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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 
 

 Olá meus amigos, tudo bem? 

  

 Conforme combinado, envio neste momento a lista de questões já cobradas 
pela FGV/OAB no Exame de Ordem, relativamente à matéria Responsabilidade 
Civil do Estado. 

 

 Para quem não me conhece, meu nome é Igor Maciel, sou advogado e 
professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Sou graduado em Direito pela 
Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na Universidade de 
Coimbra/Portugal. 

 

 Possuo LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC/RJ e sou Mestre em Direito 
pelo UNICEUB/DF.  

 

 Ministro além desta disciplina e de Direito do Consumidor com foco 
específico na OAB, as disciplinas de Aspectos de Direito Processual Civil aplicados 
à Fazenda Pública, Direitos Difusos e Coletivos e Direito Urbanístico, todas 
focadas em concursos jurídicos. 

 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. 

 

Estou à disposição dos senhores. 

 

Grande abraço, 

 

Igor Maciel 

 

@Prof Igor Maciel 
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Questões Comentadas 

 

Questão 01 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 
Sílvio, servidor público, durante uma diligência com carro oficial do Estado X 
para o qual trabalha, se envolve em acidente de trânsito, por sua culpa, 
atingindo o carro de João.  

Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema, 
assinale a afirmativa correta. 

a) João deverá demandar Sílvio ou o Estado X, à sua escolha, porém, caso 
opte por demandar Sílvio, terá que comprovar a sua culpa, ao passo que o 
Estado responde independentemente dela. 

b) João poderá demandar Sílvio ou o Estado X, à sua escolha, porém, caso 
opte por demandar Sílvio, presumir-se-á sua culpa, ao passo que o Estado 
responde independentemente dela. 

c) João poderá demandar apenas o Estado X, já que Sílvio estava em serviço 
quando da colisão e, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que 
terá direito de regresso contra Sílvio, em caso de culpa. 

d) João terá que demandar Sílvio e o Estado X, já que este último só 
responde caso comprovada a culpa de Sílvio, que, no entanto, será 
presumida por ser ele servidor do Estado (responsabilidade objetiva). 

Comentários 
Gabarito: letra C 

 É o que se conclui do art. 37, §6º da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

 Atente-se que a responsabilidade do Estado, conforme o §6º é do tipo 

objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e não podemos esquecer que 

a necessidade de mover ação judicial contra o Estado decorre do princípio da 
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impessoalidade, de fato que quem responde é sempre a pessoa jurídica ao qual 

o agente está vinculado.  

Ademais, não podemos deixar de registrar que a o agente público sempre 

responderá subjetivamente, ou seja, com a real necessidade de se comprovar o 

dolo ou a culpa. 

Questão 02 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/IV Exame/2011 
Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede 
pública do Município de Mar Azul e, por imperícia do médico que o assistiu, 
teve amputado um terço de sua perna direita. Nessa situação hipotética, 
respondem pelo dano causado a Antônio 

a) o Município de Mar Azul e o médico, solidária e objetivamente. 

b) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, regressivamente, em 
caso de dolo ou culpa. 

c) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, subsidiariamente. 

d) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, solidária e 
subjetivamente. 

Comentários 
Gabarito: letra B 

 O comentário da questão 01 é perfeitamente aplicável à Questão 02.  

É o que se conclui do art 37, §6º da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 Atente-se que a responsabilidade do Estado, conforme o §6º é do tipo 

objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e não podemos esquecer que 

a necessidade de mover ação judicial contra o Estado decorre do princípio da 

impessoalidade, de fato que quem responde é sempre a pessoa jurídica ao qual 

o agente está vinculado. Ademais, não podemos deixar de registrar que a o 
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agente público sempre responderá subjetivamente, ou seja, com a real 

necessidade de se comprovar o dolo ou a culpa. 

 Como a própria questão afirmou que o médico agiu com imperícia, ou seja, 

culposamente, este responderá em eventual ação regressiva perante o Estado. 

Questão 03 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 
Um policial militar, de nome Norberto, no dia de folga, quando estava na 
frente da sua casa, de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte 
e acaba desferindo tiros de uma arma antiga, que seu avô lhe dera. 

Com base no relatado acima, é correto afirmar que o Estado 

a) será responsabilizado, pois Norberto é agente público pertencente a seus 
quadros. 

b) será responsabilizado, com base na teoria do risco integral. 

c) somente será responsabilizado de forma subsidiária, ou seja, caso 
Norberto não tenha condições financeiras. 

d) não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, 
não atuou nessa qualidade; sua conduta não pode, pois, ser imputada ao 
Ente Público. 

Comentários 

Gabarito: letra D 

 Esta é uma questão bastante interessante e necessita de bastante cuidado 

na leitura.  

 Caro aluno, observe que o enunciado da questão traz expressamente que 

a arma usada não era da corporação que o policial estava vinculado. Esse detalhe 

não merece ser ignorado, pois, é uma linha tênue para responder à indagação.  

 Vejamos: se a arma fosse da corporação, apesar de o policial estar em dia 

de folga, o Estado seria responsabilizado, conforme já decidiu o STF(Recurso 

Extraordinário 213525/SP): 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO 
OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE SERVIÇO. 
CRIME PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88.  

1. Ocorrência de relação causal entre a omissão, consubstanciada no dever 
de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia 
de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por 
este servidor.  
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2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada.  

3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela 
decisão agravada.  

4. Agravo regimental improvido. (RE 213525 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, 
Segunda Turma, julgado em 09/12/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-
02-2009 EMENT VOL-02347-05 PP-00947 RTJ VOL-00209-02 PP-00855)1 

Questão 04 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 
A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa 
uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo 
Município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um 
dos funcionários que trabalhava no local naquele momento, um bloco de 
concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. 

Nesse caso, 

a) a empresa contratada e o Município respondem solidariamente, com base 
na teoria do risco integral. 

b) a ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo de 
causalidade entre a obra e o dano, afastando a responsabilidade da empresa 
e do Município. 

c) a empresa contratada e o Município respondem de forma atenuada pelos 
danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. 

d) a empresa contratada responde de forma objetiva, mas a 
responsabilidade do Município demanda comprovação de culpa na ausência 
de fiscalização da obra. 

Comentários 
Gabarito: letra C 

 O presente caso trata de culpa concorrente, ou seja, Maria, juntamente 

com o Estado concorreu para o desfecho do trágico episódio. 

Como Maria e o Estado concorreram proporcionalmente ao fato, aplica-se o 

sistema de compensação das culpas, regidas no direito privado. O Código Civil 

dispõe de forma clara acerca do tema: 

 

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto 
com a do autor do dano. 

 

Questão 05 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 
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Caio, policial militar do Estado X, abalroou, com sua viatura, um veículo 
particular estacionado em local permitido, durante uma perseguição. Júlio, 
proprietário do veículo atingido, ingressou com demanda indenizatória em 
face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade 
civil objetiva do Estado, independentemente de se perquirir a culpa do 
agente. 

Nesse caso, 

a) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial 
militar, eis que atuava, no momento do acidente, na condição de agente 
público. 

b) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, 
devendo o ente público demonstrar a existência de dolo do agente. 

c) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, 
devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. 

d) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do agente 
público, uma vez que o Estado não foi condenado com base na culpa ou dolo 
do agente. 

Comentários 

Gabarito: letra C. 

 É o que se conclui do art 37, §6º da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...) 

 

 Atente-se que a responsabilidade do Estado, conforme o §6º é do tipo 

objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e não podemos esquecer que 

a necessidade de mover ação judicial contra o Estado decorre do princípio da 

impessoalidade, de fato que quem responde é sempre a pessoa jurídica ao qual 

o agente está vinculado. Ademais, não podemos deixar de registrar que a o 

agente público sempre responderá subjetivamente, ou seja, com a real 

necessidade de se comprovar o dolo ou a culpa. 
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 Nada mais é do que a aplicação da Teoria do órgão, pois, o agente atua em 

nome do Estado, e se a sua conduta for lesiva a terceiros, o ente ao qual o agente 

é vinculado responsabilizar-se-á. 

Questão 06 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 
Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da 
instituição em que estava internado, ao aproveitar um momento em que os 
servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de 
futebol na televisão. Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital, 
sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. 

Nesse caso, 

a) o Estado não responde pela morte do paciente, uma vez que não 
configurado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano. 

b) o Estado responde de forma subjetiva, uma vez que não configurado o 
nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano. 

c) o Estado não responde pela morte do paciente, mas, caso comprovada a 
negligência dos servidores, estes respondem de forma subjetiva. 

d) o Estado responde pela morte do paciente, garantido o direito de regresso 
contra os servidores no caso de dolo ou culpa. 

Comentários 

Gabarito: letra D. 

 Em primeiro lugar, convém destacar que o Estado é responsável por 

pessoas sob sua custódia e guarda, tais como presidiários, estudantes e 

internados em hospitais públicos.  

 Neste caso, se os servidores tivessem agido com mais diligência, não teria 

ocorrido a fuga do paciente, com a posterior morte. Se houvesse a custódia, o 

dano não teria ocorrido e neste caso o Estado responde objetivamente, cabendo 

o direito de regresso em face dos servidores.  

 

Questão 07 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 
José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em 
decorrência da execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após 
seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por 
um colega de cela. 

Acerca da responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no 
estabelecimento prisional, assinale a afirmativa correta. 
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a) Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade 
civil do Estado, porque está presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe 
o nexo de causalidade, independentemente da possibilidade de o Estado 
atuar para evitar o dano. 

b) Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade 
civil do Estado, porque não existe a causalidade necessária entre a conduta 
de agentes do Estado e o dano ocorrido no estabelecimento estatal. 

c) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do 
Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota, na matéria, a teoria 
do risco integral. 

d) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil  do 
Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas 
submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. 

Comentários 
 

Gabarito: letra D 

 O Estado é responsável por pessoas sob sua custódia e guarda, tais como 

presidiários, estudantes e internados em hospitais públicos. 

 Na presente questão, houve omissão específica e o STF já se posicionou 

acerca do questionamento. Vejamos: 

 

Recurso extraordinário.  

2. Morte de detento por colegas de carceragem. Indenização por danos morais e 
materiais.  

3. Detento sob a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva.  

4. Teoria do Risco Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em 
função do dever constitucional de guarda (art. 5º, XLX). Responsabilidade 
de reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de 
culpa dos agentes públicos.  

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 272839, Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/02/2005, DJ 08-04-2005 PP-
00038 EMENT VOL-02186-03 PP-00417 RTJ VOL-00194-01 PP-00337 LEXSTF v. 27, 
n. 317, 2005, p. 236-257 RT v. 94, n. 837, 2005, 129-138) 

 

 É no mesmo sentido o entendimento do STJ: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
MORTE DE DETENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À 
DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. ART. 381 DO NOVO 
CÓDIGO CIVIL. 
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1. O Estado responde objetivamente por dano advindo de morte de detento 
provocada por demais presidiários dentro do estabelecimento prisional. 

(...) 

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 713.682/RJ, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 11/04/2005, 
p. 286) 

 

Questão 08 - CESPE - OAB UNI NAC/OAB/I Exame/2010 
Manoel estava no interior de um ônibus da concessionária de serviço público 
municipal, empresa não integrante da administração pública, quando o 
veículo derrapou em uma curva e capotou. Em razão desse acidente, Manoel 
sofreu dano material e moral. 

Nessa situação hipotética, a responsabilidade será 

a) objetiva e da concessionária, com prazo de prescrição de cinco anos, 
conforme previsto em lei especial. 

b) subjetiva e da concessionária, com prazo de prescrição de cinco anos, 
conforme previsto no Código Civil. 

c) objetiva e do município, com prazo prescricional de três anos, conforme 
previsto em lei especial. 

d) subjetiva e do município, com prazo prescricional de três anos, conforme 
previsto no Código Civil. 

Comentários 

Gabarito: letra A. 

 A presente questão versa sobre a Responsabilidade das Prestadoras de 

Serviços Públicos. Estas respondem objetivamente por eventuais danos 

causados. Isso se dá através do risco administrativo dos serviços prestados, cuja 

titularidade é do Estado. Ademais, a Lei nº 8.987/95 disciplina a questão. 

Vejamos: 

 

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe 
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a 
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue 
essa responsabilidade. 

 

 No que tange às pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de 

serviços públicos, o prazo prescricional é regido pela Lei nº 9.494/97. Vejamos: 
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Art.1o-C.Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos 
causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas 
de direito privado prestadoras de serviços públicos. 

Questão 09 - FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 
Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito 
com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de 
direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, 
comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, 
é correto afirmar que 

a) existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de 
ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a 
conduta do agente público. 

b) não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da 
vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. 

c) não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a 
chamada culpa ou falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do 
particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não 
responde por danos morais. 

d) está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se 
fundamenta na teoria do risco integral. 

Comentários 
 

Gabarito: letra B. 

 Na presente questão, o particular foi o único que deu causa para o evento 

danoso, tratando-se de culpa exclusiva da vítima a causação do acidente. 

 Em suma, acaso o Estado demonstre que houve culpa por parte do 

particular que pleiteia a indenização, exime-se da responsabilidade. 
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Considerações Finais 
 

 Meus amigos, chegamos ao final de nossa aula demonstrativa. 

 

 Tentaremos manter este foco nas nossas aulas. Pontos objetivos, diretos, 
mas abrangendo o máximo de informações possível. 

 

 Espero que vocês tenham gostado e os aguardo na próxima aula. 

 

 Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, estou à disposição dos senhores 
nos canais do curso ou nos seguintes contatos: 

 

Igor Maciel (https://www.facebook.com/igor.maciel.1420) 

@Prof Igor Maciel 

 

 

Grande abraço, 

 

Igor Maciel 
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