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Introdução: Ao falar sobre a responsabilidade civil do Estado, é necessário relacionar
os três tipos de funções do poder estatal, sendo a administrativa, a jurisdicional e a
legislativa.
Atualmente, a responsabilidade civil do Estado é considerada matéria de direito
administrativo e de direito constitucional, recaindo, ainda, sobre os delegatários do
serviço público.
Entretanto, transcorreu várias fases até atingir a responsabilidade objetiva, assinalada
no texto constitucional/88.
Assim, serão demonstradas no decorrer do trabalho as causas atenuantes e excludentes
do dever de indenizar do Estado, bem como as circunstâncias em que incidirá a
responsabilidade estatal e o dever de fiscalizar. Objetivo: Considerando que se trata de
tema amplo e peculiar, com princípios e normas próprias, o objetivo é analisar a
responsabilidade extracontratual do Estado; e repensar a natureza jurídica dos danos
provocados por omissão estatal (responsabilidade subjetiva) dada pela legislação e
jurisprudência, bem como pelo poder de polícia. Metodologia: O trabalho foi realizado
por meio do método dedutivo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial,
a qual analisou, respectivamente, o instituto da responsabilidade civil, segundo a
doutrina, bem como a maneira pela qual se aplica aos casos concretos, perante os
tribunais pátrios do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de chegarmos às
informações e compreensão detida da matéria, de acordo com os elementos contidos
no preceito geral. Assim, o tema foi dividido em três capítulos: no primeiro, definição
de responsabilidade civil e seus requisitos, no segundo, a responsabilidade estatal
extracontratual e sua evolução e, por fim, os reflexos da polícia administrativa.
Resultados: Durante toda a pesquisa realizada para o presente trabalho, foi possível
perceber o quanto, em diversas situações, o Estado gera ao particular danos de diversos
níveis de periculosidade, causando ao prejudicado (vítima ou terceiros) situações que,
nem sempre são reversíveis, o que lhe provoca graves abalos, ora de ordem moral, ora
material, que nem sempre são passíveis de restabelecimento ao status  quo, mas que a
verba indenizatória acaba servindo de compensação do prejuízo e punição de caráter
pedagógico ao causador do evento danoso. Conclusão: Tendo em vista que a atividade
estatal visa precipuamente garantir a vida, a saúde, a proteção, a segurança, a
dignidade humana, dentre tantos outros princípios constitucionais relevantes para a
sociedade, o que faz a partir da prestação do serviço público, o dever de reparação será
avaliado em cada circunstância.
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