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ENCONTRO 12 
 
9. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 
9.1. Evolução histórica  
- Estado despótico e absolutista: irresponsabilidade  
- Concepção civilista: Blanco, do Tribunal de Conflitos, em 01.02.1873 
 > EUA, em 1946: Federal Tort Claims Act 
 > Inglaterra, em 1947: Crown ProceedingAct 
 > Fundada na culpa do funcionário 
- Culpa anônima  
 > Evolução da culpa individual para a anônima 
 > É a culpa pela falta do serviço 
- Responsabilidade objetiva  
- Teoria do risco administrativo  
 
9.2. A responsabilidade do Estado no Direito Brasileiro 
- CF/1824, art. 178, nº 29: responsabilidade do funcionário público 
- CF/1891, art. 79: disposição idêntica 
- CC/1916, art. 15: teoria da culpa 
- CF/1946, art. 194: acolhimento expresso da responsabilidade objetiva 
- CF/1988, art. 37, § 6º: acolhimento da teoria do risco administrativo 
- CC/2002, art. 43: acolhimento da teoria do risco administrativo  
 
9.3. O sentido do vocábulo ‘agente’ 
- Qualquer que seja a forma de sua escolha ou investidura?  
- Precisa o agente estar no exercício da função para que o Estado seja responsabilizado?  
 
9.4. O sentido do vocábulo ‘terceiros’ 
- Que significa o vocábulo terceiros?  
- Aplica-se aos casos de manutenção de contrato com a administração pública?  
 
9.5. Danos por omissão do Estado 
- O disposto no § 6º do art. 37 da CF, refere-se à atividade comissiva e omissiva?  
 > omissão genérica: motorista bêbado, pode o Estado ser responsabilizado? 
 > omissão especifica: motorista bêbado que é deixado dirigir pela policia rodoviária, pode?  
 
9.6. Responsabilidade dos prestadores de serviço público 
- CF/88, art. 37, § 6º: sufragou discussão anterior 
- Distinção necessária 
 > empresas que executam atividade econômica: regime jurídico das empresas privadas  
 > empresas que executam serviços públicos: regime de direito público  
 
9.6.1. Responsabilidade subsidiária do Estado e não solidária 
- O Estado responderá pelas prestadoras de serviço público de forma solidária?  
 
9.6.2. Responsabilidade dos tabeliães, notários e oficiais de registro 
- CF/88, art. 236: qual a forma de responsabilização adotada, neste caso?  
 
9.7. Danos decorrentes de obras públicas  
- Dano oriundo da obra: objetiva 
- Dano derivado da conduta do empreiteiro: do empreiteiro por sua omissão, negligencia, imprudência 
- O Estado, será diretamente responsabilizado nos dois casos?  
 
9.8. Danos decorrentes de coisa ou pessoas perigosas que o Estado tem a guarda 
- Responsabilidade objetiva?  
 
9.9. Danos decorrentes de fenômenos da natureza e fato de terceiro 
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- Não é responsável! 
- Poderá de alguma forma ser responsabilizada, nestes casos?  
- Trata-se de hipóteses de responsabilidade subjetiva do Estado?  
 
9.10. Direito de regresso e a denunciação da lide  
- É possível ao Estado denunciar à lide o agente, na própria ação indenizatória promovida pelo cidadão?  
 
9.11. Exclusão da responsabilidade do Estado  
- Que exclui a responsabilidade do Estado?  
- É admissível a culpa concorrente?  
  


