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O presente texto aborda a responsabilidade civil da Administração Pública, 

apresentando as aplicações e finalidades da responsabilidade de reparar o dano, com o 

propósito de demonstrar o entendimento do Poder Judiciário na aplicação da teoria do 

risco integral, nas situações de acidente ocasionado por animais em rodovias, 

evidenciando a aplicação dessa teoria minoritária em detrimento da teoria do risco 

administrativo, a qual vigora como regra geral no ordenamento brasileiro. A teoria do 

risco administrativo surge como uma responsabilidade abrandada, uma vez que pode a 

tal encargo indenizatório ser diminuída ou repelida seja pela culpa exclusiva ou 

concorrente da vítima, contrariando categoricamente os institutos da responsabilidade 

plena ou integral, corrente minoritária, aplicada demasiadamente nos casos de sinistro 

motivado por animais em rodovias. Para isso, a responsabilidade objetiva adotada pelo 

ordenamento atual propõe reparar o dano com base nos princípios da correspondência 

entre risco e vantagem, do risco extraordinário, da causa do risco, da prevenção, 

distribuição dos danos ou mesmo todos esses combinados. Inclusive, a simples 

aplicação da teoria do risco integral consiste na modalidade extremada da 

responsabilidade do risco administrativo, em vigor no ordenamento, pois, propõem a 

iniquidade social diante da desconsideração de elementos excludentes do dever de 

indenizar ficando a Administração obrigada a reparar por todo e qualquer dano. A partir 

de uma análise da jurisprudência e da doutrina, observa-se a aplicação da 

responsabilidade objetiva plena ou integral comprometendo a aplicação da teoria do 

risco administrativo de forma a consolidar a entidade pública como o garantidor 

universal, sem ao menos existir uma análise cognitiva da existência do dever. 
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