.1  Responsabilidade Subjetiva  

A responsabilidade subjetiva, construção dos clássicos teóricos do Direito 

Civil, está deveras relacionada ao conceito de culpa. No âmbito da responsabilidade 

subjetiva, para ser imputado a alguém o dever jurídico de reparar algum dano, é 

necessário que esta tenha agido com dolo, ou pelo menos com culpa, seja por 

imperícia, imprudência ou negligência. Nessa modalidade de responsabilização, a 

culpa (englobando-se o dolo) toma-se o pressuposto mais importante, não podendo 

o indivíduo sofrer alguma censura pelo ordenamento jurídico se não for demonstrada 

a existência desse pressuposto.  

Conforme fartamente explanado em diversos manuais de Direito Civil e 

Administrativo, a responsabilidade civil subjetiva apresenta quatro pressupostos: 

ação ou omissão do agente, existência de culpa ou dolo, o nexo causal e o dano.  
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A responsabilidade somente surge se houver uma conduta que viole uma 

obrigação pré-estabelecida, seja ela de origem legal ou contratual. Seria uma 

profunda teratologia falar em responsabilização quando não houve qualquer 

malferimento ou ofensa à esfera jurídica de alguém. Assim, o primeiro pressuposto 

para que se verifique a responsabilidade civil subjetiva é a existência de uma 

conduta que configure violação de um dever jurídico originário, ou seja, de uma 

obrigação.  

A conduta que viole o dever jurídico originário pode advir de tanto de uma 

ação com de uma omissão. O motorista imprudente que colide com outro veículo por 

ter atravessado o semáforo vermelho será responsabilizado pelos prejuízos 

advindos de seu agir, assim como será igualmente responsável o proprietário de um 

canil que não diligenciou suficientemente e deixou aberta a porta do recinto que 

abriga um feroz cão, permitindo que este ataque funcionários ou clientes. Veja-se 

que, na primeira hipótese, foi um agir do motorista que causou prejuízo à esfera 

jurídica de terceiros, enquanto que no segundo exemplo o prejuízo adveio de um 

não-agir. Em todo o caso, é necessário que o eventual dano advenha de uma atitude 

materialmente mensurável, quer ativa ou passiva.  

Finalizando a análise acerca da conduta danosa, primeiro pressuposto da 

responsabilidade civil subjetiva, assevera-se que, conforme a advertência de Sílvio 

Rodrigues23, "a omissão só ocorre quando o agente, tendo o dever de agir de 

determinada maneira, deixa de fazê-lo". 

Passa-se agora ao estudo do segundo pressuposto, qual seja a existência 

de dolo ou culpa. Quando se fala de culpa, no ramo da responsabilidade civil, tem-se 

por abranger o dolo e a culpa. Assim, para que seja imputada responsabilidade a 

alguém, é necessário que a conduta seja, ao menos, culposa, ou seja, que haja um 

ânimo do agente em praticar a conduta danosa.  

No dolo, a conduta, em seu nascedouro, já é ilícita, pois o agente tem por 

escopo inicial a prática de um ato ilícito. Na culpa, diferentemente, o ato realizado 

pelo agente, a priori, não é ilícito, entretanto, por descuido de algum dever de 

cuidado, acaba realizando uma conduta juridicamente qualificada por ilícita. Nas 

palavras de Cavalieri Filho24:  

                                                 
23 Cf. RODRIGUES, Silvio. 2003. p. 310. v.1. 
24 Ibidem, Idem, 2003. p. 55. 
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Tanto no dolo como na culpa há conduta voluntária do agente, só que no 
primeiro caso a conduta já nasce ilícita, porquanto a vontade se dirige à 
concretização de um resultado antijurídico - o dolo abrange a conduta e o 
efeito lesivo dele resultante - , enquanto que no segundo a conduta nasce 
lícita, tomando-se ilícita na medida em que se desvia dos padrões 
socialmente adequados. O juízo de desvalor no dolo incide sobre a conduta, 
ilícita em sua origem; na culpa, incide apenas sobre o resultado. Em suma, 
no dolo o agente quer a ação e o resultado, ao passo que na culpa ele só 
quer a ação, vindo a atingir o resultado por desvio acidental de conduta 
decorrente da falta de cuidado. 
 
 

Passa-se a analisar o pressuposto denominado nexo causal. Edmir Netto 

de Araújo25 vaticina nos seguintes termos, acerca do nexo causal:  

 

Nexo causal significa referibilidade jurídica ao Estado do evento danoso, 
que é básica e fundamental para a fixação da responsabilidade e 
conseqüente obrigação de indenizar, que deixará de existir sem essa 
relação, ou a atenuará quando não for a única causa do dano. Realmente, o 
nexo e a causa e efeito significa que a relação necessária entre o fato 
gerador do evento, o dano e o sujeito a quem se pretende responsabilizar, 
somente se verificará se a causa for idônea para tanto, o que nos leva a 
concluir que não é qualquer causa que deflagará a responsabilidade: se a 
causa é inidônea, mesmo presentes os demais elementos (dano, vítima, 
sujeitos ativo e passivo, atividade relacionado ao Estado), a relação de 
causa e efeito nem chega a se formar ou logo se rompe pela verificação das 
excludentes de responsabilidade. 

 
 

Este pressuposto é o liame que vincula a conduta do autor do ato ilícito ao 

dano causado pelo mesmo. Conforme sabiamente explicado por Silvio Venosa26, o 

exame da verdadeira causa para a realização do evento danoso pode ser complexo, 

ante a ocorrência de diversas causas, todas, em tese, aptas a causar dano. 

Normalmente, apontando-se a teoria da causalidade adequada, ou seja, a causa 

predominante que deflagrou o dano, o que nem sempre satisfaz no caso concreto.  

Sobre a teoria da causalidade adequada, invocamos novamente os 

ensinamentos de Cavalieri Filho27:  

Esta teoria, elaborada por von Kries, é a que mais se destaca entre aquelas 
que individualizam ou qualificam as condições. Causa, para ela, é o 
antecedente não só necessário, mas, também, adequado à produção do 
resultado. Logo, nem todas as condições serão causa, mas apenas aquela 
que for a mais apropriada a produzir o evento. 
 
 

                                                 
25Cf. ARAÚJO, Edmir Netto de. 2006 p. 744-755. 
26 Cf. VENOSA, Silvio de Salvo. 2003. p. 29. 
27 Op. cit., CAVALIERI FILHO, Sérgio. 2006. p. 72 
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Importante frisar que a culpa exclusiva da vítima rompe com o nexo 

causal, não subsistindo qualquer obrigação de indenizar. Posteriormente ver-se-á se 

o mesmo ocorre nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, cerne do presente 

trabalho.  

O último pressuposto da responsabilidade subjetiva, o dano, está 

visceralmente ligado à idéia de responsabilidade, não podendo haver, conforme 

acima afirmado, indenização sem dano, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Justamente para se evitar o locupletamento ilícito, o Código Civil traz dispositivo 

específico a respeito do mesmo, em seu art. 402 e 403:  

 
Art. 402  - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 
danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o 
que razoavelmente deixou de lucrar.  
 
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.  
 
 

Ressalta-se, inclusive, que o dano não precisa ser necessariamente 

patrimonial, sendo hoje unânime a possibilidade da existência de dano moral. 

Pontue-se, ainda, que é perfeitamente possível, a depender da conduta danosa, a 

cumulação de danos materiais e morais, posto que os fundamentos e os bens 

jurídicos ofendidos são diversos.  

 
1.4.2.2 Responsabilidade Objetiva  

Diferentemente da responsabilidade subjetiva, para a objetiva não é 

necessária a ilicitude de índole subjetiva, bastando, para ela, a ilicitude objetiva, ou 

seja, a existência de uma ação que contrarie um dever jurídico originário, sendo 

desnecessária a valoração subjetiva do ato. Para a responsabilidade objetiva, no 

que concerne à caracterização do ato ilícito que dá origem ao dever de indenizar, é 

suficiente o conceito lato sensu do mesmo, já anteriormente explanado.  

Lecionando acerca do tema, Venosa28 explica:  

 
Na responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, 
em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar, 
bastam o dano e o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa. Em que 

                                                 
28 Op. cit., VENOSA, Silvio Sávio. 2003, p.18. 
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pese a permanência da responsabilidade subjetiva como regra geral entre 
nós, por força do art. 159 do Código de 1916 e do art. 186 do novo Código, 
é crescente, como examinamos, o número de fenômenos que são regulados 
sob a responsabilidade objetiva. O próprio Código Civil de 1916 adotara a 
responsabilidade objetiva em algumas situações, como a do art. 1529 (novo, 
art. 938) (responsabilidade do habitante de casa por queda ou lançamento 
de coisas em lugar indevido). Tendo em vista a realidade da adoção 
crescente da responsabilidade objetiva pela legislação, toma-se 
desnecessária a discussão de sua conveniência no âmbito de nosso estudo 
e no atual estágio da ciência jurídica. 
 

 

Cumpre ressaltar que, mesmo sendo desnecessária a aferição do 

elemento subjetivo no ato ilícito, ainda é necessária, na responsabilidade objetiva, a 

demonstração do nexo causal, como liame entre a conduta do agente causador do 

ato ilícito em sentido amplo e o dano, bem como a real existência desse último, 

posto que, conforme anteriormente explicitado, quando se cuidava da 

responsabilidade subjetiva, só pode haver indenização quando houver dano 

efetivamente comprovado.  

Feita a sucinta análise sobre o instituto jurídico da responsabilidade civil, 

contemplando seus elementos fundamentais, pressupostos e modalidades, abordar-

se-á, na seqüência, o ciclo histórico-evolutivo que permitiu que o instituto da 

responsabilidade civil ultrapassasse as barreiras das relações meramente privadas e 

pudesse ser aplicado aos atos danosos praticados pelo organismo estatal.  
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2   RESPONSABILIDADE DO ESTADO  

Após a análise dos aspectos gerais da responsabilidade civil, 

principalmente no que se refere aos princípios, tipos e elementos que a 

caracterizam, faz-se necessária a abordagem dos aspectos gerais da 

responsabilidade do Estado a fim de se alcançar, ao final, a análise do caso fortuito 

e força maior como excludentes ou não da responsabilidade estatal.  

Deve-se observar que há uma tendência em separar o estudo da 

responsabilidade civil no âmbito do direito privado e no âmbito do direito público, 

com a responsabilidade do Estado. No entanto, tal divisão não eleve ser extrema 

uma vez que os princípios fundamentais são os mesmos, tanto é que, conforme já 

foi explicitado, o fenômeno da responsabilidade civil se enquadra no campo da 

Teoria Geral do Direito.  

Desta forma, visando a um melhor entendimento da matéria, em primeiro 

lugar será analisada a responsabilidade do Estado, para após ser abordada a 

diferenciação entre vaso fortuito e força maior, concluindo-se pela possibilidade ou 

não dessas situações serem excludentes da responsabilização do Estado.  

 
2.1 Denominação  

Alguns autores consideram inadequada a utilização do adjetivo "civil" para 

qualificar a responsabilidade do Estado, uma vez que esta responsabilidade sempre 

é civil, estando implícita, portanto, na própria expressão "responsabilidade do 

Estado". Desta forma, a denominação "responsabilidade civil do Estado" seria 

redundante.  

Segundo Cretella Júnior29:  

 
A pessoa jurídica - fundação ou corporação - quer de direito privado, quer 
de direito público, é insuscetível de responsabilização penal ou de 
responsabilização disciplinar, cabendo-lhe tão-só, a responsabilidade civil 
(ou patrimonial) sempre que seus prepostos causarem danos a terceiros. 
Por isso, o Estado, a pessoa jurídica de direito público, só responde 
civilmente, em razão de ação ou omissão do agente público, seu preposto. 
A rigor, a denominação "Responsabilidade civil do Estado" é criticável, 
sendo mais preciso o nome "Responsabilidade do Estado", porque a 
Administração jamais pode ser objeto de outro tipo de responsabilidade 
jurídica.  

                                                 
29 CRETELLA JÚNIOR, José. O estado e a obrigação de indenizar. 1980. p. 57. 
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Há autores, ainda, que preferem a expressão "responsabilidade 

patrimonial do Estado" para designar o dever de indenizar do Estado. Essa corrente 

diferencia a responsabilidade patrimonial civil e a responsabilidade patrimonial do 

Estado, sendo a primeira de natureza privada e a última essencialmente pública. 

Nesse sentido, posiciona-se Siqueira30 (2001, p. 35) ao afirmar que "há diferenças 

entre a responsabilidade patrimonial civil e a responsabilidade patrimonial do 

Estado, principalmente no tocante a sua natureza, privada e pública, embora o 

conceito, os elementos e os excludentes da responsabilidade sejam comuns às duas 

matérias".  

Há, ainda, quem utilize a expressão "responsabilidade civil da 

Administração Pública". É o entendimento sustentado por Meirelles31:  

Preferimos a designação "responsabilidade civil da Administração Pública", ao 
invés da tradicional "responsabilidade civil do Estado", porque, em regra, essa 
responsabilidade surge de atos da Administração, e não de atos do Estado como 
entidade política. Os atos políticos, em princípio, não geram responsabilidade civil 
[...] Mais próprio, portanto, é falar-se em responsabilidade da Administração 
Pública, do que em responsabilidade do Estado, uma vez que é da atividade 
administrativa dos órgãos públicos, e não dos atos de governo, que emerge a 
obrigação de indenizar (grifo original).  

 
 

Tal designação, no entanto, encontra-se equivocada, pois a 

Administração pública não possui personalidade jurídica, não sendo, portanto, titular 

de direitos nem passível de contrair obrigações. Ao contrário, o Estado detém 

personalidade jurídica de Direito Público, sendo, desta forma, sujeito de direitos e 

obrigações, estando, assim, submisso à ordem jurídica, devendo respeitar, 

principalmente, os direitos fundamentais.  

Nesse mesmo sentido posiciona-se Di Pietro32:  

Trata-se de dano resultante de comportamentos do Executivo, do Legislativo ou do 
Judiciário, a responsabilidade é do Estado, pessoa jurídica; por isso é errado falar 
em responsabilidade da Administração Pública, já que esta não tem personalidade 
jurídica, não é titular de direitos e obrigações na ordem civil. A capacidade é do 
Estado e das pessoas jurídicas públicas ou privadas que o representam no 
exercício de parcela de atribuições estatais. E a responsabilidade é sempre civil, ou 
seja, de ordem pecuniária. 

  
 

                                                 
30 Op. cit., SIQUEIRA, Marcelo Sampaio. 2001. p. 35. 
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
545. 
32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.  13.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 617. 
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Portanto, a personalidade jurídica do Estado apresenta-se como 

pressuposto para sua responsabilização, razão pela qual se julga mais adequada a 

designação "responsabilidade do Estado". Deve-se observar, ainda, que o presente 

trabalho se limita a abordar a responsabilidade extracontratual do Estado, excluindo-

se, desta forma, a responsabilidade estatal contratual, uma vez que esta tem como 

pressuposto a existência de um contrato entre o ente estatal e o particular.  

 
2.2 Fundamento 

O fundamento da responsabilidade do Estado corresponde à razão do 

dever estatal de reparar os danos causados por seus agentes. Como bem explicita 

Mello33:  

Uma coisa é saber-se quais os requisitos necessários para colocar em 
causa a obrigação de reparar o dano e outra coisa é questionar sobre a 
justificativa da existência de tal responsabilização. Esta última corresponde 
ao fundamento da responsabilidade, a dizer, consiste na razão pela qual 
são estabelecidos os vários casos ensejadores da obrigação de reparar o 
dano. Ou, dizendo com maior rigor: consiste naquilo que supedita as 
distintas hipóteses de responsabilização.  

 
 

O fundamento da responsabilidade do Estado é bipartido, variando de 

acordo com a natureza do ato que ensejou o dano, ou seja, alterando-se conforme 

seja a responsabilização decorrente de atos lícitos ou ilícitos.  

No caso de atos ilícitos comissivos a obrigação de o Estado indenizar 

baseia-se nos princípios da legalidade e da igualdade. Já nos atos ilícitos omissivos 

o dever de reparar encontra-se consubstanciado somente no princípio da legalidade. 

Nesse sentido posiciona-se Mello34: 

 
No caso de comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou 
materiais, o dever de reparar o dano é a contrapartida do princípio da 
legalidade. Porém no caso de comportamentos ilícitos comissivos, o dever 
de reparar já é, além disso, imposto também pelo princípio da igualdade 
(grifos originais).  
 
 

Já no caso de atos lícitos, o fundamento da responsabilidade decorre do 

fato de determinados membros da sociedade não poderem arcar sozinhos com um 

                                                 
33 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 17.ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2004. p. 936 
34 Ibidem. Idem. 2004. p. 937. 
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ônus que não será suportado pelos demais, sendo, portanto, conseqüência do 

princípio da igualdade, ou ainda do princípio da distribuição igualitária dos ônus e 

encargos sociais. Gasparini35 afirma:  

 
 
No caso dos atos lícitos (construção de um calçadão que interessa à 
coletividade, não obstante impeça a utilização de um prédio, construído e 
regularmente utilizado como garagem), o fundamento é o princípio da 
distribuição igualitária dos ônus e encargo a que estão sujeitos os 
administrados [...]. Destarte, se o serviço ou obra é de interesse público, 
mas, mesmo assim, causa dano a alguém, toda a comunidade deve 
responder por ele, e isso se consegue através da indenização.  
Ora, se os benefícios de um serviço ou atividade estatal são repartidos para 
toda a comunidade, os prejuízos sofridos por alguns componentes da 
sociedade também devem ser distribuídos aos demais. Desta forma, o 
Estado, como gestor do patrimônio público, deverá indenizar os indivíduos 
que tiveram que se sacrificar pelo bem comum.  
 
 

 
2.3 Evolução Histórica e Consolidação  

Hoje resta pacificada a posição de que o Estado será civilmente 

responsável quando existir uma conduta sua que venha a provocar danos a 

terceiros. Conforme será demonstrado mais adiante, o pensamento mais atualizado 

e correto assevera que não importa se ato danoso é ou não ilícito, bastando os 

seguintes elementos para que se verifique o deve de reparar: uma conduta estatal 

(comissiva ou omissiva), o dano e o respectivo nexo causal.  

Não é concebível, hodiernamente, que um Estado possa causar danos 

aos administrados, ou seja, violar deveres jurídicos originários, e não ser 

responsabilizado, e, conseqüentemente, indenizar a fim de que a situação retome ao 

status quo ante. A responsabilização do Estado faz com que este não apenas seja a 

fonte das obrigações jurídicas que devem ser respeitadas por seus cidadãos, mas 

como também o submete a tais normas, colocando-o, com as devidas nuanças, 

especialmente por ser regido pelo princípio da supremacia do interesse público 

sobre o interesse privado, em paridade quando se relaciona com os administrados.  

Houve épocas, entretanto, em que inexistia qualquer responsabilidade 

estatal, de modo que aos súditos/cidadãos não restava outra possibilidade senão 

suportar os prejuízos advindos da ação efetivada pelo Estado. A idéia de 

                                                 
35 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 896-897. 
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intangibilidade do Estado, decorria da irresponsabilidade do monarca, traduzida nos 

postulados "The king can do no wrong" e "le roi ne peut mal faire ".  

A construção teórica que possibilitou responsabilizar civilmente o 

organismo estatal pelos danos cometidos evoluiu na medida em que se verificava 

uma alteração na compreensão acerca do papel e da atuação do próprio Estado. 

Pode-se afirmar, em verdade, que a análise da evolução histórica da 

responsabilidade civil do ente estatal está intrinsecamente ligada às alterações 

sociais, jurídicas e políticas que se verificaram no Estado ao longo da História.  

Cumpre destacar que a tese que sustentava a possibilidade de 

responsabilização estatal ganhou contornos mais sólidos a partir do 

desencadeamento do processo histórico de consolidação do Estado de Direito, 

conforme percebemos na lição de Júlio César dos Santos Esteves36:  

 
O desenvolvimento da teoria da responsabilidade do Estado dá-se ao 
influxo de contínua e igualmente profunda evolução da concepção e do 
papel do Estado. O sistema jurídico político que se convencionou chamar 
Estado de Direito situa-se como marco desse ciclo evolutivo em que avulta 
como forma de defesa do indivíduo frente ao gigantismo crescente do 
Estado, a fixação dos princípios de responsabilidade deste. 
 
 

No mesmo sentido, afirma Yussef Said Cahali37:   

 
Pode-se dizer que os diversos sistemas legislativos caracterizam-se por um 
movimento acelerado, a partir de meados do século passado, no sentido do 
reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, abandonando-se 
paulatina, mas definitivamente os privilégios antes outorgados ao Estado 
irresponsável. 
 
 

Poderíamos, sinteticamente, dividir a evolução da responsabilidade civil 

do Estado em quatro fases: fase da irresponsabilidade, onde o ente estatal não era 

responsável perante os súditos/cidadãos por qualquer dos prejuízos advindos de 

sua conduta; fase civilista, onde o entendimento da responsabilidade do Estado 

fundamentava-se em postulados do Direito Civil, especialmente objetivando explicar 

as repercussões dos atos danosos nas relações estabelecidas entre prepostos e 

                                                 
36 ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade civil do estado por ato legislativ o. Belo 
Horizonte: DeI Rey, 2003, p.39.  
 
37 CAHALI, Yussef Sahid. Responsabilidade Civil do Estado . 2.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p.25. 
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mandatários; a fase publicista, onde o estudo da responsabilidade civil do Estado 

amadurece e se desvincula das searas do Direito Civil, desenvolvendo-se no âmbito 

próprio do direito público; finalmente, a fase em que se consolida a responsabilidade 

civil objetiva do Estado, na qual se destaca, sobretudo, a construção e consolidação 

da Teoria do Risco Administrativo.   

Em que pese o fato de que as mencionadas fases não terem se 

consolidado de forma uniforme em todos os ordenamentos jurídicos pelo mundo (na 

verdade, os apontados períodos verificam-se, sobretudo, nos países europeus), o 

prisma adotado no estudo, isto é, o da evolução histórica da responsabilidade civil 

do Estado através da abordagem das fases acima apontadas, permite a construção 

de um panorama geral acerca da aludida evolução, possibilitando uma compreensão 

mais cristalina das renovações de conceitos e da revisão dos fundamentos teóricos 

pertinentes à responsabilidade estatal.  

O caso do Brasil pode ser tomado à guisa de exemplo. A análise dos 

contornos que a responsabilidade civil do Estado brasileiro adquiriu ao longo de sua 

História permite a conclusão de que, aqui, a evolução do instituto deu-se no influxo 

das transformações verificadas no sistema jurídico europeu. Não obstante a isso, 

aqui jamais prevaleceu a teoria da irresponsabilidade do Estado, nem mesmo nos 

tempos do Brasil Colônia, quando ainda imperava o Absolutismo, regime político em 

que se verificou a hegemonia da irresponsabilidade estatal.  

A verdade é que cada sistema jurídico revela as particularidades da 

estrutura político administrativa, da filosofia jurídica e do contexto social de cada 

país, de modo que a compreensão acerca do instituto da responsabilidade civil do 

Estado, em cada país, é influenciada por estes fatores, tendo em vista a íntima 

concatenação do mencionado instituto com o modelo de organização estatal. 

Igualmente se pode afirmar que a evolução do modelo de Estado verificou-se 

também em fases paradigmáticas difundidas no Ocidente, refletindo modelos 

básicos de estruturação do organismo estatal, de modo que a evolução da 

responsabilidade civil estatal espelha, em certa medida, tal padronização.  

Com o intuito robustecer o que se afirmou, invoca-se a lição de José 

Cretella Júnior38:  

                                                 
38 Op. cit., CRETELLA JÚNIOR, José. 1980. p.184 
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Diversamente do que ocorre com a responsabilidade civil, no campo 
privado, que caminha independente, de maneira a sofrer pequena ou 
nenhuma influência da linha política de governo predominante na ocasião, a 
responsabilidade civil do Estado, delineada pelo vários sistemas jurídicos, 
sofre direta influência das grandes idéias e correntes políticas do mundo, 
ultrapassando, por isso mesmo, as restritas colocações locais e refletindo 
de modo sensível o momento histórico universal. Talvez por esse motivo 
não haja instituto do direito administrativo tão ligado à filosofia política 
prestigiada, em dado momento da história, como o da responsabilidade 
pública, assunto palpitante que, como termostato sensível, reflete o clima do 
tipo de Estado padrão médio dominante na época. [...] A orientação seguida 
pelo direito brasileiro no campo da responsabilidade pública, embora 
particular, como sistema autônomo que é, não deixa de refletir a tônica 
política elas grandes correntes européias, para cá transportadas e 
assimiladas. 
 
 
 

Assim, adotou-se como prisma de análise da evolução histórica da 

responsabilidade civil do Estado a abordagem das fases acima descritas.  

 

2.3.1 Fase da Irresponsabilidade Estatal 

O predomínio da idéia de irresponsabilidade do Estado situa-se no 

período do Absolutismo. A noção de um Estado irresponsável, entretanto, já se 

verificava em anteriores experiências políticas, como é o caso das civilizações que 

se consolidaram na Antigüidade.  

De fato, nas civilizações mais representativas da Idade Antiga, quais 

sejam, a grega e a romana, predominava a concepção de Estado irresponsável.  

Acerca da experiência grega, Sônia Sterman39 pontua: "De fato, o Estado, 

entre os gregos, era concebido como um poder absoluto do qual nenhum poder 

individual se podia opor, daí o imenso interesse em se chegar a fazer parte do 

governo, pois isto significava ter direitos políticos.”  

Júlio César dos Santos Esteves40, em igual sentido, afirma que em Roma 

"A identificação ou, quando menos, a união entre a autoridade pública e a divindade, 

presente também na organização política romana, determinou, por igual, a 

prevalência da irresponsabilidade nas várias fases daquela civilização.” 

                                                 
39 STERMAN, Sônia. Responsabilidade do estado: movimento multidinário – saques, depressão-
fatos de guerra-revolução-ato territoristas. São Paulo: RT, 1992. p. 45. 
40 ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade civil do estado por ato legislativ o. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p.42. 
 



 37

A tese da irresponsabilidade, entretanto, transpassou os limites da 

Antigüidade, tendo seu apogeu na Idade Moderna, na qual reinou o Absolutismo.  

Na Alta Idade Média, surgiu com nitidez a figura do Estado, no sentido de 

uma organização estável de poder. A unificação do poder fragmentário medieval, 

concentrando as esferas de comando, conforme Dalmo de Abreu Dallari41 gerou "a 

consciência para a busca da unidade que afinal se concretizaria com a afirmação de 

um poder soberano, no sentido supremo, reconhecido como o mais alto de todos 

dentro de uma precisa delimitação territorial”, de modo que, assim, estavam 

lançadas as bases daquilo que se convencionou denominar Estado Moderno.  

Consolidou-se, assim, o regime absolutista, em que vigorava a concepção 

da investidura divina do soberano, não lhe sendo possível opor qualquer direito ou 

pretensão. O dogma da infalibilidade do monarca, oriundo da concepção de que seu 

poder provinha de uma origem divina, invariavelmente acarretou na 

irresponsabilidade por atos praticados pelo Estado, cuja figura se confundia com a 

do próprio monarca.  

Emerge, no contexto apontado, formulações teóricas que sustentavam a 

irresponsabilidade estatal, consubstanciadas nas conhecidas máximas: the king can 

do no wrong; le roi ne peut mal faire; Quod principi placuit legis habet vigorem. A 

infalibilidade real, decorrente da suposta investidura divina, impediu a oposição de 

direitos à figura do soberano, cuja existência era tida como a do próprio Estado, 

conforme a célebre afirmação de Luís XIV: "L 'Etat c 'est moi".   

O declínio do absolutismo, entretanto, não abrandou a tese da 

irresponsabilidade. Isto porque as vitórias revolucionárias das classes burguesas 

emergentes trouxeram a consolidação da fórmula da separação dos poderes. Este 

fator, aliado com a generalizada desconfiança contra qualquer idéia ou manifestação 

que pudesse significar o enfraquecimento do novo regime, fez com que se 

mantivesse a idéia de irresponsabilidade estatal, conforme pontua Caio Mário da 

Silva Pereira42:  

 

                                                 
41 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. p.72 
 
42 PEREIRA, Caio  Mário da Silva. Responsabilidade civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 
128. 
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Por estranho que pareça, a morte do absolutismo, que deveria perfurar a 
cidadela da imunidade total, reforçou-a sob a inspiração do princípio da 
'separação dos poderes', sob calor de que a afirmação de uma 
responsabilidade da Administração importaria uma censura do judiciário ao 
procedimento do Executivo, e via de conseqüência, em uma interferência de 
um Poder na atividade de outro Poder, uma vez que o Judiciário deveria 
estar adstrito ao conhecimento dos litígios entre particulares.  
 
 

O reconhecimento do dever do Estado de reparar os prejuízos advindos 

de sua ação foi construído paulatinamente, na medida em que foram implementadas 

alterações no novo sistema político burguês. Fator de relevância nesse processo 

histórico foi a crescente consolidação da teoria acerca dos direitos individuais, e a 

conseqüente construção de um sistema de proteção do indivíduo frente ao Estado. 

Sobre tal tendência, invocamos novamente a lição de Júlio César dos Santos 

Esteves43:  

 
A crescente valorização dos direitos individuais e o declínio do absolutismo 
constituíram elementos que, com a radical alteração do cenário histórico, 
ensejaram o reconhecimento do dever estatal de indenizar e o conseqüente 
desaparecimento da doutrina da irresponsabilidade. Deu-se, todavia, o 
processo de forma mais lenta nos países do common law. De fato, no 
sistema anglo-saxão, de caráter costumeiro ou histórico, resistiu-se mais 
longamente à admissão da responsabilidade do Estado. A regra de que o 
rei não erra não só impedia que o particular acionasse o rei, mas também os 
funcionários de mais alto escalão (Servants of the crown), diretamente 
ligados ao soberano.  
 
 

Assim, a tese da irresponsabilidade do Estado começou a ser abandonada a 

partir do declínio do Absolutismo, aliado, como se afirmou, a outros fatores 

históricos, dando origem à fase civilista da responsabilidade estatal, onde a principal 

característica era a fundamentação de tal responsabilidade em institutos próprios do 

direito privado.  

Os últimos países a erradicar de vez de seus diplomas legislativos a 

irresponsabilidade estatal foram os Estados Unidos da América e a Inglaterra, países 

onde vigora justamente o sistema de common law. A Inglaterra extinguiu a tese da 

irresponsabilidade estatal através da edição do Crown Proceeding Act, de 1947, 

enquanto que os Estados Unidos o fizeram por meio do Federal Tort Claim Act, de 

1946.  

 

                                                 
43 Cf. ESTEVES, Júlio César dos Santos. 2003. p. 45. 
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2.3.2 Fase Civilista  

Verificadas as injustiças concretas e cotidianas geradas pela tese da 

irresponsabilidade estatal, tratou-se de se construir um pensamento que coibisse ou 

mitigasse os abusos do Estado na prática de seus atos, consolidando uma doutrina 

que propugnasse pela idéia de que o Estado deveria ser civilmente responsável 

pelos atos praticados por seus agentes. A primeira fase dessa construção é 

justamente a que os doutrinadores denominam de Fase Civilista da 

Responsabilidade Civil do Estado.  

A fase que ora se analisa é marcada, sobretudo, pela busca dos 

fundamentos da responsabilização estatal em postulados de direito privado, 

notadamente do Direito Civil. Nesta fase, no que tange à responsabilização estatal, 

partia-se do prisma de que a relação estabelecida entre o Estado e seus agentes 

assemelhava-se àquela verificada entre mandante e mandatários nas relações civis, 

conforme pontua Yussef Said Cahali44 quando afirma que: 

 
Nesta segunda fase da evolução histórica do instituto, a questão se põe 
parcialmente sobre o terreno civilístico; para deduzir uma responsabilidade 
pecuniária do Poder Público, faz-se remissão aos princípios da 
responsabilidade por fato de terceiro (patrão, amo ou 
comitente/preponentes, representado, mandante).  
 
 

Assim, a tentativa era de aplicar no âmbito do Estado o que se verificava 

nas relações civis: o mandante seria civilmente responsável pelos atos culposos 

praticados pelos mandatários que venham a causar prejuízos a terceiros.  

Também é marca característica desse período a diferenciação entre atos 

de império e gestão, onde nestes o Estado atuaria em condições de igualdade com 

os particulares, praticando atos eminentemente negociais, enquanto que naqueles o 

Estado se encontraria em posição de superioridade em relação aos cidadãos, 

praticando atos que seriam derivados diretamente de seu poder soberano. A 

distinção era feita porque somente se admitia a responsabilização estatal quando se 

tratasse de atos de gestão.  

                                                 
44 Op. cit., CAHALI, Yussef Said. 1996.p. 20. 
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Consoante vaticina Hely Lopes Meirelles45, a fase civilista encontra-se em 

declínio, haja vista o fenômeno por alguns denominado de 

''publicização/constitucionalização do direito privado". Neste sentido, colhemos: “A 

doutrina civilística ou da culpa civil comum, por sua vez, vem perdendo terreno a 

cada momento, com o predomínio das normas de Direito Público sobre as regras de 

Direito Privado na regência das relações entre a Administração e os administrados.” 

Abaixo, a fim de uma melhor compreensão desta fase, encontra-se uma 

abordagem mais elaborada acerca dos atos de império e de gestão, bem como suas 

repercussões no âmbito da responsabilidade civil do Estado à época do predomínio 

da fase civilista.  

 
2.3.2.1 Atos de Império e Atos de Gestão  

Atos de império, nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho46, seriam 

aqueles "que se caracterizam pelo poder de coerção decorrente do poder de império 

(ius imperii), não intervindo a vontade dos administrados para sua prática”. Assim, os 

atos decorrentes do poder de polícia, como a apreensão de bens, os decretos de 

regulamentação e a intervenção na propriedade consistiriam em atos de império, 

posto que decorrentes diretamente do poder soberano estatal e, através dele, o 

Estado cumpre expediente destinado à manutenção da ordem jurídica e social. Em 

tais atos, não se verifica a vontade dos particulares na produção dos efeitos 

oriundos dos atos, verificando-se notadamente a superioridade do Estado frente aos 

cidadãos. Os atos de império seriam, assim, aqueles destinados ao cumprimento 

das funções essenciais ou necessárias do Poder Público.  

O Estado, entretanto, também realiza as funções denominadas 

facultativas ou contingentes. Estas não seriam essenciais para a existência do 

Estado, mas são por ele realizadas tendo em vista o melhor atendimento aos 

interesses públicos. A celebração de um contrato de concessão de serviços 

públicos, por exemplo, visa a atender específica de determinada parcela da 

população, mas não é uma atividade essencial do Estado. Assim, os atos de gestão 

                                                 
45 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
648. 
46 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo . 11. ed. Rio de 
Janeiro:Lúmen Júris, 2004, p.128.  
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seriam estes destinados ao atendimento das funções contingentes, agindo o Estado 

como gestor de interesses coletivos.  

A distinção se faz imperiosa na medida em que, no início da fase civilista, 

apenas a prática de atos de gestão seria capaz de gerar a responsabilização estatal. 

O entendimento dominante era que, agindo o Estado no exercício de sua soberania, 

poder incontrastável no âmbito territorial deste ente estatal, os atos praticados nesta 

qualidade, quais sejam os atos de império, restariam imunes a qualquer julgamento 

e, mesmo quando danosos, seriam insuscetíveis de gerar o direto à reparação. Ora, 

se o incipiente conceito de soberania afirmava que esta consistiria em um poder 

incontrastável, aos atos praticado no seu exercício não poderiam ser opostas 

quaisquer limitações, eis o porquê de o Estado ser civilmente irresponsável pelos 

danos advindos da prática desta espécie de atos. O Estado quando pratica atos de 

gestão, entretanto, encontra-se equiparado ao particular, podendo, desta forma, ter 

sua responsabilidade civil reconhecida quando tais atos produzirem danos, como se 

fosse uma pessoa jurídica de direito privado.  

A aludida distinção, elaborada preponderantemente no Direito francês, 

revelou-se artificiosa, tendo a sua aplicação prática encerrado severas dificuldades.  

Conforme anota Júlio César dos Santos Esteves47, o Conselho de Estado 

francês, bem como os demais tribunais do aludido pais, não conseguiram classificar 

plenamente atos que aparentemente seriam enquadráveis em alguma das 

categorias aqui tratadas, obrigando os legisladores franceses a tipificarem listas 

exemplificativas, a fim de prever a casuística das situações legendadas como atos 

de império ou de gestão.  

Ademais, a mencionada distinção não corrigiu as injustiças verificadas no 

período da irresponsabilidade, posto que o Estado continuava civilmente 

irresponsável por um largo espectro de atos praticados. Invoca-se, novamente, a 

lição de José Cretella Júnior48: 

 
Embora apresentando inegável progresso em relação à teoria anterior, a 
teoria dos atos de gestão (com culpa evidente do funcionário) de modo 
algum é satisfatória em face dos princípios que informam os sistemas 
jurídicos, porque para aquele que sofre o dano não interessa a natureza do 
ato, se é de império ou de gestão. Se o Estado é o guardião do Direito, 

                                                 
47 Op. cit.  Responsabilidade civil do estado por ato legislativ o. 2003. p. 49. 
48 CRETELLA JÙNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. 
p.70. v.3. p. 70. 



 42

como deixar desamparado o cidadão que sofreu prejuízos por ato do próprio 
Estado? Por que motivo o Estado vai criar distinção cerebrina para eximir-se 
de responsabilidade com o fundamento de que o desequilíbrio verificado no 
patrimônio do particular foi produzido por ação administrativa insuscetível de 
crítica? 
 
 

Assim, era necessário superar o artificioso argumento de que os atos de 

impérios não acarretariam para o Estado o dever de reparar, pois que tais atos, 

assim como os atos de gestão, são capazes de, igualmente, causar prejuízos aos 

particulares, não sendo a mencionada tipologia um motivo razoável para eximir o 

ente estatal de qualquer responsabilização.  

Edmir Netto de Araújo49 esclarece acerca da importância da teoria ora em 

comento: "A teoria 'dos atos de império e atos de gestão' tem o mérito de haver se 

constituído na primeira real abertura no campo da responsabilização da potestade 

pública, mas foi aos poucos sendo abandonada, com a evolução da doutrina".  

 

2.3.2.2 Teoria da Culpa e sua Aplicação na Responsabilidade do Estado  

Ainda sob a égide da doutrina privatística da responsabilidade estatal, 

após a necessária superação da classificação dos atos estatais entre atos de 

império e de gestão, desenvolve-se a teoria da culpa civil. Partindo-se do 

pressuposto de que a pessoa jurídica não pode agir com culpa, entendeu-se que o 

dano eventualmente causado ao particular haveria necessariamente de decorrer de 

ato culposo ou doloso do funcionário ou empregado público. O foco, portanto, residia 

na presença de dolo ou culpa na conduta do agente estatal, de modo que o Estado 

seria civilmente responsável se a conduta de seus agentes não se coadunasse com 

a competência legalmente definida, devendo tal desvio ser motivado por um 

comportamento doloso ou culposo do agente estatal.  

Continua, pois, adstrita à noção de culpa civil a responsabilidade do 

Estado que, assim, era chamado a responder pelos danos causados a terceiros, 

desde que decorrentes de atos dolosos ou culposos cometidos por seus agentes, 

tidos como seus representantes. Tratava-se de, com as devidas adaptações, aplicar 

ao Estado as regras civilistas que disciplinavam o tema da responsabilidade entre os 

                                                 
49 ARAÚJO, Edmir Neto de. Curso de direito administrativo . 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 727. 
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particulares, como se verificava, por exemplo, nas relações estabelecidas entre 

proponente e preposto, patrão e empregado, mandante e mandatário.  

A culpa então exigida para suscitar o dever de indenizar era a decorrente 

da chamada falta pessoal, que não se confunde com a conhecida falta do serviço 

que, um pouco mais adiante, seria consolidada como fonte geradora da 

responsabilidade estatal, inaugurando uma fase de tendência publicista.  

Edmir Netto de Araújo50 esclarece acerca de outro viés atinente à teoria 

da culpa civil:  

 
Procura, ainda, a teoria da culpa civil estabelecer várias e inoperantes 
distinções (para este tema) entre as modalidades de culpa, como a 'culpa 
de serviço' (ato danoso impessoal, imperícia do agente), a "culpa pessoal" 
(negligência ou imprudência do agente), culpa 'in eligendo' (não imputável à 
Administração que, para nomear seus funcionários, é obrigada a cumprir as 
determinações legais para o provimento: sendo assim, já cumpriu sua 
obrigação, no processo de escolha), ou a culpa 'in vigilando' (se a 
Administração cumpriu as exigências legais para a vigilância, verificação e 
controle das atividades de seus agentes não pode ser responsabilizada).  
 
 

Apesar dos avanços contidos neste momento histórico, verificou-se que a 

singularidade da responsabilidade estatal não se amolda às soluções clássicas do 

Direito Civil, não podendo ser fundamentada em seus postulados. Além disso, o 

abandono das teorias do mandato e da representação, incapazes de explicar a 

relação entre Estado e funcionário/agente, determinaram a superação da teoria da 

culpa civil, com ingresso na fase considerada de natureza pública.  

 
2.3.3 Fase Publicista  

Diversos autores pontuam que o advento da fase publicista da 

responsabilidade civil do Estado, independentemente da existência de qualquer 

orientação nos textos normativos vigentes à época, iniciou-se em virtude da 

memorável decisão proferida no caso Blanco, pelo Tribunal de Conflitos francês. 

Invoca-se a lição de Di Pietro51:  

 
O primeiro passo no sentido da elaboração de teorias de responsabilidade 
do Estado segundo princípios de direito público foi dado pela jurisprudência 
francesa, com o famoso caso Blanco, ocorrido em 1873: a menina Agnes 
Blanco, ao atravessar uma rua da cidade de Bordeaux, foi colhida por uma 

                                                 
50 Cf. ARAÙJO, Edmir Netto. 2006. p.727. 
51 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 2001. p. 514. 
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vagonete da Cia. Nacional de Manufatura do Fuma; seu pai promoveu ação 
civil de indenização, com base no princípio de que o Estado é civilmente 
responsável por prejuízos causados a terceiros, em decorrência de ação 
danosa de seus agentes. Suscitado conflito de atribuições entre a jurisdição 
comum e o contencioso administrativo, porque se tratava de apreciar a 
responsabilidade decorrente de funcionamento do serviço público, 
entendeu-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se por 
princípios do Código Civil, porque se sujeita as regras especiais que variam 
conforme a necessidades do serviço e a imposição de conciliar os direitos 
do Estado com os direitos privados. 
 

 

Assim, as teorias civilistas foram abandonadas face o advento das teorias 

publicistas acerca da responsabilidade do Estado, sendo, uma das primeiras delas, a 

que se baseou na culpa anônima ou impessoal.52  

Desse modo, veio à tona a teoria da culpa do serviço, também chamada 

de faute du service, da falta do serviço, da culpa administrativa ou do acidente 

administrativo. Ressalta-se que esta teoria afastou a idéia de culpa do agente 

estatal, deslocando o foco de análise para a culpa do serviço público.  

Convém demonstrar a advertência feita por Celso Antônio Bandeira de 

Mello53, acerca da errônea tradução da expressão faute du service (faute é culpa em 

francês, erroneamente traduzida por falta, para o idioma pátrio) e a falsa impressão 

que ela pode incorrer:  

 
É mister acentuar que a responsabilidade por "falta de serviço", falha do 
serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja a tradução que se dê) 
não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao 
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente 
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), 
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.  
 

 

Para a teoria da culpa do serviço, haverá a responsabilidade estatal no 

caso de o serviço público não funcionar (omissão), funcionar atrasado ou funcionar 

mal, sem que seja necessário investigar uma eventual culpa do agente público.  

Acerca da responsabilidade subjetiva do Estado com base na teoria da 

culpa do serviço, ainda é importante asseverar que a existência de presunções 

relativas que eximem a vítima do evento danoso de comprovar a culpa da 

                                                 
52 Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. 2006. p. 250. 
53 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 2004. p. 886. 
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administração não torna objetiva este tipo de responsabilidade, conforme assevera 

Celso Antônio Bandeira de Mello54:  

 
Em face da presunção de culpa, a vitima do evento do dano fica 
desobrigada de comprová-la. Tal presunção, entretanto, não elide o caráter 
subjetivo desta responsabilidade, pois, se o Poder Público demonstrar que 
se comportou com diligência, perícia e prudência - antítese de culpa -, 
estará isento da obrigação de indenizar, o que jamais ocorreria se fora 
objetiva a responsabilidade. 
 

 

Ainda, pontua o mencionado autor55:  

 
O argumento de que a falta do serviço (jaute du service) é um fato objetivo, 
por corresponder a um comportamento objetivamente inferior aos padrões 
normais devidos pelo serviço, também não socorre os que pretendem 
caracteriza-Ia como hipótese de responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser 
assim, também a responsabilidade por culpa seria responsabilidade objetiva 
(!), pois é culposa (por negligência, impudência, ou imperícia) a conduta 
objetivamente inferior aos padrões normais de diligência, pendência ou 
perícia devidos por seu autor. 
 
 

Por fim, o aludido doutrinador56, acerca da errônea caracterização, que 

alguns autores fazem da responsabilidade com base na culpa do serviço, quando 

afirmam que esta é de natureza objetiva, asseverando que: 

 
O que cumpre distinguir é a objetividade de dada conduta, à qual se atribui 
o dano, e a objetividade da responsabilidade. A primeira é sempre objetiva, 
pois o Direito só se ocupa de situações tomadas em sua objetividade, isto é, 
como um dado objetivo. A segunda, sê-lo-á ou não. 
 
 

Há responsabilidade objetiva quando, para sua verificação, é suficiente a 

demonstração da relação causal entre um acontecimento ou uma conduta e o efeito 

danoso que produz. A responsabilidade subjetiva, entretanto, somente estará 

configurada se a conduta geradora de dano contenha deliberação na prática de 

comportamento proibido ou não atenda aos padrões legalmente estabelecidos de 

qualidade, prudência ou perícia, de tal maneira que o direito do particular, em uma 

ou outra hipótese resulta transgredido. Assim, é sempre responsabilidade subjetiva 

quando o Estado, devendo atuar de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o acontecimento danoso. Verificou-se que, com as 

                                                 
54 Ibidem, Ibidem, 2004. p. 887. 
55 Ibidem, Idem. 2004. p.887 
56 Ibidem, Idem. 2004, p. 888 et seq. 
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evoluções do pensamento jurídico e do regime democrático, alargou-se espectro de 

possibilidade de responsabilização estatal, chegando-se à concepção, hoje 

predominante, da responsabilidade objetiva do Estado.  

 
 
 

2.3.4 Responsabilidade Objetiva do Estado  

Evoluindo-se o pensamento acerca da responsabilização do Estado, e, 

conseqüentemente da idéia do estado de direito e do relacionamento entre os 

administrados e o Poder Público, não permitindo invasões ilícitas à ordem jurídica 

dos particulares, chegou-se a concepção objetiva da responsabilidade do Estado.  

Modernamente, o Professor José Joaquim Gomes Canotilho57 vaticina 

pela possibilidade da propositura da ação de responsabilidade dos particulares 

prejudicados, em face da atuação administrativa: 

  
 
Os particulares lesados nos seus direitos, designadamente nos seus 
direitos, liberdades e garantias, por acções ou omissões dos titulares de 
órgãos, funcionários ou agentes do Estado e demais entidades públicas, 
praticados no exercício das suas funções e por causa desse exercício, 
podem demandar o Estado - 'responsabilidade do Estado'-, exigindo uma 
reparação dos danos emergentes desses actos (CRP, artigos 22°-, 27°-; 
ETAF, artigo 51°-/1/h).  No âmbito de protecção 22°_ da CRJ) incluem-se 
seguramente acções de responsabilidade contra a administração por actos 
ilícitos (acções ou omissões) dos titulares de órgãos, funcionários ou 
agentes, sejam eles actos jurídicos (actos administrativos) sejam actos 
materiais (erro de diagnóstico de um médico, uso de armas de fogo, 
buracos e valas na via pública sem sinalização). Não é líquido, mas 
propende-se para a solução positiva, se o preceito referido compreende a 
responsabilidade da administração por actos lícitos.  
 
 

Cavalieri Filho58 aborda o fundamento da necessidade da 

responsabilidade objetiva:  

 
Na última fase dessa evolução proclamou-se a responsabilidade objetiva do 
Estado, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, 
desenvolvida no terreno próprio do Direito Público. Chegou-se a essa 
posição com base nos princípios da equidade e da igualdade de ônus e 
encargos sociais. Se a atividade administrativa do Estado é exercida em 
prol da coletividade, se traz benefícios para todos, justo é, também, que 
todos respondam pelos seus ônus, a serem custeados pelos impostos. O 

                                                 
57 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria constitucional. 7.ed. 
Coimbra: Almedina, 2006. p. 508. 
58 Op. cit., CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 2006. p. 252. 
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que não tem sentido, nem amparo jurídico, é fazer com que um ou apenas 
alguns administrados sofram todas as conseqüências danosas da atividade 
administrativa.  
 
 

Assim, com o advento da responsabilização objetiva do estado, passou-se 

a prescindir a análise do elemento subjetivo do ato praticado (culpabilidade). Na 

responsabilidade objetiva, a simples idéia de ato ilícito em sentido amplo (a simples 

conduta em desacordo com o esperado pela ordem jurídica) já é suficiente para a 

caracterização e atribuição da responsabilidade ao Estado.  

Entretanto, a responsabilidade objetiva do Estado não abarca somente os 

atos ilícitos (ainda que em sentido amplo). Ela também é aplicada nos casos de atos 

lícitos praticados pelo Estado, que acabam gerando danos aos administrados. 

Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello59:  

 
 
Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a 
alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma 
lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, 
pois, a mera relação causal entre o comportamento e dano. 
 
 

Assim sendo, na responsabilidade objetiva, a culpabilidade não é 

pressuposto da mesma, bastando a análise da comprovação do nexo causal entre a 

ação e o resultado e o dano causado ao prejudicado.  

Neste jaez, ante a imputação da responsabilidade de forma objetiva ao 

Estado, duas teorias foram criadas acerca de sua aplicação, quais sejam: a teoria do 

risco integral e a teoria do risco administrativo. Na doutrina, contudo, a maioria dos 

autores não faz distinção entre as duas teorias.  

Para a teoria do risco administrativo, atribui-se responsabilidade ao 

Estado pelo risco gerado por sua atuação na sociedade, posto que, aplicando-se o 

princípio da igualdade entre os componentes da sociedade, todos deverão suportar 

os encargos públicos. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do 

princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. Assim, caso o 

administrado sofra uma lesão por uma atuação do Estado, este deve ser indenizado, 

independentemente da existência de culpa do agente público, bastando-se verificar 

                                                 
59 Op. cit., MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 2004. p. 888. 
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a existência da conduta administrativa (lícita ou ilícita, dolosa ou culposa), nexo 

causal e do dano.  

Contudo, o temperamento dessa teoria está no fato de apesar de não ser 

necessária a comprovação da culpa por parte do Estado (ou melhor, de seu agente 

público), admite causas excludentes da responsabilidade do Estado. Em verdade, 

tais causas são casuísticas que acabam por romper o nexo causal. E, como se sabe, 

não havendo nexo causal, ainda tratando-se de responsabilidade objetivo, não há 

como haver responsabilização.  

Assim sendo, permite-se à administração pública provar e, 

conseqüentemente, eximir-se da responsabilidade de indenizar o particular, quando 

ocorrer a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiros. Verifica-se, nesses casos, 

que há o rompimento do nexo de causalidade, não ensejando a responsabilização 

do Estado.  

Fora afirmado, em capítulo anterior, que só poderia haver 

responsabilização se houvesse a violação de um dever jurídico originário. À primeira 

vista, poder-se-ia dizer que o simples risco causado pela atividade estatal não 

ensejaria a violação. Contudo, Cavalieri Filho60 arremata, espancando quaisquer 

dúvidas acerca de tal premissa:  

 
E nesta altura cabe a seguinte indagação, se não há responsabilidade sem 
violação de dever jurídico e o risco, por si só, não configura nenhuma 
violação, qual seria o dever jurídico da Administração cujo descumprimento 
ensejará o dever de indenizar? É a incolumidade de todos os administrados. 
O Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo 
quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não 
causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de 
incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente 
de culpa.  
 

 

Relativamente à teoria do risco integral, o temperamento que a distingue 

da teoria do risco administrativo é que naquela sequer é permitido ao Estado a 

possibilidade de se provar a existência de causas excludentes da responsabilidade, 

ou seja, que rompam o nexo causal. Trata-se de uma modalidade extremada da 

doutrina do risco administrativo para justificar o dever de indenizar.  

                                                 
60 Op. cit., Programa de responsabilidade civil. 2006. p. 253. 
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Para tal teoria, o Estado é obrigado a indenizar o particular por qualquer 

dano causado em sua esfera jurídica, ainda que tal ato não tenha se originado de 

algum agente público. 

 
2.4 Responsabilidade do Estado Brasileiro nas Const ituições Anteriores  

Preliminarmente, faz-se necessária a abordagem da responsabilidade do 

Estado na vigência das constituições anteriores, a fim de que se possa compreender 

melhor a abrangência do texto constitucional que dispõe sobre essa matéria 

atualmente.  

As Constituições de 1824 e de 1891 previam a responsabilidade pessoal 

dos empregados públicos pelos danos causados a terceiros, no exercício de suas 

funções, na hipótese de abusos e omissões, e por não responsabilizarem 

efetivamente os seus subalternos.61  

Embora, no texto constitucional, estivesse expressa apenas a 

responsabilidade pessoal do funcionário, entendia-se que havia responsabilidade 

solidária do Estado pelos atos praticados por seus agentes, concluindo-se, desta 

forma, que no Brasil nunca prevaleceu a teoria da irresponsabilidade estatal.  

Com o advento do Código Civil 1916, consagrou-se a responsabilidade 

subjetiva do Estado, sendo imprescindível a demonstração da culpa do funcionário 

para que surgisse o dever estatal de indenizar. A necessária culpa do funcionário 

depreendia-se da expressão "procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a 

dever prescrito por lei" contida no artigo 1562. 

Com a Constituição de 1934, a solidariedade entre o Estado e o 

funcionário público passou a ser expressamente reconhecida em seu artigo 171 e 

parágrafos, estabelecendo que quando a ação de indenização contra o Estado fosse 

baseada em lesão praticada pelo funcionário, este deveria ser citado como 

litisconsorte, sendo assegurada ação regressiva do Estado contra o agente após a 

                                                 
61 A Constituição de 1824 tratava da matéria em seu art. 179º, incisos XXIX e XXX, já a de 1891 
referia-se ao tema em seu art. 82º. 
62 Tal dispositivo legal dispunha in verbis que “as pessoas jurídicas de direito público são civilmente 
responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 
procedendo de modo contrário ao direito ou faltando ao dever prescrito em lei, salvo o direito 
regressivo contra os autores do dano”.  
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execução da sentença contra o primeiro. A mesma idéia foi repetida no texto 

constitucional de 1937, no artigo 158.  

Já a Carta Constitucional de 1946, estabeleceu a responsabilidade 

objetiva do Estado, fundada na teoria do risco, admitindo a ação regressiva estatal 

contra o servidor, quando comprovada a culpa deste63. 

A Constituição de 1967 reproduziu a idéia da de 1946 acrescentando que 

a ação regressiva contra o funcionário seria cabível nos casos de culpa ou dolo do 

mesmo. Ressalta-se que essa alteração foi meramente redacional, uma vez que, 

quando a Carta de 1946 referiu-se apenas à culpa, estava implícita nesta a noção de 

dolo. A emenda constitucional n° 1 de 1969, tratou da matéria nos mesmos termos, 

somente modificando a numeração do artigo 105 na redação de 1967, para 107 na 

redação de 1969.  

 
2.5 Panorama Atual da Responsabilidade Civil do Est ado no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro 

 

A Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco administrativo, ao 

tratar da responsabilidade extracontratual do Estado em seu artigo 37, §6º, que 

estabelece o seguinte preceito: "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".64  

No entanto, há quem entenda que, no caso de dano advindo de atos 

omissivos do Estado, não se aplica a teoria do risco, mas sim a teoria da culpa 

administrativa. Assim, no caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade 

seria subjetiva, sendo exigida a demonstração de culpa do serviço público, ou seja, 

que o mesmo não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de modo 

ineficiente. Nesse sentido posiciona-se Mello65:  

  

                                                 
63 A Constituição de 1946 tratou do tema no art. 194º e no seu parágrafo único. 
64 Infere-se que o dispositivo constitucional mencionado (artigo 37, §6°) refere-se somente à 
responsabilidade extracontratual do Estado, uma vez que menciona os danos causados a terceiros. 
Não trata, portanto, ela responsabilidade contratual do Estado, pois aquele que contrata com o 
Estado, não é terceiro.  
65 Op. cit., MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Direito administrativo brasileiro. 2004. p. 942-943. 
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Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o 
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se 
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, 
não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só 
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz 
sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar 
ao evento lesivo (grifos originais).  
 
 

A responsabilidade, conforme o artigo 37, §6° da Co nstituição de 1988, 

incide sobre as pessoas jurídicas de direito público e sobre as pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviços públicos. Desta forma, conforme salienta Di 

Pietro66:  

 
[...] a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à 
incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de 
direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais 
de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
empresas permissionárias e concessionárias de serviços de serviços 
públicos), já que mencionadas, no artigo 107 da Constituição de 1967, com 
redação dada pela Emenda Constitucional n°1, de 196 9, apenas as pessoas 
jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Territórios e 
autarquias).  
 
 

Assim, para a caracterização da responsabilidade do Poder Público, é 

essencial haver a prestação de serviço público, pouco importando se a pessoa que o 

presta é de direito público ou privado.  

Diante dessa constatação, infere-se que as entidades da administração 

indireta que executam atividade econômica de natureza privada, ou seja, as 

empresas públicas e sociedades de economia mista que não executam serviços 

públicos, não se enquadram na hipótese do artigo 37, §6°, sendo aplicada às 

mesmas as regras de responsabilidade regidas pelo direito privado.  

É essencial que haja um dano causado a terceiro, advindo da prestação 

de serviço público. Tal dano poderá ser moral ou material. Cahali 67 afirma que:  

 
Também no plano da responsabilidade civil do Estado, em caso algum se 
pode prescindir do evento danoso: a só ilegalidade ou irregularidade do ato, 
que se verifique sem dano a terceiros, não pode produzir nenhuma 
responsabilidade, mas apenas, quando for o caso, a invalidade do ato.  
 

 

                                                 
66 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia de Zanella. 2001. p. 624. 
67 Op. cit., CAHALI, Yussef Sahid. 1996. p. 77. 
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O dano causado a terceiro, referido no dispositivo constitucional em 

análise, indica a responsabilidade extracontratual do Estado. Caso tal dispositivo 

abrangesse a responsabilidade contratual estatal, não faria referência a terceiros, 

uma vez que quem contrata com o Estado tem um vínculo direto com o mesmo.  

Outro requisito para a responsabilização estatal é que o dano seja 

causado por um agente público, ou seja, uma pessoa física que atua no âmbito das 

pessoas jurídicas passíveis de serem responsabilizadas. O termo “agente”, utilizado 

pela Constituição, apresenta-se em sentido amplo, abrangendo, conforme ensina Di 

Pietro68, todas as categorias de agentes políticos, administrativos ou particulares em 

colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o 

serviço".  

Estão inclusos no âmbito de abrangência da norma do artigo 37, §6° da 

Constituição Federal de 1988, os agentes do três poderes, inclusive os juízes e os 

legisladores, apesar de haver inúmeros óbices à aceitação da responsabilidade do 

Estado tanto por atos jurisdicionais, como por atos legislativos. Ora, apesar de tal 

dispositivo estar situado no capítulo referente à Administração Pública, uma 

interpretação desse dispositivo conforme os princípios constitucionais faz dele 

aplicável ao Estado como um todo, independentemente da função que esteja sendo 

exercida.  

Há, no entanto, uma ressalva apenas no que diz respeito ao direito de 

regresso do Estado contra o agente causador do dano, uma vez que os atos 

legislativos tratam-se de atos complexos e os atos jurisdicionais dos tribunais são 

atos provenientes de órgãos colegiais, não cabendo, portanto, a ação regressiva 

nessas hipóteses.  

Deve-se observar, ainda, que o agente deve ter praticado o ato danoso no 

exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Não basta, apenas, ter a 

qualidade de agente público, pois se o mesmo não estava a serviço do Poder 

Público, não há como responsabilizar o Estado, pela falta de vínculo entre este e a 

vítima.  

Meirelles69 ensina ainda que mesmo que o agente atue fora ou além de 

sua competência administrativa, o Estado deverá ser responsabilizado, pois "o 

                                                 
68 Op. cit., DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. 2001. p. 624. 
69 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. 2004. p. 551. 
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abuso no exercício das funções, por parte do servidor, não exclui a responsabilidade 

objetiva da Administração. Antes, a agrava, porque tal abuso traz ínsita a presunção 

de muita escolha do agente público par; a missão que lhe foi atribuída".  

Com a observância desses requisitos, surge a responsabilidade 

extracontratual do Estado, não importando, pois, se ficou demonstrada a culpa do 

agente que causou o dano, persistindo a obrigação de indenizar do Estado, mesmo 

que não seja possível a identificação do responsável pelo prejuízo.  

No entanto, para que o Estado possa exercer o direito de regresso contra 

o agente causador do dano, é necessária a demonstração de que este agiu com 

culpa ou dolo, sendo, assim, subjetiva a responsabilidade do agente.  

Deve-se salientar que o Código Civil de 2002 determina em seu artigo 43 

que "as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por 

atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o 

direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa 

ou dolo”.  

Percebe-se, então, que tal dispositivo encontra-se defasado em relação à 

norma constitucional, uma vez que não se refere às pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviço público.  
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3  O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR: EXCLUDENTES DA 
REPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO? 70 
 

Na responsabilidade objetiva não se exige o pressuposto culpa para que 

reste configurada a obrigação de reparar. Vale dizer, existindo dano, conduta e 

relação entre estes, tem-se configurada a obrigação. 

As excludentes de responsabilidade são alguns dos meios de defesa nos 

processos que têm por fito averiguar a existência do dever de reparar. Para que se 

possa impor ao Estado a obrigação de indenizar o prejuízo experimentado pelo 

particular é necessário que haja uma relação de causalidade entre o ato praticado 

pela Administração Pública e o prejuízo sofrido pela vítima.  

Há determinadas situações em que o Estado não será obrigado a 

indenizar, uma vez que não é possível observar-se o nexo de causalidade, não 

podendo, portanto, o dano ser imputado ao Estado. Pode-se apontar como causa 

que impede a formação do nexo causal a situação em que o evento danoso for 

oriundo exclusivamente de culpa da vítima. Todavia não analisaremos esta hipótese 

por fugir do tema do presente trabalho. Passaremos, agora, a analisar as hipóteses 

de caso fortuito e força maior. 

 
3.1 O Caso Fortuito e a Força Maior 

A distinção entre caso fortuito e força maior tem suscitado acirradas 

polêmicas doutrinárias e diversas correntes de opinião. Um debate secular não tão-

somente restrito à doutrina pátria, mas quase que mundial. Exemplo disso reside no 

fato de que, para pôr termo a todas as divergências e dificuldades de interpretação, 

o 22º Congresso de jurisconsultos alemães emitiu voto favorável à eliminação da 

expressão força maior do projeto do Código Civil de seu país, “substituindo-se esse 

conceito por noções mais claras e precisas”71 

                                                 
70 Normalmente fala-se em causas excludentes da responsabilidade do Estado, no entanto tal 
denominação encontra-se equivocada uma vez que pressupõe que a responsabilidade estatal se 
configurou, mas devido a uma causa superveniente foi excluída. Na realidade, essas causas 
impedem a formação do nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vitima e a atuação 
estatal, não havendo, assim, a observância de um dos pressupostos da responsabilidade civil. 
Usaremos, todavia, a expressão “excludentes da responsabilidade” por já estar amplamente 
consagrada na doutrina. 
71 DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 722. v. 2. 
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Segundo, in verbis, o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas, de Othon J. M. Sidou72, caso fortuito advém do vocábulo latino casus 

significando acaso, obstáculo ao cumprimento da obrigação por motivo alheio a 

quem devia cumpri-la. 

De acordo com Dicionário de Direito Romano, de V. César da Silveira73, 

causus majores são acontecimentos mais fortes. Acontecimentos aos quais, o 

homem não pode se opor, porquanto se devem a uma força a que ele é incapaz de 

resistir, e que acarretam a perda da coisa devida ou à impossibilidade de entregá-la 

ao credor. Tal é o caso da morte natural de um escravo, de um incêndio, da 

destruição em conseqüência do vento ou das águas, do naufrágio, de um ataque do 

inimigo ou de assaltantes. “Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri 

potest”: caso fortuito é o que não pode prever-se por nenhuma providência humana.  

Noutro dicionário o de Humberto Piragibe Magalhães e Christovão 

Piragibe Tostes Malta74, caso fortuito é acontecimento imprevisto e inevitável. Força 

maior é o acontecimento inevitável, aquilo a que não se pode resistir. Uma 

inundação, um incêndio, uma guerra, um naufrágio são circunstâncias de força 

maior. Nessa inevitabilidade reside a característica da força maior e nisso ela se 

distingue do fato casual, o acaso ou caso fortuito, que é o sucesso imprevisível.  

A maioria dos autores opta por tratá-los como sinônimos e ressaltam a 

inutilidade de estabelecerem-se diferenças. O professor José dos Santos Carvalho 

Filho agrupa o caso fortuito e a força maior como fatos imprevisíveis, também 

chamados de acaso, porque são idênticos os seus efeitos. É essa, também, a 

opinião de Orlando Gomes: “Todo esforço empregado pela doutrina para bifurcar o 

acaso resultou numa confusão, que hoje se procura evitar, ou mesmo contornar, 

eliminando-a pura e simplesmente, atenta a circunstância de que é o mesmo o efeito 

atribuído pela lei”.75  

Esta parece ser a opinião do legislador brasileiro, pois o Código Civil de 

2002, em seu art. 393, parágrafo único, os trata como expressões sinônimas. 

 

                                                 
72 SIDOU, Jose Maria Othon. Dicionário jurídico da academia brasileira de letra s. 9.ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.135. 
73 SILVEIRA, V. César da. Dicionário jurídico romano. São Paulo: José Bushatski, 1975. p. 392. 2.v. 
74 MAGALHÃES, Humberto Piragibe; MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Dicionário jurídico. 8.ed. 
São Paulo: Malheiros. 1997. p.180;417. 
75 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1961. p.159. 
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Art. 393 . O devedor não responde pelos prejuízos restantes de caso fortuito 
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único . O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 
 

 

O próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados, sem 

estabelecer uma distinção teórica entre caso fortuito e força maior, simplesmente 

aponta ambos como excludentes da responsabilidade civil objetiva.  Citamos, e.g, 

trecho do voto do eminente relator Ministro Celso de Mello, no Agravo de 

Instrumento nº 455.846/RJ, de 11.10.2004. Conquanto não fosse este o objeto 

principal de discussão, o Ministro, incidentalmente, refere-se à força maior e ao caso 

fortuito, sem discriminá-los, como excludentes da responsabilidade objetiva do 

Estado: 

É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se 
reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, 
a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses 
excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso 
fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa 
atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-
1109, v.g). 

 

A sinonímia entre as expressões caso fortuito e força maior, por muitos 

sustentada, tem sido, por outros, repelida, estabelecendo os vários doutrinadores 

que participam desta última posição critério variado para distinguir uma da outra.  

O professor CAVALIERI FILHO76, Sergio entende que estaremos em face 

do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável. Se o 

evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do 

agente, como normalmente são os fatos da Natureza, como as tempestades, 

enchentes etc., estaremos em face da força maior, como o próprio nome o diz. É o 

act of God, no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para 

evitá-lo, ainda que previsível. 

Ao comentar a responsabilidade extracontratual do estado, DI PIETRO77, 

Maria Sylvia Zanella estabelece distinção semelhante a do autor citado, apontando, 

entretanto, diferentes efeitos para cada conceito, no campo em que os estuda. 

 
Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade 
das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo 

                                                 
76 Op. cit., GOMES, Orlando. Obrigações. 1961. p. 95. 
77 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 2001. p. 507. 
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imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado 
[...],caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da 
Administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por 
exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não 
se pode falar em força maior.

 

 

 

Há uma corrente doutrinária que entende que a força maior é o 

acontecimento originário da vontade do homem, como é o caso da greve, por 

exemplo, sendo caso fortuito o evento produzido pela natureza, como os terremotos, 

as tempestades, os raios e trovões. Nesta esteira: Diógenes Gasparini, Antônio 

Queiroz Telles e Hely Lopes Meirelles. Outros autores dão caracterização 

exatamente inversa, considerando força maior os eventos naturais e caso fortuito os 

de alguma forma imputáveis ao ser humano. Dentre os adeptos desta corrente estão 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Lucia Valle Figueiredo. 

É mister a leitura dos casos já expostos aos Tribunais, mormente os 

selecionados pela doutrina. Nas palavras de Venosa78: "os exemplos da 

jurisprudência sobre o caso fortuito e força maior são infinitos e sempre 

esclarecedores.  

Não efetuaremos, contudo, vasta transcrição jurisprudencial por dois 

motivos. A uma, porque, apesar de dentro dos limites do presente trabalho, teríamos 

duplicada a quantidade de texto confeccionada. Segundo, porque realizaríamos um 

trabalho totalmente despiciendo, vez que grandes autores já o fizeram de forma que 

não conseguiríamos, em qualidade, sequer nos igualar. 

Pensamos que não é a circunstância de o evento advir do ser humano ou 

da natureza que reside o elemento diferenciador do caso fortuito e da força maior. 

Adotamos as definições de Maria Sylvia Di Pietro, Celso Antônio Bandeira 

de Mello e José Cretella Júnior. Infere-se das lições desses insignes publicistas que 

teremos uma situação de força maior quando estivermos diante de um evento 

externo, estranho a qualquer atuação da Administração Pública que, ademais, deve 

ser imprevisível e irresistível ou inevitável. Assim, tanto seria evento de força maior 

um furacão, um terremoto, como também uma guerra, uma revolta popular 

incontrolável. Nesse sentido, invocamos a lição do mestre José Cretella Júnior, em 

seu Tratado de Direito Administrativo: 

                                                 
78 Op. cit. VENOSA, Silvio de Salvo.  2003. p. 42. 
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Força maior é o acontecimento exterior, independente da vontade humana, 
fato imprevisível e estranho à vontade do homem, acidente cuja causa é 
conhecida, mas que se apresenta com um caráter de irresistibilidade. [...] A 
força maior pressupõe acidente cuja causa é conhecida, mas o traço de 
irresistibilidade com que se apresenta ultrapassa qualquer meio humano de 
resistência. A força externa projeta-se com tal intensidade que o homem se 
minimiza, sendo subjugado. 79  
 
 

Diversamente, o caso fortuito será sempre um evento interno, ou seja, 

decorrente de uma atuação da própria Administração. O resultado dessa atuação é 

que seria totalmente anômalo, tecnicamente inexplicável e imprevisível. Deste modo, 

na hipótese de caso fortuito, todas as normas técnicas, todos os cuidados relativos à 

segurança, todas as providências exigidas para a obtenção de um determinado 

resultado foram adotadas, mas, não obstante isso, inexplicavelmente, o resultado 

ocorre de forma diversa do que a prevista e previsível. O caso fortuito refere-se a 

algo interno, envolve o mau funcionamento do serviço. Interioriza-se. Diz respeito ao 

funcionamento da própria Administração ou do serviço, como a explosão de uma 

caldeira, eventuais defeitos mecânicos em um veículo ou o incêndio provocado por 

rompimento de fio elétrico. 

Conforme bem destaca Themistocles Brandão Cavalcanti80: 

 
A interioridade estabelece uma relação mais íntima entre o fato e o 
responsável pela execução do serviço público. O fato danoso decorre de um 
serviço, é um fato interno, como a ruptura de um cabo elétrico, como a 
explosão de um depósito de granadas, etc. Há, por conseguinte, no caso 
fortuito, a possibilidade de existir, dentro de certos limites, a culpa pela falta 
de medidas necessárias para evitar o fato danoso. A prova da culpa do 
serviço ou da administração constitui, por isso mesmo, condição elementar 
para que se verifique a responsabilidade, pelo menos dentro da teoria 
subjetiva.  
 
 

Existem pontos de contato entre as duas noções, do caso fortuito e da 

força maior, que são a irresistibilidade e a imprevisibilidade do fato, pontos de 

contato, aliás, fixados em nossa legislação civil codificada. 

 

 

                                                 
79 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p. 
100. v. 8. 
80 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Freitas 
Bastos, 1950. p. 420. 
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3.2 A Força Maior como Obstáculo à Formação do Nexo  de Causalidade 

Nos casos de responsabilidade objetiva, o Estado só se exime de 

responder se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano, isto é, se 

não produziu a lesão ou se a situação de risco atribuída a ele inexistiu ou foi sem 

relevo decisivo para causar o dano.  Somente se o dano não decorreu da atuação, 

ou seja, se não existe o nexo causal entre uma atuação da Administração e a lesão 

ocorrida, é que ficará afastada a responsabilidade civil objetiva. Tudo se resolverá, 

sempre, por investigar-se se houve ou se faltou nexo causal entre a atuação do 

Estado e o dano ocorrido. Cumpre-nos advertir que, neste ponto, há um consenso 

na doutrina pátria. 

Perfilhamos a tese, por entendermos ser a mais coerente dentre as 

existentes, de que somente as situações caracterizadoras de força maior “excluem” 

a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública e suas delegatárias. Em 

verdade, tais situações sequer possibilitam a formação do nexo causal entre 

qualquer atuação estatal e a lesão (por isso as aspas). Isso porque, nas situações 

de força maior o dano não decorre de atuação do Estado, mas do próprio evento 

caracterizado como força maior. Como se trata de um acontecimento externo a 

qualquer relação jurídica entre a Administração e administrado, não há nexo causal 

entre algum ato daquela e o dano sofrido por este. Neste sentido, o mestre Celso 

Antônio Bandeira de Mello81 ensina: 

 
Nos casos ora cogitados (de responsabilidade objetiva), eventual invocação 
de força maior – força de natureza irresistível – é relevante apenas na 
medida em que pode comprovar ausência de nexo causal entre a atuação 
do Estado e o dano ocorrido. Se foi produzido por força maior, então não foi 
produzido pelo Estado. O que exime o Poder Público de responder é 
sempre a não-configuração dos pressupostos.   
 
 

Perfilhando o mesmo entendimento, Cretella Júnior82: 

 
O nexo de causalidade entre o ato prejudicial e o prejuízo não se concretiza 
nas hipóteses de força maior, que se erige, pois, como causa exoneratória 
de responsabilidade, em virtude de a causa primeira do acidente ser exterior 
ao ato danoso, solução que difere, no caso fortuito, em que a causa do 
prejuízo é ignorada, do que resulta a formação do nexo de causalidade 
entre o ato prejudicial e o dano.  

                                                 
81 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 2004. p. 457. 
82 Op. cit., CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. 1970. p. 102. 
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Para melhor ilustrar o que já foi exposto acima, elaboremos um exemplo. 

Imaginemos que um carro da Administração, em horário de expediente, encontra-se 

estacionado e, dentro dele, há um agente público, motorista de veículo, sentado ao 

volante (aguardando a saída de um outro servidor que estivesse realizando 

regularmente uma fiscalização em uma empresa). Imaginemos que um evento como 

um furacão, um terremoto, ou mesmo uma revolta popular, arremessasse o carro 

oficial contra o veículo de um particular, também estacionado. Nessa situação, é 

absolutamente evidente que não há de se cogitar de culpa exclusiva do particular, 

ou de culpa concorrente dele e da Administração. Temos a seguinte situação 

objetiva: um veículo da Administração, estando a serviço desta, chocou-se contra 

um veículo particular, o qual sofreu avarias, sem que haja qualquer culpa do 

administrado. Ainda assim, cabe a obrigação de indenizar à Administração? 

No caso explanado, fica afastada a responsabilidade objetiva, não por ter 

existido culpa do particular, mas porque o evento de força maior rompeu o nexo 

causal entre o dano e alguma atuação da Administração. Em verdade, o dano 

decorreu do evento de força maior, não da atuação da Administração. Portanto, a 

força maior, rompendo o nexo causal entre o dano e eventual atuação da 

Administração Pública, funciona como excludente da responsabilidade objetiva 

estatal. 

Já nas situações de caso fortuito, o dano decorre diretamente de uma 

atuação da Administração. Conquanto o evento danoso resulte de situação em que 

inexiste qualquer culpa da Administração, o ocorrido fosse inteiramente imprevisível 

e se deva a fatores anômalos inevitáveis, tornando a falha plenamente escusável, o 

certo é que o dano decorreu de uma atuação da Administração. Portanto, como 

existe o dano e o nexo causal, e como se trata de responsabilidade por atuação da 

Administração, portanto objetiva, sem que se cogite de qualquer culpa do particular 

que sofreu o dano, não há a possibilidade de considerar como excludente o caso 

fortuito. 

Tomemos outro exemplo bastante elucidativo. Imaginemos uma colisão 

entre um veículo oficial dirigido por um servidor público em atividade regular e o 

veículo de um particular, ocasionada exclusivamente pelo fato de o carro da 

Administração haver “ficado sem freios”. Imaginemos que a perícia demonstre que 

os freios estavam em perfeita condições de conservação, que a Administração prove 
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que adotou todos os cuidados e todas as providências técnicas exigidas pelos mais 

rigorosos critérios de prevenção de acidentes em relação aos freios do veículo, que 

o motorista trafegava em velocidade regular e acionou os freios com antecedência 

mais do que o suficiente, mas, mesmo assim, de forma absolutamente inexplicável e 

imprevisível, os freios falharam e a colisão ocorreu. 

Neste caso, mesmo caracterizado amplamente o caso fortuito, não se 

pode considerar excluída a responsabilidade da Administração. Isso porque o dano 

ocorreu de uma atuação sua, implicando responsabilidade objetiva do Estado. Como 

temos o dano e o nexo causal entre ato e dano, e não existe qualquer culpa do 

particular, encontram-se reunidos os elementos necessários à responsabilização 

objetiva. Assim, o caso fortuito não pode ser considerado excludente na hipótese de 

dano decorrente de atuação da Administração Pública. 

Enfim, a nosso ver, somente as situações em que se configura a força 

maior, que descaracterizam o nexo causal entre o dano e uma atuação da 

Administração, excluem a responsabilidade desta, diferentemente do que ocorre nas 

situações de caso fortuito, que são circunstâncias relacionadas à própria atuação da 

Administração que gera o dano; causa interna, portanto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após este estudo, destacam-se, em uma síntese conclusiva, os seguintes 

aspectos tidos como mais relevantes:  

1. Apesar de o Direito Civil ser o ramo em que o estudo da 

responsabilidade mais se desenvolve, na verdade este fenômeno pertence ao 

campo da Teoria Geral do Direito, uma vez que, mesmo sendo aplicável tanto no 

âmbito do direito público como no direito privado, cada qual com suas 

particularidades, preserva a unidade jurídica mantendo os mesmos princípios 

estruturais, com igual fundamento.  

2. O fenômeno da responsabilidade civil envolve conceitos que variam de 

acordo com a corrente jurídica adotada, devendo, por isso mesmo, ser entendido 

sob um aspecto dinâmico uma vez que evolui juntamente com a sociedade em 

busca da realização do ideal de justiça.  

3. Inicialmente, consubstanciado na idéia de vingança, o instituto da 

responsabilidade evolui a partir da dicotomia entre delitos privados e delitos públicos. 

A pena dos delitos privados perde o caráter de punição, assumindo em definitivo o 

cunho de simples reparação patrimonial dando origem à responsabilidade civil; ao 

contrário da pena dos delitos públicos que visa essencialmente castigar o agressor 

originando, desta forma, a responsabilidade penal. Posteriormente, consagra-se o 

princípio da responsabilidade com culpa, ou seja, a responsabilidade é subjetiva. No 

entanto, com o progresso tecnológico surge a necessidade de uma proteção ainda 

maior às vitimas do dano, surgindo, assim, a responsabilidade objetiva, fundada na 

teoria do risco, na qual o elemento volitivo na conduta do agente causador do dano é 

irrelevante.  

4. É necessária a existência de alguns pressupostos para que a 

responsabilidade civil se constitua. Tais pressupostos variam de acordo com a teoria 

adotada. No entanto, há determinados elementos que são constantes, 

independentemente de qualquer teoria, estando presentes em todos os casos em 

que esteja configurada a obrigação de indenizar. São eles: a existência de uma ação 

comissiva ou omissiva, a ocorrência de um dano e o nexo de causalidade entre a 

ação e o dano.  



 63

5. O fundamento da responsabilidade extracontratual do Estado é 

bipartido, variando conforme seja a responsabilização decorrente de atos lícitos ou 

ilícitos. No caso de atos ilícitos comissivos a obrigação de o Estado indenizar baseia-

se nos princípios da legalidade c da igualdade. Já nos atos ilícitos omissivos o dever 

de reparar encontra-se consubstanciado somente no princípio da legalidade. Já no 

caso de atos lícitos o fundamento da responsabilidade é conseqüência do princípio 

da igualdade, ou ainda do princípio da distribuição igualitária dos ônus e encargos 

sociais.  

6. O Estado, antes era tido como irresponsável. Tal idéia foi aos poucos 

sendo superada, passando-se por várias teorias até chegar-se a teoria do risco, a 

qual, fundada, no princípio da igualdade da distribuição dos ônus e encargos 

públicos serviu de base para a responsabilidade estatal objetiva. A partir de então, o 

dever do Estado de reparar o dano independe da verificação da culpa, podendo o 

mesmo ser responsabilizado por atos lícitos. O que importa para essa teoria é a 

demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.  

7. No Brasil, evolução da responsabilidade extracontratual do Estado se 

deu conforme o desenvolvimento do tema no cenário europeu, traduzindo, assim as 

diversas mutações no modelo de Estado. Desde 1946, os textos constitucionais 

adotam a responsabilidade objetiva do Estado, estando atualmente prevista no 

artigo 37, §6° da Constituição Federal. Essa respon sabilidade decorre de atos 

comissivos dos agentes públicos, estando aí incluído qualquer um que preste serviço 

público, abrangendo, assim, os chamados agentes políticos, como os magistrados e 

os parlamentares. Tal dispositivo constitucional prevê, também, a responsabilidade 

objetiva das entidades privadas prestadoras de serviço público.  

8. Há uma grande divergência doutrinária acerca da caracterização das 

situações de caso fortuito e de força maior. Alguns autores entendem que a força 

maior é o acontecimento originário da vontade do homem, sendo o caso fortuito o 

evento produzido pela natureza. Diversamente, outros consideram força maior os 

eventos naturais e caso fortuito os de alguma forma imputáveis ao homem. Há, 

ainda, uma corrente doutrinária, à qual nos filiamos que diferencia tais eventos pela 

natureza de interioridade ou exterioridade da causa, sendo o caso fortuito um evento 

com causa interna à pessoa, empresa ou Administração e a força maior como tendo 

uma causa externa. 
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9. No que se refere ao caso fortuito e à força maior, entendemos que 

apenas esta evita a responsabilização do Estado. O caso fortuito refere-se a algo 

interno. Reflete-se no funcionamento do serviço, como o estouro dos pneus do 

veículo ou o desabamento de prédio. Já a força maior pressupõe um acidente cuja 

causa é conhecida, mas o traço de irresistibilidade com que se apresenta ultrapassa 

qualquer meio humano de contenção. A força externa projeta-se com tal intensidade 

que o homem se minimiza, sendo subjugado. 

10. Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano decorre de ato interno, 

configurando-se falha do serviço público, ocorrerá responsabilização do Estado. Ora, 

se o dano sofrido pela vítima decorreu de comportamento defeituoso do Estado, não 

há que se falar em inexistência do nexo causal. Ressalta-se que, nessas hipóteses, 

a responsabilidade será subjetiva, pois deverá ser demonstrado que houve uma 

falha na prestação do serviço público. 
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