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quando se encontra diante de tais contradições, expostas com 
grande desenvoltura como verdades não contestadas e não 
contestáveis para pessoa alguma, fica, à primeira vista, 
desorientado: não sabe se há de suspeitar do autor, de si 
próprio, da razão humana. O autor fica com a melhor; e pobre 
leitor, as mais das vezes, é induzido a suspeitar de si, 
pensando que, nas ideias científicas há aspectos que ele não 
sabe atingir. Vê então na ciência uma deusa misteriosa, que 
se revela somente aos seus sacerdotes, uma Isis que não se 
desvela perante os olhos profanos; e sente-se profano e não 
admitido no templo. Às vezes, porém, em lugar de se prostrar 
nessa humilde dúvida de si mesmo, o leitor envolve numa só 
dúvida, o que é pior, ao autor, a si e a todos, e perde a fé na 
razão humana, pelo menos no que respeita à ciência. O 
melhor partido é o mais raro: o de atribuir ao autor, o que lhe 
é de atribuir, a sua contradição. E é o mais raro por ser o mais 
fatigante, obrigando não só a ver onde está lógica e 
geneticamente o erro, mas a fixar, em seu lugar, a verdade, de 
um modo determinado e racional." 

(NICOLA FRAMARINO DEL MALATESTA) 
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RESUMO 

 

Realiza um estudo sobre a responsabilidade civil do Estado no Brasil que, após a Constituição 

Federal de 1988, adotou a teoria do risco administrativo, onde a Administração Pública 

responderá pelos danos causados aos particulares por seus agentes independentemente de dolo 

ou culpa, conforme preceitua o artigo 37, § 6º. Na primeira parte, destacam-se duas noções 

básicas: os direitos fundamentais do contribuinte e a plena vinculação da Administração 

Tributária, analisando o cotidiano da atividade tributária que, muitas vezes, objetivando uma 

maior arrecadação, comete as chamadas sanções políticas que são cristalinas violações aos 

direitos fundamentais do contribuinte. Na sequência, são analisados os danos indenizáveis na 

relação Fisco-contribuinte, quem são os agentes públicos que podem causar um dano 

tributário e a necessidade da mudança de paradigma: responsabilização pessoal do agente 

fiscal. É estudada a relação tributária, notoriamente desgastada com o objetivo de diminuir a 

tensão existente e criar um mecanismo para torná-la mais compatível com o ordenamento 

jurídico, com mais igualdade entre as partes (Estado e cidadão), quebrando o preconceito, 

hoje existente, de que todo contribuinte é sonegador e todo agente fiscal é arbitrário. Partindo 

dessas premissas, constrói-se um pensamento sobre a possibilidade de responsabilizar 

pessoalmente o agente público que causou o dano ao cidadão como forma de resgatar a 

efetividade do princípio da legalidade, buscar a punição do causador do dano, diminuir a 

tensão existente na relação fisco contribuinte e, assim, resgatar a confiança no Estado. 

Aborda-se a função pedagógica e preventiva da responsabilidade pessoal do agente fiscal e, 

ao fim, são abordados os aspectos processuais do tema. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil; agente público; direitos fundamentais do 

contribuinte; relação tributária; dano tributário. 
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ABSTRACT 

 

The paper conducts a study on the civil liability of the State in Brazil, that, after the Federal 

Constitution of 1988, adopted the theory of the administrative risk, in which the Public 

Administration will be responsible for the damages caused to individuals by their agents 

regardless of malice or fault, as stipulated in Article 37, §6th of the Constitution. In the first 

part, two basic concepts are highlighted: the fundamental taxpayer rights and the full binding 

of the Tax Administration, analyzing the daily tax activity that, often aiming for a higher tax 

levy, commits the so called politics sanctions, which are clear violations of the fundamental 

taxpayer rights. In the following, it is analyzed the compensable damages in the relation Fisc-

taxpayer, who are the public agents that can cause a tax damage and the need for a paradigm 

change: personal responsibility of the fiscal agent. It is studied the tax relation, already worn 

with the aim of reducing the existing tension and create a mechanism to make it more 

compatible with the legal system, with more equality between the parts (State and individual), 

surpassing the prejudice that exists today that every taxpayer is tax evader and every fiscal 

agent is arbitrary. Based on these assumptions, it is built a thought about the possibility of 

personally blame the public agent who caused the damage to the citizen as a way to rescue the 

effectiveness of the principle of legality, to seek punishment of who caused the damage, to 

decrease the tension in the relationship Fisc-taxpayer and thus to restore confidence in the 

State. The paper also broaches the educational and preventive role of the personal 

responsibility of the fiscal agent and, at the end, it discusses the procedural aspects of the 

subject. 

 

Keywords: Civil liability; public agent; fundamental taxpayer rights, tributary relation; tax 

damage. 
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INTRODUÇÃO 

 

Normalmente, ao observarmos a relação entre o Fisco e o contribuinte, constatamos que 

esta encontra-se desgastada e nem sempre pautada na legalidade, mas sim, na vontade do 

detentor de poder, que a deixa menos jurídica e mais autoritária, tornando-a uma “relação de 

poder”. 

O atrito existente na relação tributária ocorre em virtude dos interesses opostos das 

partes, bem como dos inúmeros relatos de condutas abusivas da autoridade administrativa 

quando realiza suas investidas para receber seus créditos. 

No cotidiano, é possível verificarmos que o agente público nem sempre respeita o 

estatuto do cidadão, praticando sanções políticas de diversas formas como, por exemplo, 

quando o Fisco ameaça cancelar o CPF do contribuinte que não declarou seus rendimentos, 

nega o fornecimento de certidão quando há parcelamento do débito, realiza a apreensão da 

mercadoria como forma de forçar o pagamento do tributo ou move uma execução fiscal  

quando já ocorreu decadência ou que o crédito tributário está prescrito. 

Os exemplos são inúmeros e corriqueiros, demonstrando que há necessidade de 

mudança no cenário atual para resgatar a legalidade na atividade estatal e evitar que seja 

aplicada apenas a vontade do detentor de poder independente do que declara o ordenamento 

jurídico. 

É do conhecimento de todos, inclusive do Fisco, que toda e qualquer sanção política é 

inconstitucional, mas as autoridades fiscais negam tal proibição e, em sua defesa, alegam que 

se não realizarem tal conduta, mesmo sendo abusiva e violadora de um direito fundamental, o 

contribuinte não cumprirá a obrigação tributária. 

Não questionamos o direito que o Estado tem de cobrar do cidadão a contribuição para 

custear a sociedade e implementar os valores consagrados na Constituição Federal, mas, tão 

somente, até onde este pode ir para exercer seu direito, pois a tendência daquele que detém o 

poder é, geralmente, excedê-lo, motivo pelo qual o contribuinte, que é o elo mais fraco da 

relação, tem uma proteção a seu favor que não pode ser violada, ou seja, existem os direitos 

fundamentais do contribuinte. 
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É certo que a autoridade administrativa tem evoluído e, assim, aprimorou as práticas 

abusivas que cometia contra o contribuinte, uma vez que é possível citar que não há mais a 

exigência de depósito prévio do crédito tributário para impugná-lo administrativamente. É 

bem verdade que foi a lei que sofreu alteração por força da súmula vinculante n.º 21 (é 

inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo) e não simplesmente a conduta do Fisco. 

Assim, ressaltamos que os avanços na atividade administrativa que ratificam os direitos 

fundamentais do contribuinte não ocorrem por livre iniciativa do Fisco, mas por uma 

imposição do Supremo Tribunal Federal - STF como o exemplo acima e, atualmente, ainda é 

possível visualizar excessos dos agentes fiscais que violam os direitos do cidadão acarretando 

sérios prejuízos para a sociedade que passa a não ter mais credibilidade na lei. 

Os abusos das autoridades administrativas são cotidianamente relatados pelos 

contribuintes que, muitas vezes, são humilhados ao buscarem soluções para dúvidas oriundas 

da vasta e complexa legislação tributária, dificultando significativamente a relação entre as 

partes e aumentando o sentimento que a lei somente é aplicada em seu desfavor. 

Infelizmente, o Fisco adota a postura de que o cidadão sempre está tentando se eximir 

do alto encargo tributário e realiza condutas que desrespeitam, deliberadamente, os direitos 

fundamentais do contribuinte, nutrindo uma sensação de desconforto no particular, bem como 

deteriorando o sentimento de cidadania. 

Tal atitude é extremamente perigosa para o Direito e para a economia brasileira, uma 

vez que desrespeitando o direito fundamental do contribuinte, este passará a pensar que não 

existe segurança jurídica, podendo redirecionar seus investimentos para outro Estado que lhe 

dê a segurança, assim como poderá adotar a prática (tentar ocultar ou fugir das obrigações 

tributárias) tão temida pelo Fisco. 

Não podemos negar que existe sonegação e, consequenemente, afirmar que todos os 

cidadãos pagam efetivamente seu encargo tributário. Entretanto, o Fisco jamais poderá 

generalizar e passar a desrespeitar os direitos do contribuinte, permitindo que as autoridades 

fazendárias atuem livremente em nome da fiscalização de práticas evasivas do contribuinte. 

Há limites. 
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Agir assim seria abrir uma janela ao arbítrio e ratificar que a relação tributária é uma 

“relação de poder”, onde o detentor pode agir livremente, pois as leis não valem para ele, mas 

tão somente para o contribuinte. 

Os agentes fiscais não devem ser arbitrários e aumentar o desgaste de uma relação 

delicada que é a Fisco-contribuinte, mas, tão somente, respeitar a Constituição, realizando 

fiscalizações mais efetivas e capacitadas tecnicamente que permitam à autoridade detectar a 

evasão fiscal.  

Destacamos que a legislação tributária prevê sanção para o descumprimento de seus 

dispositivos pelo contribuinte, mas não traz uma relação de igualdade entre as partes 

envolvidas, uma vez que o cidadão não alcança o agente que violou tais direitos, devendo 

mover uma ação contra o Estado que poderá agir regressivamente contra aquele. 

É nesse ponto que vislumbramos e destacamos o aumento do desgaste na relação Fisco-

contribuinte, pois é preciso levar em consideração que o abuso da autoridade administrativa 

ocasiona um dano ao contribuinte que deverá ser ressarcido pelo Estado (responsabilidade 

objetiva quando ocasiona dano ao particular) que é representado pelo agente violador. 

Partindo desse raciocínio, cada ato abusivo praticado pelo agente público irá onerar o 

Estado, bem como este sentirá a necessidade de aumentar sua arrecadação para arcar com o 

prejuízo suportado, nascendo um círculo vicioso. 

Nessa relação, visualizamos que não interessa a ninguém a prática abusiva do agente 

fiscal porque aquele que ocasionou o dano, muitas vezes, não reembolsa os cofres públicos do 

que foi gasto, mas, quando muito, sofre uma repreensão administrativa como uma advertência 

verbal. Ou seja, ele apenas onera o Erário porque continua cometendo outras condutas 

abusivas, uma vez que não sofrera uma sanção pecuniária, em outras palavras, não arcou com 

o prejuízo que causou ao cidadão e que fora suportado pelo Estado em razão de sua 

responsabilidade objetiva. 

Por admitirmos que a violação aos direitos fundamentais do contribuinte gera um dano 

ao particular, bem como o agente deve ser responsabilizado para haver uma possibilidade de 

aprimoramento da relação Fisco-contribuinte, deixando-a menos autoritária e mais jurídica, 

surge o interesse pelo tema, que pouco é abordado pela doutrina tributária que deixa a cargo 

do direito administrativo e vice versa. 
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Ressaltamos que não será todo dano que o agente público ocasionar ao contribuinte que 

poderá ser passível de responsabilização pessoal, mas somente aqueles que advierem de 

práticas flagrantemente ilegais, violando, assim, os direitos fundamentais do contribuinte. 

Nesse sentido, surgem os seguintes questionamentos a serem investigados durante a 

pesquisa: o agente fiscal pode ser responsabilizado pessoalmente pelo dano causado 

dolosamente e com culpa ao contribuinte? Quais são os direitos fundamentais do contribuinte 

no Estado Democrático de Direito? A conduta do agente fiscal que ocasiona um dano ao 

particular viola o direito fundamental do contribuinte? A responsabilização pessoal do agente 

fiscal irá proporcionar um resgate da legalidade da atividade estatal? Buscar a 

responsabilidade pessoal do agente irá melhorar a relação Fisco-contribuinte?  

Com base nessas inquietudes, este trabalho tem por objetivo geral investigar, à luz da 

constituição brasileira e dos princípios que regem a relação Fisco-contribuinte, a possibilidade 

de viabilizar a melhor conduta da administração pública através da possibilidade de 

responsabilização pessoal do agente público quando sua conduta dolosa ou culposa ocasiona 

danos ao cidadão contribuinte. 

Como objetivos específicos, buscar-se-á discorrer sobre a difícil relação entre o Estado 

e o contribuinte com o viés de verificar as vantagens e dificuldades da responsabilização 

pessoal do agente fiscal, assim como se esta medida pode ser vista e implementada como um 

mecanismo de efeito preventivo de condutas lesivas ao contribuinte, possibilitando que o 

cidadão cobre do Estado e do agente público os danos comprovadamente sofridos que foram 

ocasionados por dolo daquele. A seguir, fomentar o resgate da legalidade na atividade estatal 

como uma medida de efetivação dos direitos fundamentais do contribuinte. 

Ter-se-á o cuidado de compilar jurisprudência sobre o tema para trazer a visão dos 

tribunais a respeito da atuação da administração pública, assim como verificar aspectos 

processuais acerca da possibilidade de responsabilizar pessoalmente o agente fiscal quando 

ocasiona danos ao contribuinte e analisar o contexto contemporâneo nos casos de sanções já 

ocorridas com o intuito de verificar se existem óbices para a responsabilização pessoal do 

agente ou, tão somente, uma cultura de proteger aquele que representa o Estado.  

Para buscar o resultado pretendido, partir-se-á de uma metodologia bibliográfica, por 

meio de consulta à literatura especializada nacional e estrangeira nas seguintes áreas 

principais: Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo, 
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responsabilidade civil, com o intuito de se verificar, especialmente no tocante a 

responsabilidade do agente público, se é possível acioná-lo diretamente e seus fundamentos. 

Ademais, pela inserção de outras fontes como dados coletados por entes públicos e 

privados, revistas, artigos e publicações avulsas na internet que abordem direta ou 

indiretamente o tema em análise, justifica-se a escolha por uma metodologia que se configura 

como documental. No que concerne ao enquadramento de uma pesquisa qualitativa, passa-se 

às fases descritiva, exploratória e explicativa. 

Nos termos da moldura acima delineada, o trabalho encontra-se dividido em quatro 

capítulos, onde o primeiro fará um breve levantamento sobre os direitos fundamentais e os 

valores constitucionais, abordando a vulnerabilidade tanto do contribuinte quanto do serviço 

público. 

No segundo capítulo, discorreremos sobre a plena vinculação da administração pública, 

teoria do órgão, fazendo uma abordagem sobre a atividade estatal que deve ser vinculada, a 

hierarquia da administração tributária e os entraves da burocracia administrativa que 

inviabilizam a boa conduta estatal. 

Nessa parte, faremos uma breve passagem pela autonomia do agente público, 

discutindo, inclusive, a falta de proteção deste quando não há uma diretriz específica nos 

casos concretos para analisar se há ou não a possibilidade de responsabilização pessoal. 

O terceiro capítulo fica dedicado à explicitação da responsabilidade da administração 

tributária e do agente público quando ocasiona danos ao cidadão, verificando brevemente a 

evolução da responsabilidade civil do Estado, explorando como é a responsabilidade atual do 

agente. 

Ao adentrar na responsabilidade do Estado e do agente público, o quarto capítulo traz os 

aspectos processuais, diferenciando os vários tipos de agente públicos e adentrando na 

possibilidade de responsabilização pessoal do agente. 

Dessa forma, esperamos que a presente dissertação alcance os objetivos nela previstos, 

uma vez que trata de tema que pode modificar a relação desgastada entre Fisco e contribuinte, 

demonstrando, assim, sua importância para o meio acadêmico, jurídico e social. 
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE 

Somente há sentido em falar em direitos fundamentais quando se admite a 

possibilidade de limitação jurídica do poder político. 

George Marmelstein 

Os direitos fundamentais, também conhecidos como direitos humanos indispensáveis à 

promoção da dignidade da pessoa humana, têm seu conceito consagrado nas revoluções 

burguesas, o que não nos dá o direito de afirmar que estes são descobertas dos juristas 

contemporâneos porque desde a idade antiga estes vinham sendo utilizados, embora de forma 

empírica. 

Entretanto, os direitos fundamentais vêm sendo estudados com maior profundidade 

através da teoria dos direitos fundamentais nos últimos cinquenta anos, onde passou por 

inúmeras modificações. 

Atualmente, adotamos a noção da divisão das normas jurídicas como gênero que se 

divide nas espécies regras e princípios, onde as primeiras trabalham com hipótese e 

consequência, ou seja, preveem uma situação específica e diante dela prescreve uma conduta 

a ser observada, agindo na base do tudo ou nada. 

Os princípios, também são um dever-ser, mas agem mediante a ponderação, proporção e 

não prescrevem uma conduta a ser adotada. Estes tentam concretizar determinados valores 

como a liberdade, a igualdade, a segurança, a justiça, entre outros, e, por isso, guiam a 

interpretação das próprias leis, demonstrando um patamar hierárquico. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito, onde buscamos a concretização dos 

valores essenciais da humanidade, motivo pelo qual se instituiu, mediante árdua luta ao longo 

dos tempos, os preceitos fundamentais que objetivam resguardar essa essência que é tão 

importante para o Direito tais como a segurança e a justiça. 

Os direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, objetivam 

assegurar todo e qualquer cidadão contra abusos do poder, demonstrando, assim, que o 

Direito é um sistema jurídico de limitações ao poder. 

Podemos dizer, nesse sentido, que para haver a existência de relações humanas 

harmoniosas, devemos efetivar os direitos fundamentais que demonstram quais são os valores 

primordiais daquela comunidade. 
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Assim, temos os direitos fundamentais agindo no ordenamento como um todo e não 

somente na relação fisco-contribuinte, ou seja, na esfera do direito tributário. 

Importante chamarmos a atenção que não são todos os direitos fundamentais do 

contribuinte que podem ser consagrados como princípios e, consequentemente, podem ser 

relativizados ou ponderados como, por exemplo, o caso do interesse público sobre o privado 

que será estudado mais a frente. 

É sabido que muitos dos direitos fundamentais do contribuinte estão consagrados em 

normas com estrutura de princípio e resguardado na Constituição Federal, mas, infelizmente, 

ao falarmos nestes, lembramos, com uma certa rapidez, dos abusos praticados pelo Estado e 

da necessidade urgente de limitação de poder1 para garantir a dignidade da pessoa humana e 

resgatar a legalidade da atividade estatal. 

Ao falarmos sobre essa temática, é comum sobressaltar em nossas mentes o pensamento 

do Estado poderoso, que vai além de suas possibilidades, muitas vezes arbitrário e, 

consequentemente, desrespeitando o cidadão, uma vez que é fácil a constatação que este 

realiza tais condutas com o intuito único de saciar a vontade do político que está ocupando 

aquele cargo.  

Nos dizeres de Tiago Guerreiro, o Estado: 

está numa posição de supremacia, de que abusa frequentemente em benefício da 
vontade de poder político, o que vai contra os princípios do Estado de Direito dos 
cidadãos, existindo assim uma tendência para a Administração Tributária vir 
diminuindo, por via legislativa, as garantias dos contribuintes, e criar novas 
obrigações acessórias que incidem impostos.2 

No entanto, no presente trabalho, não pretendemos criar novas discussões sobre o 

conceito de direitos fundamentais, que é repleto de contradições como acontece com os 

conceitos em geral. Não construiremos novos conceitos e problematizações, mas, tão 

somente, realizaremos um corte epistemológico trazendo-os na perspectiva dos contribuintes, 

                                                 
1 No que diz respeito ao Poder de tributar exercido pelo Estado, Geraldo Ataliba tece observação importante 
chamando atenção do leitor que “o direito constitucional cuida precipuamente de limitar o poder tributário e 
condicionar seu exercício, acrescentando que esta limitação tem dupla direção: uma no sentido de fixar os lindes 
das competências entre as entidades tributantes (União, Estados e Municípios) e outra para conter estas 
competências (ou seu exercício) diante de certos direitos individuais mínimos, protegidos eficazmente por meio 
do remédio constitucional que se erige em sua garantia (mandado de segurança).” In: ATALIBA, Geraldo. 
Apontamentos de ciência das finanças, direito financeiro e tributário, São Paulo: RT, 1969, p. 103. 
2 GUERREIRO, Tiago Caiado. Garantia da justiça tributária. In: ALMEIDA, Daniel Freire e; GOMES, Fábio 
Luiz; CATARINO, João Ricardo (Org.). Garantias dos contribuintes no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 
2013, p.659. 
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elo mais fraco e desprestigiado na relação fisco-contribuinte, bem como sedimentaremos um 

conceito com o qual fixaremos nossas premissas. 

Ao lermos o artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal3, verificamos que o constituinte 

originário deixou em aberto o elenco de direitos fundamentais, possibilitando que 

encontremos estes positivados fora deste artigo e até em tratados internacionais. 

Nesse sentido, entendemos que o sistema dos direitos fundamentais é "um sistema 

aberto e flexível, receptivo a novos conteúdos e desenvolvimentos, integrado ao restante da 

ordem constitucional, além de sujeito aos influxos do mundo circundante."4  

Importante ressaltar que o Estado é quem detém a competência tributária e, influenciado 

por necessidades políticas, muitas vezes, esquece-se das garantias do cidadão e torna a relação 

tributária mais conflituosa porque é visível a todos que nesta não há um equilíbrio, uma 

situação paritária, motivo pelo qual devem ser fixados os direitos fundamentais do 

contribuinte. 

A partir desta contextualização, entendemos que a relação tributária atual precisa de 

aperfeiçoamento porque não ocupa uma posição de igualdade entre as partes envolvidas, 

assim como verificamos que os direitos fundamentais do contribuinte são violados pelas 

autoridades administrativas diuturnamente em condutas flagrantemente ilegais dos agentes 

administrativos, contrariando o objetivo do nosso Estado, qual seja: “manter os pressupostos 

elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana.”5 

Ocorre, entretanto, que por mais que o Estado em que vivamos seja denominado Estado 

Democrático de Direito, ele pode, perfeitamente, ser considerado como um Estado Fiscal6, 

onde prepondera o princípio da supremacia dos interesses públicos sobre os privados, 

                                                 
3 Art. 5º, § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
4 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 73. 
5 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição. São Paulo: 
Atlas, 2009, p.16. 
6 Chamamos de Estado Fiscal aquele que tem sua receita basicamente financiada por tributos que são exigidos da 
sociedade, onde o tributo possui uma relação profunda com o Estado, o que faz Ricardo Lobo Torres afirmar 
que: “o que caracteriza o surgimento do Estado Fiscal, como específica figuração do Estado de Direito, é o novo 
perfil da receita pública que passou a se fundar nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo Legislativo, e 
principalmente nos tributos - ingresso do trabalho do patrimônio do contribuinte, ao revés de se apoiar nos 
ingressos originários do patrimônio do príncipe.” In: TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado 
patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 97. 
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impossibilitando que o Estado e o contribuinte estejam em uma relação de igualdade com os 

mesmos direitos e deveres. 

Tendo em vista esse cenário, a Constituição se preocupa em limitar o poder do Estado 

para que este não seja totalitário, ativando os “freios” que seriam a efetivação dos direitos e 

garantias fundamentais ao cidadão7, limitando o poder de tributar, em uma tentativa de 

equalizar o sistema, tornado-o mais justo e igualitário, onde as partes envolvidas consigam ver 

seus direitos e deveres. 

De acordo com Ives Gandra, “a única garantia dos contribuintes contra os desmandos do 

Poder, em quaisquer períodos históricos e espaços geográficos, encontra-se na democracia e 

na lei produzida pelos Parlamentares.”8 

 

1.1 Conceito e limites dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais não são absolutos e, como exposto acima, não possuem um 

conceito rígido e delimitado, mas em permanente processo de construção e desenvolvimento9 

que permite acompanhar o pluralismo e a diversidade de valores que integram as sociedades 

democráticas contemporâneas (extremamente dinâmicas), motivo pelo qual a doutrina10 adota 

como terminologia correta o termo “dimensões” dos direitos fundamentais e não mais 

                                                 
7 No sentido que os direitos fundamentais são limitadores do poder estatal, Perez Luño afirmou que ao passar do 
Estado Liberal para o Estado Social, "los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al ejercicio del 
poder político, o sea, garantías negativas de los intereses individuales, para devenir un conjunto de valores o 
fines directivos de la acción positiva de los poderes públicos." In: LUÑO, Antonio e Perez. Los derechos 
fundamentales. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1995, p. 21. 
8 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Garantias do contribuinte-cidadão: a lei e o poder. In: ALMEIDA, Daniel 
Freire; GOMES, Fábio Luiz; CATARINO, João Ricardo. (Org.) Garantias dos contribuintes no sistema 
tributário. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 207. 
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a dignidade da pessoa humana na jurisprudência do STF. In: 
SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.) Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: 
balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 40. 
10 Paulo Bonavides, ao expor sobre a teoria dos direitos fundamentais, faz referência expressa ao termo gerações 
dos direitos fundamentais com o objetivo de elucidar a inserção histórica deles nas constituições dos países, 
afirmando que: “os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações 
sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e quantitativo...” In: BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 563. No entanto, ao prosseguir com a leitura de 
sua obra, verificamos que o mesmo reformulou seu pensamento e também aderiu ao termo “dimensões” quando 
afirma que “Força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o vocábulo ‘dimensão’ substitui, 
com vantagem lógica e qualitativa, o termo ‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão 
cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade.” In: 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 2011, p. 571/572. 
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“gerações”11, uma vez que estas transmitem uma falsa ideia de superposição entre si, o que 

não ocorre com os direitos fundamentais. 

Na verdade, estes convivem no mesmo espaço e ao mesmo tempo, onde podemos 

afirmar que os direitos fundamentais albergam cinco valores: vida, liberdade, igualdade, 

segurança e propriedade.  

No caso de colisão entre esses direitos, é possível que um seja relativizado em 

detrimento do outro, bastando para isso que o intérprete justifique com base na adequação, 

necessidade e proporcionalidade o motivo pelo qual procedeu a escolha de um direito 

fundamental. 

Partindo dessa premissa, antes de adentrarmos propriamente nos direitos fundamentais 

do contribuinte, é necessário esclarecermos o que conceituamos como tais direitos, que vai ao 

encontro com o pensamento de George Marmelstein quando afirma que:  

os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 
dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 
constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua 
importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento 
jurídico.12 

Assim, podemos afirmar que estes possuem um inegável conteúdo ético (aspecto 

material), bem como tecem os valores básicos para uma vida digna em sociedade porque 

“resultam de lutas e batalhas travadas ao tempo, em prol da afirmação da dignidade 

humana13”, os quais são considerados como uma construção14, onde evoluem e se adéquam 

                                                 
11 A nomenclatura de gerações não foi aceita por toda a doutrina, que afirmou que o termo melhor seria 
“dimensões” porque “gerações” poderia induzir o leitor ao erro por pensar que conforme fossem evoluindo, 
ocorreria uma substituição de uma geração por outra. Tal raciocínio é inadmissível, motivo pelo qual, é mais 
utilizada a expressão “dimensões” como defendido por Ingo Sarlet que afirma: “Em que pese o dissídio na esfera 
terminológica, verifica-se crescente convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção 
das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, tendo 
tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas dos 
clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em constante processo de transformação, culminando 
com a recepção, nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e diferenciadas 
posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as transformações ocorridas na realidade social, política, 
cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não 
aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos 
os direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito 
constitucional interno e, de modo especial, na esfera do moderno ‘Direito Internacional dos Direitos Humanos.” 
In: SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2011, p. 55. 
12 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 20. 
13 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
4. 
14 Hannah Arendt afirma em célebre passagem que “os direitos humanos não são um dado mas um construído.” 
Para maior análise, pode-se pesquisar no trabalho de LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São 
Paulo: Companhia das letras, 1998. 
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com o tempo, sendo natural, portanto, “que mutações políticas, sociais e culturais que se 

desenrolam na sociedade moldem a forma com que estes direitos são encarados15”, nos 

permitindo a conviver com vários direitos fundamentais. 

Em outras palavras, podemos afirmar que estes “são os direitos indispensáveis à 

promoção da dignidade da pessoa humana, estão positivados na constituição em normas que 

podem ter a estrutura de princípio16”, que são os valores maiores de uma sociedade que estão 

resguardados no texto constitucional. 

Por tal motivo, acreditamos que é possível afirmar que os direitos fundamentais são 

mutantes e não podem estar presos em uma regra fechada, rígida. Estes são tidos como um 

núcleo norteador que deverão estar inseridos em algo mais abstrato, que possa determinar 

valores previstos na Constituição, ou seja, ser mandamentos principiológicos que buscam a 

concretização desta norma.17 

Para Arthur Kaufmann, “os direitos humanos e fundamentais têm o conteúdo que antes 

se atribuía ao direito natural, mas não se trata de positivismo porque se incluem os valores, 

embora se reconheça sua relatividade.”18 

Com fundamento neste pensamento, afirmamos que os direitos fundamentais podem 

estar positivados em regras, mas, muitas vezes, encontram-se em princípios consagrados na 

Constituição, sendo uma norma mais geral e abstrata que pode se amoldar ao caso concreto 

utilizando-se da ponderação em caso de princípios colidentes. 

Entretanto, parece-nos importante ressaltar que os direitos fundamentais somente podem 

sofrer restrições ou ser limitados pela via legal (casos em que haverá a relativização de um em 

detrimento do outro) e jamais por um aplicador da lei através da interpretação, uma vez que 

são exceções e devem se adequar ao controle das leis. 

Em nosso ordenamento jurídico, o núcleo dos direitos fundamentais é de extrema 

importância, motivo pelo qual constitui cláusula pétrea, que não deve ser modificado, com 

                                                 
15 SARMENTO, SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2010, p. 4. 
16 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 71. 
17 De acordo com George Marmelstein, “concretizar a norma constitucional nada mais é do que retirá-la do papel 
e trazê-la para o mundo real. É dar-lhe vida. Fazê-la gerar os efeitos nela previstos. Efetivá-la.” In: 
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais, 2011, p. 70. 
18 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do direito. 2010, p. 72. 
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exceção das restrições constitucionais, onde está prevista a possibilidade de conflito entre dois 

direitos fundamentais, bem como para os casos em que haverá sua ampliação. 

Esclarecendo o tema das limitações e restrições aos direitos fundamentais, Hugo 

Machado afirma com objetividade que: 

Um direito fundamental só pode ser relativizado em face de outro direito 
fundamental com o qual eventualmente se ponha em conflito. E suas 
limitações são somente as que sejam estabelecidas por via de lei e apenas nos 
seus aspectos não essenciais, vale dizer, respeitando o seu núcleo essencial.19 

Em síntese, concluímos que os direitos fundamentais podem sofrer restrições legais, 

mas o seu núcleo é imodificável porque, como sustenta Ferrajoli estes são equiparados aos 

vínculos que dão o suporte das normas produzidas no âmbito estatal, onde expressam os fins 

que norteiam o Estado constitucional de Direito.20 

Tais direitos expressam os valores essenciais daquela sociedade a qual está inserido e só 

podem ser modificados para ampliar seus direitos, nunca para restringir. 

 

1.2 Direitos e garantias do contribuinte inerentes à segurança jurídica 

Entendemos os direitos fundamentais como direitos subjetivos que expressam os 

valores de uma sociedade, motivo pelo qual devem ser resguardado, como em nosso 

Ordenamento Jurídico é, em cláusulas pétreas para evitar que sejam modificados facilmente e, 

assim, retirada a garantia que a sociedade alcançou ao longo dos tempos. 

Se nos aprofundarmos na história da humanidade, verificaremos que as grandes 

conquistas contra os abusos do Estado foram em questões tributárias, limitando o poder de 

tributar e permitindo, mediante árduo esforço, um Estado mais justo, concluindo, desta forma, 

que os direitos fundamentais são uma proteção contra os arbítrios do Estado, uma limitação ao 

poder que este detém. 

De acordo com as colocações acima, verificamos que os direitos fundamentais devem 

assegurar o maior número possível de pessoas, sendo a sociedade, a coletividade (pessoas 

físicas e jurídicas) os titulares desses direitos, ou seja, “qualquer pessoa que esteja em uma 

relação jurídica qualquer, e possa vir a ser vítima do arbítrio do Estado, deverá ser 

                                                 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição. 2009, p. 170. 
20 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999, p. 22. 
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considerada titular dos direitos fundamentais compatíveis com a situação na qual se 

encontra.”21 

No presente estudo, trataremos especificamente dos direitos e garantias fundamentais 

dos contribuintes com o objetivo de demonstrar que o desrespeito ao limite que os mesmos 

impõem ao poder acarreta em enfraquecimento do Sistema Jurídico, causando fissuras nos 

pilares de sustentação do Estado que, muitas vezes não tem retorno, e, por consequência, 

podem acabar com as conquistas dos cidadãos realizadas no decorrer de toda uma história. 

Seguindo esse raciocínio, impossível não visualizar o direito fundamental do 

contribuinte, pois todos os cidadãos22 são contribuintes, uma vez que pagam tributos para 

terem liberdade, como ensina Ricardo Lobo Torres,23 bem como explicita Hugo Machado: 

Embora nem todos os cidadãos sejam sujeitos passivos de relações tributárias, certo 
é que todos os cidadãos terminam sendo contribuintes, no sentido de que suportam o 
ônus do tributo, e, nesse sentido, portanto, são contribuintes, embora geralmente não 
se sintam como tais.24 

Entretanto, lamentavelmente, os direitos fundamentais do contribuinte são violados 

diuturnamente porque muitas vezes o cidadão não tem interesse em conhecer a relação 

tributária ou por não ter consciência fiscal ou porque pensa, equivocadamente, que tal assunto 

não lhe diz respeito. Tal conduta deve ser modificada e, na verdade, vem se transformando, 

pois a sociedade é dinâmica e vive em constante tensão entre imutabilidade e inovação. 

É bem verdade que o processo para adquirir a consciência fiscal é lento, mas somente 

com este passo, tão necessário, será possível combater os excessos fiscalistas, assegurar a 

limitação ao poder de tributar e, assim, respeitar os direitos fundamentais do contribuinte e 

garantir uma relação pautada na segurança jurídica, permitindo ao cidadão a previsibilidade e 

certeza quanto às regras aplicáveis25. 

                                                 
21 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 29. 
22 Ao analisar a questão de que todos pagam impostos e, por consequência, todos são contribuintes, Aliomar 
Baleeiro afirma que falta consciência fiscal porque muitos pensam que não pagam impostos e outros sequer 
pensam sobre o assunto, acrescentando que “na realidade, nem os mendigos escapam ao Fisco. Quando aplicam 
em compras as esmolas recebidas, suportam, pelo menos, o imposto de consumo e de vendas, dissimulados no 
preço das mercadorias.” In: BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 17. ed. Atualizada por 
Hugo de Brito Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 236. 
23 Ricardo Lobo Torres ensina que não obstante o tributo seja a garantia da liberdade, possui a extraordinária 
aptidão para destruí-la. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, v. III, p. 35. 
24 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 27. 
25 No Brasil, já há indícios que a consciência fiscal esteja brotando lentamente, pois podemos citar o exemplo da 
proposta de prorrogação da CPMF que não fora aprovada no Senado Federal. 
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Nesse sentido, a constituição brasileira anuncia em seu preâmbulo a instituição de um 

Estado Democrático de Direito26, onde concedeu valor supremo à segurança, ou seja, previu 

que a todos fosse garantida a estabilidade, certeza e confiança27 nas relações jurídicas entre os 

indivíduos e nas destes com o Estado. 

Tal princípio está interligado com a confiança que o cidadão deposita no Estado e, 

assim, "alcança o patamar de verdadeiro direito fundamental e pressuposto de liberdade."28 

Esse valor, segurança, também chamado de sobreprincípio por Humberto Ávila29, 

congrega vários princípios constitucionais como legalidade, anterioridade, universalidade da 

jurisdição e irretroatividade que ocupam a base, o pilar fundamental do ordenamento jurídico, 

assim como, constitui um instrumento de preservação da justiça. 

Explicando o motivo de conhecer tal valor como sobreprincípio, Leandro Paulsen vai 

além e esclarece que: 

O princípio da segurança jurídica constitui, ao mesmo tempo, um subprincípio do 
princípio do Estado de Direito (subprincípio porque se extrai do princípio do Estado 
de Direito e o promove) e um sobreprincípio relativamente a princípios decorrentes 
que se prestam à afirmação de normas importantes para a efetivação da segurança 
(sobreprincípio porque dele derivam outros valores a serem promovidos na linha de 
desdobramento da sua concretização).30 

A segurança jurídica é vista como certeza de direito, porque traz para o cidadão a 

garantia de uma tranquilidade jurídica, ou seja, afirma que não haverá alteração nas relações 

firmadas entre os particulares, bem como naquelas celebradas entre estes e o Estado, 

tornando-as estáveis quanto ao seu futuro, presente e passado, motivo pelo qual, Mauro 

Nicolau Júnior acrescenta que este “é o mínimo de previsibilidade necessária que o Estado de 

                                                 
26 Importante ressaltar que não há consenso sobre a definição da expressão democracia, onde Marcelo Neves 
conclui que o “Estado Democrático de Direito legitima-se enquanto os seus procedimentos absorvem 
sistematicamente o dissenso e, ao mesmo tempo, possibilitam, intermedeiam e mesmo fomentam a sua 
emergência na esfera pública.” In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. 
atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 23. 
27 “Qué es la seguridad? Es un sustantivo que traduce un estado institucional y/o personal. Proviene del latín 
securitas que dice de sus propiedades o de los componentes de lo próprio, en tanto se refiere a ‘lo cierto’, ‘lo 
confiable’, ‘lo indemne’, ‘lo conocido’, lo indubitable’, ‘lo responsable’, ‘lo solido’, ‘lo infalibe’, lo estable’, ‘lo 
continuo’, ‘lo transparente’, ‘lo tranquilo’, ‘lo protegido’, ‘lo amparado’, de y em la vivencia y la convivencia.” 
In: ALFONSO, Luciano Parejo; DROMI, Roberto. Seguridad pública y derecho administrativo. Madrid: Marcial 
Pons, 2001, p. 201. 
28 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica na jurisprudência do STF. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, 
Ingo Wolfgang (coord.) Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 342. 
29 ÁVILA, Humberto Bergmann. Benefícios fiscais inválidos e a legítima expectativa do contribuinte. Revista 
Ldiálogo jurídico. Salvador, n. 13, abr./mai; 2002. Disponível em 
<http://www.direitopublico.com.br/pdf_13/dialogo-juridico-13-abril-maio-2002-HUMBERTO-AVILA.pdf> 
Acesso em: 26 set 2013. 
30 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário, 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
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Direito deve oferecer a todo cidadão, indicando-lhe quais são as normas de convivência a 

serem observadas de modo a viabilizar relações jurídicas válidas e eficazes.”31
 

Assim, podemos afirmar que a segurança jurídica é parte integrante e indissociável do 

princípio do Estado Democrático de Direito, pois neste, o particular se encontra protegido de 

leis que retrajam e firam seus direitos, evitando a quebra da confiança na ordem jurídica. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello, o princípio da segurança jurídica é “de essência 

do próprio Direito, notadamente de um Estado Democrático de Direito, de tal sorte que faz 

parte do sistema constitucional como um todo."32  

Parece-nos importante, também trazer a ideia que a segurança jurídica é um valor 

fundamental não só para o Estado brasileiro, mas para todo Estado de Direito, motivo pelo 

qual, trazemos o ensinamento de César Garcia Novoa, professor da Universidade de Santiago 

de Compostela, sobre o que seria a segurança jurídica. 

La seguridad, una de las principales aspiraciones humanas, solo puede entenderse 
tomando en consideración la dimensión humana que se puede definir como la 
prestación de todo sujeto de saber a qué atenerse en sus relaciones con los demás. 
Cuando a la seguridad adjetivamos de jurídica, estamos pensando en la idoneidad 
del Derecho para lograr ese saber a qué atenerse.33 

Nesse sentido, Souto Maior Borges visualiza a segurança jurídica como um valor 

transcendente ao próprio ordenamento jurídico porque entende que a sua investigação não 

resta limitada ao sistema jurídico positivado, uma vez que “inspira normas que, no âmbito do 

Direito Positivo, lhe atribuem efetividade.”34 

Desenvolvendo o raciocínio, entendemos que a segurança jurídica possibilita aos 

cidadãos tomar conhecimento, de forma prévia, de quais as consequências diretas de seus 

atos, sem se sujeitar à conveniência política de cada momento, ou seja, este princípio vai 

ratificar a relação jurídica, uma vez que não será levada em consideração a vontade do 

“poderoso”, afastando uma possível relação de poder e dando maior ênfase à confiança entre 

as partes. 

                                                 
31 NICOLAU JÚNIOR, Mauro. Segurança jurídica e certeza do direito: realidade ou utopia num Estado 
democrático de direito? Âmbito Jurídico, Rio Grande, RS, v. 8, n. 21, maio2005. Disponível em: 
<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/1868/seguranca_juridica_e_certeza_do_direito_realidade_ou_utopia_nu
m_estado_democratico_de_direito>. Acesso em 29 set. 2013. 
32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
112. 
33 NOVOA, Cesar Garcia. El principio de seguridad jurídica em matéria tributária. Madrid: Marcial Pons Editor. 
2000, p. 20. 
34 BORGES, Souto Maior. Principio da segurança jurídica na criação e aplicação do tributo. RDT n. 63. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 206. 
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Leandro Paulsen, ao explicar o motivo do princípio da segurança jurídica trazer um 

conteúdo de certeza, afirma que isso decorre porque 

Antes mesmo de se perquirir quanto à intangibilidade de direitos adquiridos ou 
mesmo quanto à proteção de direitos, impende que se tenha conhecimento de qual é 
o direito vigente, de quais são as normas que regem os casos, de modo a que as 
pessoas possam orientar suas condutas conforme os efeitos jurídicos já estabelecidos 
para as mesmas, agindo no sentido de buscar determinado resultado jurídico ou 
mesmo de evitar uma consequência jurídica indesejada.35 

Se este princípio for desrespeitado, o ordenamento jurídico ficará enfraquecido porque 

haverá uma desordem. As regras que deveriam ser postas e conhecidas previamente pelas 

pessoas, poderiam ser modificadas repentinamente, causando uma grande insegurança e 

instabilidade nas relações. 

Sayonara Cavalcante traz um conceito didático e objetivo, onde afirma que a segurança 

jurídica “se sustenta na garantia de certeza e estabilidade, mediante as quais as pessoas 

possam estar sempre cientes de seus direitos, não havendo dúvida quanto à impossibilidade de 

eventos inesperados, no campo jurídico, sem o seu prévio conhecimento.”36 

Seja como for, temos que a segurança jurídica, como dito em linhas anteriores, é um 

valor constitucional que deve ser respeitado em todas as relações jurídicas e, no intuito de 

garantir a confiança do cidadão nas relações fisco-contribuinte, passou a ser compreendida 

como um pressuposto essencial no direito tributário. 

Afinal, outra conclusão não poderia existir, uma vez que a relação tributária brasileira é 

pautada no princípio da legalidade, evitando que as regras que moldam a relação entre as 

partes envolvidas sejam modificadas repentinamente, violando o direito adquirido e o 

princípio da não surpresa. 

Lembrando que a relação entre Fisco e contribuinte deve ser uma relação jurídica e não 

uma relação de poder, Hugo Machado, assevera que esta deve estar pautada na legalidade 

porque 

O princípio da legalidade é uma forma de preservação da segurança. Ainda que a lei 
não represente a vontade do povo, e por isso não se possa afirmar que o tributo é 
consentido por ter instituído em lei, ainda assim, tem-se que o ser instituído em lei 
garante maior grau de segurança nas relações jurídicas.37 

                                                 
35 PAULSEN, Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação. A concretização da certeza quanto à 
instituição de tributos através das garantias da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Ed. 2006, p. 53. 
36 CAVALCANTE, Sayonara de Medeiros. A segurança jurídica em matéria tributária e sua interface com o 
princípio da proteção à confiança. Revista CEJ, Brasília, ano XIII, n. 46, jul./set. 2009, p. 114. 
37 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 43. 
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Entendemos que a medida que as relações tributárias sejam pautadas exclusivamente em 

obediência ao princípio da legalidade, sem inovações desprovidas de lei, mais estabilidade e 

confiança haverá nas relações firmadas entre o cidadão e o Fisco, tornando-a menos 

conflituosa e com mais segurança jurídica. 

Sobre o alcance do dispositivo constitucional que prescreve o direito à segurança, temos 

que ele é perfeitamente inserido nas relações tributárias porque a confiança dos cidadãos é 

fundamento essencial do Estado Democrático de Direito, bem como ao verificarmos a 

segurança jurídica em matéria tributária, estaremos diante de um sistema jurídico mais forte e 

estável, onde Marilene Rodrigues assevera que 

O contribuinte tem o direito assegurado de que não será surpreendido pela atuação 
dos poderes públicos além das competências e segundo as normas constitucionais 
definidas. A transgressão dos limites constitucionais dos poderes públicos 
determinaria a quebra de confiança no direito e no que o sistema posto estatui.38 

A constituição de 1988, também conhecida como a constituição cidadã, estipula metas 

para efetivar a justiça social, combatendo a desigualdade e visando o desenvolvimento do 

homem de forma digna, o que nos faz remeter ao dever do Estado em criar uma nova ordem 

social e econômica, ratificando a segurança jurídica em toda e qualquer relação. 

Se a confiança dos cidadãos é fundamento do Estado Democrático de Direito, temos, 

conforme Sayonara Cavalcante, que a segurança jurídica  

configura-se em um conjunto de princípios que, no Direito Tributário, operam para 
realizar, além dos respectivos conteúdos axiológicos, a manutenção de situações 
concretas que precisam se perpetuar no tempo, para oferecer estabilidade, certeza e 
confiança aos contribuintes, constituindo-se, assim, em um valor de carga axiológica 
superior à do próprio princípio.39 

Os cidadãos buscam, com a segurança jurídica, o que poderia ser entendida como a 

aplicação conjugada dos princípios constitucionais, tais como irretroatividade, anterioridade 

tributária, capacidade contributiva, vedação ao confisco e legalidade, alcançar o direito à 

gestão pública transparente, objetiva e imparcial, ou seja, almejam a concretização do 

segundo valor universal do Direito: a justiça.  

No entanto, só podemos falar em segurança jurídica se houver meios para dar eficácia 

às normas jurídicas, se houver como realizar a efetivação da jurisdição. 

                                                 
38 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica. São Paulo: RT, 
2005. p. 211-265. Pesquisas Tributárias. Nova Série, v. 11, p. 257. 
39 CAVALCANTE, Sayonara de Medeiros. A segurança jurídica em matéria tributária e sua interface com o 
princípio da proteção à confiança, jul./set. 2009, p. 118. 
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Assim, temos que o sistema tributário brasileiro insere o cidadão em um manicômio 

tributário porque há necessidade, cada vez maior, de jurisprudência que sedimente a 

segurança e certeza jurídica. 

 

1.3 Direitos e garantias do contribuinte inerentes à justiça 

Como dito em linhas anteriores, segurança e justiça são dois valores40 igualmente 

fundamentais do Estado Democrático de Direito assegurados no texto da constituição 

brasileira, os quais representam, no plano deôntico, a condição de princípios que simbolizam 

os pilares da democracia ou, como resume Radbruch, são “os elementos universalmente 

válidos da ideia de direito.”41 

É bem verdade que, muitas vezes, estes valores se confundem porque estão muito 

interligados, são interpenetrantes, uma vez que se completam de maneira que pela justiça 

chega-se à segurança e vice-versa. 

Assim, voltamos para a difícil tarefa de conceituar e, no que diz respeito ao valor 

justiça, torna-se mais complexo porque este guarda um caráter enorme de subjetividade, 

dependendo da cultura dos povos, assim como todos guardamos um conceito, uma ideia do 

sentimento de justiça. 

O professor Hugo Machado assevera que definir Justiça é quase impossível porque o 

sentimento de justiça, muitas vezes, se confunde com a ideia de igualdade em seu sentido 

proporcional, tratando os desiguais na medida de sua desigualdade.42 

Poderíamos afirmar que a Justiça seria um sentimento que nos leva a reconhecer o que a 

cada homem se deve dar, ou seja, a arte de dar a cada um o que é seu. No entanto, como saber 

e determinar o que é de cada um? 

                                                 
40 Cármen Lúcia Antunes Rocha entende em contrário, admitindo apenas a justiça como um valor e afirma que 
“a segurança não é, contudo, valor, é qualidade de um sistema ou de sua aplicação. Valor é a justiça, que é 
buscada pela positivação e aplicação de qualquer sistema. O que é seguro pode não ser justo, mas o inseguro faz-
se injustiça ao ser humano, tão carente de certeza é ele em sua vida. Segurança jurídica é o direito da pessoa à 
estabilidade em suas relações jurídicas.” In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Coord. Constituição e segurança 
jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 168. 
41 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Traduzido por L. Cabral de Moncada. 5. ed. Coimbra: Armeio 
Amado, 1974, p. 162. 
42 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
84/85. 
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Por tais razões, afirmamos que o valor justiça é bastante abstrato porque é um 

sentimento que esperamos da lei (que é um meio) que não existe na realidade, uma vez que é 

um atributo e, assim, não existe por si. 

Há um soneto, de autoria de Hugo Machado, que traduz com propriedade o significado 

desse valor essencial na ideia de Justiça. 

A justiça é apenas atributo. 
Não existe por si só. É qualidade. 
E mesmo o sábio, aquele mais arguto 
Não a define com tranquilidade. 
Muitos dizem que ela está na lei, 
Que a obediência desta a realiza. 
Também assim um dia eu já pensei. 
Tal como o legalismo o preconiza. 
Mas hoje vejo que não é assim. 
A lei é meio. A Justiça um fim, 
Um ideal de toda a humanidade. 
Enquanto a lei é simples instrumento,  
a Justiça é muito mais, é sentimento 
De harmonia, de paz, e de igualdade.43 

Quando falamos em justiça, idealizamos um sentimento de igualdade que integra a 

essência do Direito e que deve ser aplicado às relações tributárias para torná-las mais 

harmoniosas. 

Por isso, visualizamos o direito fundamental do contribuinte ao tratamento isonômico 

que é uma forma de efetivação do valor justiça nas relações tributárias, o qual deve ser 

obedecido, integralmente, no exercício das funções estatais: legislação, administração e 

jurisdição. 

A isonomia deve ser entendida como um instrumento que visa tratar os iguais de forma 

igual e todos aqueles que são diferentes dentro de suas peculiaridades, uma vez que considerar 

os desiguais da mesma forma e tratar os iguais com desigualdade resultaria em flagrante 

desigualdade e não a igualdade real. 

A Constituição brasileira consagra este princípio no seu sentido amplo e, como bem 

esclarece Hugo Machado, 

É induvidoso que o Direito não pode fazer iguais todos os seres humanos. Estes são 
naturalmente desiguais, e como tal devem ser tratados pelo Direito. A grande 
dificuldade reside em saber quando o Direito deve considerar as desigualdades para 
atribuir, em função destas, tratamento desigual, prestigiando-as, e quando deve o 
Direito ignorar essas desigualdades, atribuindo tratamento igual.44 

                                                 
43 MACHADO, Hugo de Brito. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. xvi. 
44 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 57. 
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É evidente, assim, que o princípio da igualdade, por mais que traga um valor de justiça 

intrínseco, é difícil de ser observado e aplicado na prática.  

Klaus Tipke, ao afirmar que um Estado de Direito deve atuar com justiça na medida do 

possível, esclarece que este valor é o mais fundamental e abstrato do Direito, acrescentando 

que “la Justicia se garantiza primordialmente mediante la igualdad ante la ley, en el Derecho 

tributario mediante la igualdad en el reparto de carga tributaria.”45 

Por tal motivo, entendemos que o princípio da capacidade contributiva tem maior 

utilidade em matéria tributária, uma vez que, ao contrário do princípio da isonomia que fica a 

depender da definição dos critérios de justiça, o princípio da capacidade contributiva “já está a 

indicar que o justo é o proporcional a tal capacidade. Este é, por assim dizer, o princípio da 

isonomia com aplicação de um critério de justiça já definido: a capacidade contributiva.”46 

É indiscutível a ideia do tributo em sua função extrafiscal ser incompatível com o 

princípio da isonomia porque na utilização desta função, haverá a utilização de critérios que 

extrapolam a simples capacidade econômica, utilizando outros critérios que parecem ser tão 

valiosos quanto esta, como a essencialidade ou não do produto. 

Entretanto, são esses critérios que devem ser escolhidos com cautela, para não violar o 

princípio da isonomia. 

O ideal de justiça é visto com bastante evidência quando os indivíduos que possuem 

uma capacidade econômica maior pagam impostos em maior quantidade, na medida de suas 

capacidades contributivas, o que não é visualizado em nosso sistema tributário. 

O Brasil, atualmente, possui uma tributação essencialmente sobre o consumo, o que 

enseja uma distorção na efetivação do princípio da capacidade contributiva, bem como nos 

leva para o lado oposto de uma relação tributária justa. 

Com muita propriedade, Aliomar Baleeiro afirma que “na consciência contemporânea 

de todos os povos civilizados, a justiça do imposto confunde-se com a adequação deste ao 

princípio da capacidade contributiva”47, que nos dizeres de Roque Carrazza: 

                                                 
45 TIPKE, Klaus. Moral tributaria del estado y de los contribuyentes. Tradução de Pedro Herrera Molina. 
Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 30. 
46 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988, 2001, p. 62. 
47 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 2010, p. 388. 
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hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo 
tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que, em termos 
econômicos, quem tem muito pague, proporcionalmente, mais impostos do que tem 
pouco. Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar mais 
impostos do que tem menor riqueza. Noutras palavras, deve contribuir mais para a 
manutenção da coisa pública. 48 

 Assim, temos que tal princípio irá proporcionar uma justiça fiscal, onde o contribuinte 

virtuoso irá viver como cidadão que luta por uma ordem tributária socialmente mais justa, 

formando uma consciência fiscal e, consequentemente, respeitando as diferenças existentes 

entre os contribuintes, cada um irá arcar com o ônus tributário de acordo com as suas 

condições econômicas, impedindo desta forma que sejam tributados os indivíduos que 

percebem o suficiente à sua subsistência, o que chamamos de mínimo existencial. 

Destacamos, outrossim, que a tributação pessoal e progressiva é moral e politicamente 

sustentável, no entanto, transformaria a legislação tributária demasiadamente complexa e 

muito difícil a administração desses impostos, o que a inviabiliza na prática. 

Allan Titonelli Nunes, ao falar da justiça fiscal, vislumbra uma perspectiva de se 

concretizar uma melhor distribuição de renda, objetivando alcançar uma Justiça Fiscal que 

estaria vinculada a algumas ações, tais como:  

a) a adoção de medidas que simplifiquem o sistema tributário, eliminando-se os 
inúmeros tributos sobre o consumo e substituindo-os pelo imposto sobre o valor 
agregado, o que tornaria mais justa e equilibrada a tributação; b) a redução da carga 
tributária sobre o consumo (tributação indireta) e sobre os produtos essenciais; c) 
uma reforma tributária em consonância com os anseios do Pacto Federativo, 
proporcionando uma melhor repartição da competência tributária; d) concretização 
do mandamento constitucional que estabelece que as administrações tributárias dos 
entes federativos são “atividades essenciais ao funcionamento do Estado” e que 
“terão recursos prioritários para a realização de suas atividades”, como determina. o 
artigo 37, XXII, da CF; e) regulamentação do IGF (Imposto sobre Grandes 
Fortunas), previsto no artigo 153, inciso VII, da CF; f) criação de um programa de 
educação fiscal; e g) criação de mecanismos comprometidos com uma maior 
transparência fiscal.49 

 

1.4 Efetividade dos direitos fundamentais 

Para convivermos em um Estado mais justo não basta que estejamos inseridos em um 

Estado que a constituição previu como Estado de Direito, com garantias, direitos preservando 

                                                 
48 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p.522. 
49 NUNES, Allan Titonelli. Justiça Fiscal é uma necessidade para o país. Revista Consultor Jurídico, 20 de 
março de 2012. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2012-mar-20/justica-fiscal-necessidade-pais-
promove-bem-comum#_ftn1_5146>. Acesso em 08 out. 2013. 
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a integridade humana entre todos os direitos fundamentais, traçando uma sociedade 

estruturada e justa. 

Jorge Miranda assevera com precisão que somente haverá um Estado de Direito se 

houver a responsabilidade do Estado pelos danos que este causar aos cidadãos, bem como: 

Estado de Direito não equivale a Estado sujeito ao Direito porque não há Estado sem 
sujeição ao Direito no duplo sentido de Estado que age segundo processos jurídicos 
e que realiza uma ideia de Direito, seja ela qual for. Estado de Direito só existe 
quando esses processos se encontram diferenciados por diversos órgãos, de 
harmonia com um princípio de divisão do poder, e quando o Estado aceita a sua 
subordinação a critérios materiais que o transcendem; só existe quando se dá 
limitação material do poder político; e esta equivale a salvaguarda dos direitos 
fundamentais da pessoa humana.50 

É indiscutível que a Constituição vá além da simples menção dos direitos fundamentais, 

é preciso que esta possua condições essenciais para que tais valores sejam efetivos, bem como 

deve haver ao lado destes os deveres para efetivá-los, para concretizar o ideal lá previsto. 

É bem verdade que a Constituição, sozinha, não pode realizar e efetivar os direitos, mas, 

conforme esclarece Konrad Hesse, ela tem força normativa e pode comandar tarefas no 

sentido de efetivar os direitos fundamentais. 

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas e 
[...] converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral - 
particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem 
constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a 
vontade de Constituição (Wille zur Verfassung).51 

Importante chamarmos a atenção para o fato que uma constituição que prevê direitos 

fundamentais, mas não explicita as condições sob as quais essas normas podem adquirir maior 

eficácia traz um grande perigo para a estrutura do Estado porque criará expectativas que 

jamais serão alcançadas pelo cidadão, nascendo, assim, ilusões sobre questões fundamentais 

deste, o que levará, em médio prazo, a sociedade desacreditar neste Estado. 

É certo que os direitos fundamentais representam os valores essenciais de uma 

sociedade e estão interligados com o Estado de Direito que podemos afirmar que à medida 

que este os efetiva, mais forte ele se torna e, por esse motivo, de acordo com Vieira de 

Andrade, "os direitos fundamentais não podem ser pensados apenas do ponto de vista dos 

indivíduos, enquanto faculdades ou poderes de que estes são titulares, antes valem 

                                                 
50 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. T. IV, p. 177. 
51 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor. 1991, p. 19. 
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juridicamente também do ponto de vista da comunidade, como valores ou fins que esta se 

propõe a perseguir."52  

Konrad Hesse afirma que 

A concretização plena da força normativa constitui meta a ser almejada pela ciência 
do direito constitucional. Ela cumpre seu mister de forma adequada não quando 
procura demonstrar que as questões constitucionais são questões de poder, mas 
quando envida esforços para evitar que elas se convertam em questões de poder.53 

Assim, partindo dessa ideia, entendemos que para concretizar os direitos fundamentais 

do contribuinte - os pilares do Estado de Direito -, há necessidade de um desenvolvimento 

cultural (consciência fiscal), assim como a responsabilização do Estado pelos danos causados 

pelos seus agentes, independentemente da responsabilidade objetiva do Estado, transparência 

na relação jurídica tributária para evitar que esta seja uma relação de poder e, não menos 

importante, independência do poder judiciário, entre outras providências. 

Atualmente, tendo em vista a grande quantidade de tributos de consumo, não temos 

noção do encargo tributário suportado pelo consumidor brasileiro, uma vez que eles são 

cobrados indiretamente54, ou seja, repassados para o usuário final do produto, trazendo uma 

enorme sombra sobre o valor da tributação suportada pelo cidadão. 

Essa ocultação deve acabar o mais rápido possível porque se o contribuinte não tem 

informação sobre a tributação que assume, como vai poder verificar se esta não está ferindo 

nenhum direito fundamental?  

A Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, entrou em vigor em maio de 2012 e foi 

editada com o intuito de conferir informação ao cidadão, incluindo a área fiscal e com 

linguagem de fácil compreensão, fortalecendo o princípio da transparência fiscal, 

possibilitando o aumento da cidadania fiscal. 

                                                 
52 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. Coimbra: 
Almedina, 1987, p. 144-145. 
53 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição, 1991, p. 27. 
54 Em pleno século XXI, era da tecnologia, com mais de dez anos de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n.º 101, de 5 de maio de 2010), o cidadão brasileiro precisa entender de auditoria pública e 
decifrar os balanços que são publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. É necessário modificar e, com base 
nesse sentimento, Denise Cavalcante afirma que “o Estado hoje tem que ser visto em seus novos parâmetros, 
primando pela transparência, consequência da revolução tecnológica que se aprimora neste século XXI e altera 
profundamente a relação Estado e contribuinte. Não cabe mais a figura do Estado arbitrário e opressor  nem da 
sociedade inerte e conformista. O momento é do Estado transparente e sociedade cooperativa e alerta. Exigem-se 
instituições aberta, eficientes, com normas claras, objetivas e justas.” In: CAVALCANE, Denise Lucena. 
Finanças públicas: o contexto do Brasil no século XXI. In: MARTINS, Ivez Gandra da Silva; PASIN, João 
Bosco Coelho. Direito financeiro e tributário comparado. Estudos em homenagem a Eusebio Gonzáles García. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 230/231. 
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A administração pública deverá implantar serviços gratuitos de informação e destacar o 

imposto que incide em cada operação de consumo. Assim, Denise Cavalcante e Eulália 

Camurça afirmam que: 

O advento da Lei 12.527/2011 é uma boa oportunidade para reabrir o debate sobre a 
questão da informação fiscal, considerando que tem como diretriz a observância da 
publicidade como preceito geral, determinando a divulgação de informações de 
interesse público, o que sem dúvida, é o caso do conhecimento dos tributos 
incidentes nas mercadorias e serviços adquiridos.55 

Outra indagação seria a quem interessa tal ocultação? Com certeza não é ao cidadão, 

pois este efetua o pagamento da tributação que lhe é ocultada propositadamente. 

É certo que somente com a modificação dessa ocultação o cidadão verá seus direitos 

fundamentais concretizados, uma vez que será obrigado a desenvolver sua consciência fiscal e 

lutar pela efetivação de seus direitos. 

Yoshiaki Ichihara tem o entendimento que “na busca da efetividade na proteção dos 

direitos fundamentais, somente a existência de normas punitivas, com responsabilidade 

pessoal do agente (penal, civil e administrativo), poderá tornar real a proteção.”56 

No que diz respeito à responsabilidade do agente, independente da responsabilidade 

objetiva do Estado, desenvolveremos um tópico específico mais a frente porque acreditamos 

que este é o principal passo para a efetivação dos direitos fundamentais do contribuinte que 

verificará que pode buscar a reparação da própria pessoa que lhe ocasionou um dano, bem 

como o Estado, enquanto agente, não irá realizar novas lesões porque poderá ser 

responsabilizado pessoalmente. 

Acreditamos que esta é uma forma de igualar as partes que compõe a relação tributária 

e, de uma forma eficaz, torná-la mais jurídica e justa porque quando se condena somente o 

Estado, na prática, quem está sendo condenado é o cidadão que deverá contribuir com mais 

tributos para custear aquela indenização, motivo pelo qual, Yoshiaki acrescenta que é preciso 

atribuir responsabilidade pessoal ao agente, inicialmente se for público, com a perda do cargo; 

se for político, além da perda do cargo, a imediata inelegibilidade ou perda dos direitos 

políticos de ser votado, entre outros, sem prejuízo das sanções penais e civis.57 

                                                 
55 CAVALCANE, Denise Lucena; CAMURÇA, Eulália. Cidadania fiscal: o direito à informação da carga 
tributária no Brasil. Revista tributária e de finanças públicas. São Paulo: RT, v. 104, ano 20, p.33-52, mai./jun. 
2012, p. 48. 
56 ICHIHARA, Yoshiaki. Tributação e direitos fundamentais. In: Tributação e direitos fundamentais. Propostas 
de efetividade. FOLMANN, Melissa (coord.). Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 339. 
57 ICHIHARA, Yoshiaki. Tributação e direitos fundamentais, 2006, p. 340. 
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Esta responsabilidade está ligada diretamente a independência do poder judiciário que 

deverá estar investido na posição de julgador de forma imparcial - sem preocupação com os 

interesses fazendários-, sem o sentimento de que são defensores do Estado.58 

 

1.5 Agressões aos direitos fundamentais do contribuinte 

Em linhas anteriores delineamos sobre o que entendemos como direitos fundamentais 

dos contribuintes, onde concordamos com Clotilde Palma que declara que as garantias dos 

contribuintes são “os mecanismos criados pela ordem jurídica com o objectivo ou a 

finalidade, directa ou imediata, de evitar ou sancionar a violação dos direitos ou interesses 

legalmente protegidos dos particulares perante a Administração Tributária."59 

É sabido que nos direitos fundamentais de uma sociedade estão fincados seus valores 

mais importantes e estes,  

através dos princípios constitucionais que os consagram, penetram por todo o 
ordenamento jurídico, modelando suas normas e institutos, e impondo ao Estado 
deveres de proteção. Assim, já não basta que o Estado se abstenha de violar os 
direitos humanos. É preciso que ele aja concretamente para protegê-los de agressões 
e ameaças de terceiros.60   

A agressão por parte da Administração Pública aos direitos fundamentais do 

contribuinte está ligada diretamente à violação da segurança jurídica e quebra da confiança do 

cidadão no Estado. 

Este não pode criar uma lei, impô-la a todos os cidadãos e, quando esta tiver que ser 

aplicada a si, realizar de forma diferente ou, simplesmente, descumpri-la, motivo pelo qual 

Luís Roberto Barroso explica que 

Na dinâmica das relações entre a Administração Pública e administrados, o princípio 
da segurança jurídica se liga ao dever de boa-fé, igualmente implícito no texto 
constitucional, no sentido de impor à Administração o dever de agir com coerência e 
lógica, respeitando as legítimas expectativas dos administrados criadas em 
decorrência da observação, por estes, dos padrões de comportamento da própria 
Administração. Cabe à Administração zelar por manter um ambiente de 

                                                 
58 Hugo Machado ressalta que a maioria dos juízes brasileiros decide bem a questões tributárias, mas “a forma de 
provimento dos cargos de membros dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, talvez exerça 
influência na mente do julgador de questões tributárias. Talvez pensem que um juiz imparcial, quer dizer, um 
juiz que não se preocupa com os interesses fazendários, dificilmente será agraciado pelo Chefe do Poder 
Executivo com a desejada nomeação.” In: MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte, 
2009, p. 95. 
59 PALMA, Clotilde Cleorico. Direitos e garantias dos contribuintes e regime do centro internacional de 
negócios da Madeira. In: ALMEIDA, Daniel Freire; GOMES, Fábio Luiz; CATARINO, João Ricardo (Org.) 
Garantias dos contribuintes no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 95. 
60 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas, 2010, p. 140. 
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previsibilidade e segurança em suas relações com os particulares, excepcionando 
motivadamente as situações que exijam tratamento específico diferenciado.61 

Os direitos fundamentais do cidadão estão previstos na Constituição brasileira, mas este 

princípio não conseguiu, até o momento, ser absorvido pelo Estado - Fazenda Pública - que 

comete constantes agressões ao contribuinte tornando a relação mais conflituosa e, 

consequentemente, afrontando o valor da segurança. 

O Estado, ao descumprir as regras que escolheu compor o sistema jurídico causa uma 

sensação enorme de insegurança, assim como viola as garantias dos cidadãos e, nesse sentido, 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que 

A segurança jurídica tem muita relação com a ideia de boa-fé. Se a Administração 
adotou determinada interpretação como correta e a aplicou a casos concretos, não 
pode depois vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que os mesmos foram 
praticados com base em errônea interpretação.62 

Essas violações são de grande notoriedade, tanto que fez Klaus Tipke, ao tecer 

comentários sobre a possibilidade do sistema tributário ser progressivo para se tornar mais 

justo, afirmar que o “Brasil se cuenta entre aquellos países cuya realidad difiere claramente de 

su Constitución.”63 

Infelizmente, é verdade. O Brasil possui uma Constituição que abomina a má-fé, preza 

pela igualdade em seu sentido amplo e enfatiza os valores segurança e justiça em toda e 

qualquer relação. 

No entanto, ao voltarmos para a realidade, principalmente a tributária, nos deparamos 

com leis que violam tais valores, uma vez que demonstram, claramente, que o Estado tem 

garantias e privilégios demasiados nas relações tributárias, bem como não cumpre com suas 

obrigações prontamente, como é o caso do pagamento dos precatórios ou na edição de 

instruções normativas que desrespeitam o princípio da legalidade e são contrárias à 

Constituição. 

Talvez, por tal motivo, Celso Antônio Bandeira de Mello tenha afirmado que o Estado 

brasileiro comete agressões diuturnamente contra os seus administrados, ou melhor, contra 

todos nós – os cidadãos, acentuando que 

O Estado brasileiro é um bandido. O Estado brasileiro não tem o menor respeito pela 
outra parte, pelo cidadão. O Estado brasileiro atua com deslealdade e com má-fé, 

                                                 
61 BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 374. 
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 88. 
63 TIPKE, Klaus. Moral tributaria Del estado y de los contribuyentes, 2002, p. 59. 
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violando um dos primeiros e mais elementares princípios do Direito, que é o 
princípio da lealdade e da boa-fé. O Direito abomina a má-fé.64 

É sabido que o Estado não tem a necessidade de violar o ordenamento jurídico, uma vez 

que o mesmo é quem elabora as leis que o compõe. Entretanto, verificamos que são muitas as 

práticas arbitrárias do Estado, pois, a título de exemplo, este é o maior inadimplente do país65, 

configurando, assim, um comportamento extremamente censurável. 

A título de ilustração, informamos que em 2013, foi publicado pelo Tesouro Nacional, 

sob o nome de “Cadastro de Operações de Crédito” 66 do exercício de 2012, data-base de  

31/12/2012 que a Dívida Pública do GDF somava R$ 4,431 bilhões no final de 2012, dos 

quais, o valor dos precatórios incluídos no orçamento e não pagos totalizavam o montante de 

R$ 1.699.784.843,50. 

Tal comportamento estatal reascende no cidadão uma ideia de injustiça enorme, criando 

uma sensação de que o Estado age arbitrariamente porque as leis que são editadas não lhe 

impõe uma conduta, mas quando aplicadas aos cidadãos são bem mais severas, colaborando 

para aumentar o desgaste da relação tributária que nos faz a indagar se realmente é uma 

relação jurídica. 

Marçal Justen conclui que “se o Estado atribui a seus atos uma presunção de 

legitimidade e se constrange os jurisdicionados a respeitar esses atos, a contrapartida 

inafastável é que os efeitos concretos desses atos sejam respeitados.”67 

De acordo com Hugo Machado, em análise de mais de 40 anos de prática profissional, 

bem como os inúmeros relatos oficiais, a Fazenda Pública é a maior violadora da Constituição 

e das leis, desrespeitando todas as garantias do cidadão. 

No âmbito da tributação, tanto no que diz respeito aos princípios que apontam para 
uma tributação justa, como o princípio da capacidade contributiva, como no que diz 

                                                 
64 Palestra proferida no IX Congresso Brasileiro de Direito Tributário, in Revista de Direito Tributário n.º 67, 
São Paulo, Malheiros, p. 55 apud MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a 
efetividade da jurisdição, 2009, p. 96/97. 
65 Nelson Figueiredo esclarece que o Estado brasileiro é “Declaradamente mau pagador e autor de sucessivos 
calotes que exigiram previsões constitucionais ou emendas específicas na Constituição para o fim escuso de 
adiar sucessivamente o pagamento das dívidas dos vários entes da federação (União, Estado, Município e 
Distrito Federal), o Estado concorre para a descrença nas autoridades e nas instituições, alargando infinitamente 
o fosso entre aquelas e a confiança da população.” In: FIGUEIREDO, Nelson Lopes. O estado infrator. Belo 
Horizonte: fórum, 2012, p. 173/174. 
66 Para acessar o relatório na íntegra, pode ser acessado o sítio eletrônico: http://www.auditoriacidada.org.br/wp-
content/uploads/2014/01/Dividas-DF-2012.pdf. Acesso em 9 março 2014. Infelizmente, até o encerramento da 
presente pesquisa, não foi disponibilizado pelo endereço eletrônico do Tesouro Nacional os dados referentes ao 
ano de 2013. 
67 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 269. 
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respeito aos princípios tendentes à realização dos valores da segurança, como o 
princípio da legalidade e da anterioridade da lei tributária, muitas são as práticas do 
Estado que consubstanciam flagrante violação de preceitos da Constituição 
Federal.68 

O intuito do presente trabalho não é discorrer sobre todas as agressões praticadas pelo 

Estado aos direitos fundamentais do contribuinte, mas apenas informar que estas são muitas e, 

infelizmente, algumas continuam a ocorrer porque o Poder Judiciário é, muitas vezes, 

beneplácito, não fixa multa de litigância de má fé para a Fazenda Pública, motivo pelo qual 

defendemos uma maior independência desse poder.  

Ao verificarmos o cotidiano do Judiciário, infelizmente, verificamos, muitas vezes, que 

o contribuinte possui um “bom” direito que é sufocado pelo Juiz, seja pelo motivo que muitos 

destes já exerceram outros cargos públicos como procuradores da Fazenda Nacional, seja pelo 

motivo que os assessores dos Ministros, em muitos casos, são procuradores federais que 

foram cedidos para este cargo. Assim, é evidente o desequilíbrio. 

Entretanto, merece destaque especial as sanções políticas porque é a mais flagrante e 

persistente violação de direitos fundamentais do contribuinte por parte da Administração 

Pública que, de forma oblíqua, obrigam o pagamento de tributos, não permitindo que os 

mesmos sejam questionados. 

A sanção política não decorre de um ato ilícito, mas corresponde a um ônus dirigido ao 

cidadão em decorrência da vontade da Administração Pública que, muitas vezes, para 

alcançar um resultado mais rápido, utiliza-se deste mecanismo que é corrompido de 

ilegitimidade jurídica. 

Estas são utilizadas como um excelente instrumento de arrecadação porque o cidadão 

que está pressionado a regularizar sua pendência fiscal, efetua o pagamento do valor exigido 

sem questioná-lo. 

Em Direito Tributário a expressão sanções políticas corresponde a restrições ou 
proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento 
do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o 
regime especial de fiscalização, entre outras.69 

É bem verdade que o Estado com o objetivo de receber prontamente o pagamento do 

crédito tributário e com o menor número de indagações por parte do cidadão, cria meios 

                                                 
68 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 98. 
69 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário. Revista dialética de direito tributário n. 
30. São Paulo: Dialética, 1998, p. 46. 
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oblíquos, indiretos e os chama de garantias do crédito, mas na verdade estes são sanções 

políticas que limitam o contraditório do cidadão e cerceam sua defesa. 

Hugo Machado, com a brilhante clareza que lhe é peculiar, afirma que a sanção política  

tem o sentido de ônus ou encargo, mas não é uma consequência de ato ilícito, pois 
em certos casos é imposta mesmo aos que cumprem rigorosamente todas as leis do 
País, como ocorre, por exemplo, com a exigência de certidões negativas de tributos e 
com certidões de regularidade de situação perante a Administração Tributária.70 

A expressão “sanção política” é uma construção jurisprudencial e doutrinária, onde 

todas, sem exceção, são ilegais ou inconstitucionais porque ferem a Constituição em seu 

artigo 5º, inciso XII - direito fundamental a liberdade profissional ou artigo 170, parágrafo 

único - livre exercício de qualquer atividade econômica, bem como representam uma 

cobrança sem o devido processo legal, violando o contraditório e a ampla defesa do cidadão. 

Algumas (a exigência da prestação de garantias para obtenção de qualquer tipo de 

incentivo fiscal quando o contribuinte está discutindo o crédito tributário no contencioso, a 

negativa de certidão de regularidade fiscal, negativa de alvará de funcionamento quando o 

imóvel é alugado e o proprietário está em débito com o município, exigências de registros de 

alterações no contrato social na junta comercial, entre outras) não são, sequer, previstas em 

leis, motivo pelo qual temos, nestes casos, que também são ilegais, uma vez que todas as 

sanções devem estar previstas em leis. 

Não obstantes inconstitucionais, as sanções políticas alcançam um número cada vez 

maior na realidade brasileira, seja para obrigar, de forma indireta, o cidadão a efetuar o 

pagamento do tributo, seja como forma de retaliação ao contribuinte que se dirigiu ao 

judiciário para contestar cobranças ilegais. 

Devemos ter cuidado com os frequentes abusos do Fisco porque estes, além de poderem 

ocasionar danos morais, materiais e lucros cessantes para o contribuinte, poderão causar um 

enorme retrocesso na relação tributária, onde ela deixará de ser jurídica e voltará a ser de 

poder. 

As sanções políticas estão se proliferando, sendo praticadas diuturnamente e de forma 

persistente pelas administrações fazendárias porque nenhuma consequência decorre da 

decisão judicial que a declara inconstitucional. 
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Assim, por visualizarmos que estas se proliferam de maneira insistente, pensamos que é 

a maior agressão aos direitos fundamentais dos contribuintes, bem como, é a que gera uma 

maior demanda para o judiciário que, muitas vezes, terá que repetir a mesma decisão para o 

mesmo cidadão que ajuizou uma ação anterior. 

As decisões71 no sentido de inconstitucionalidade das sanções políticas são inúmeras e, 

por ter um cunho bastante didático, trazemos a ementa do RE 402.769/RS: 

Sanções políticas no direito tributário. Inadmissibilidade da utilização, pelo poder 
público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o 
contribuinte inadimplente a pagar o tributo (Súmulas 70, 323 e 547 do STF). 
Restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da 
razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, 
sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de 
atividade econômica ou profissional lícita. Limitações arbitrárias que não podem ser 
impostas pelo estado ao contribuinte em débito, sob pena de ofensa ao "substantive 
due process of law". Impossibilidade constitucional de o estado legislar de modo 
abusivo ou imoderado (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24). O 
poder de tributar - que encontra limitações essenciais no próprio texto 
constitucional, instituídas em favor do contribuinte - "não pode chegar à desmedida 
do poder de destruir" (Min. Orosimbo Nonato, RDA 34/132). A prerrogativa estatal 
de tributar traduz poder cujo exercício não pode comprometer a liberdade de 
trabalho, de comércio e de indústria do contribuinte. A significação tutelar, em 
nosso sistema jurídico, do "estatuto constitucional do contribuinte". Doutrina. 
Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido. 72 

Apesar do Supremo Tribunal Federal ter proferido o entendimento pacífico sobre a 

inconstitucionalidade das sanções políticas nas súmulas 7073, 32374 e 54775, o Fisco seja 

federal, estadual ou municipal, continua a adotar tal prática para o recebimento de seus 

tributos porque é uma forma muito eficiente de realizar a cobrança de seus créditos. 

Por mais que estas sanções sejam repudiadas pela Corte Maior, as autoridades 

administrativas persistem na prática reprochável, onde nada justifica tal conduta porque o 

Estado possui um mecanismo próprio para a cobrança de seus créditos nos termos da lei. 

Como exemplos de sanções políticas usualmente utilizadas pelo Fisco, mas via de regra 

rejeitadas pelos tribunais, podemos citar a apreensão de mercadorias como forma de coagir ao 

                                                 
71 Uma decisão importante e bastante didática sobre o tema é a exposta no R.E. 413.782-2/SC, onde o Ministro 
Celso de Mello adverte que “o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-se em 
instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles, e mediante interdição ou grave 
restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional - constranger o contribuinte a adimplir 
obrigações fiscais eventualmente em atraso.” 
72 STF - RE: 402769 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO. Data de Julgamento: 10/03/2005, Data de 
Publicação: DJ 06/04/2005 PP-00049 RDDT n. 117, 2005, p. 207-211. 
73 Súmula nº 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. 
74 Súmula nº 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. 
75Súmula nº 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. 
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pagamento de tributos, inscrição em cadastro de inadimplentes, cancelamento ou suspensão 

de inscrição do contribuinte, recusa de autorização para impressão de notas fiscais, protesto de 

certidão de dívida ativa, recusa no fornecimento de certidões ou exigência dessas, entre várias 

outras. 

Tal atitude demonstra uma verdadeira coação estatal, um abuso da autoridade 

administrativa que é incentivada porque alguns juízes e tribunais são complacentes com tais 

condutas como foi o caso do fechamento de uma fábrica de cigarros76 que foi notificada pela 

Administração Tributária a recolher integralmente seus débitos, sob pena de ter cancelado o 

seu registro especial e a interdição de seus estabelecimentos. 

Não é válido o argumento da supremacia do interesse público sobre os privados77 para a 

prática de sanções políticas porque o mais relevante é justamente a preservação dos direitos 

do cidadão e, nesse sentido, Hugo Machado afirma com clareza que 

Com as sanções políticas jamais alcançaremos o equilíbrio entre os interesses do 
fisco e os dos cidadãos, porque elas destroem precisamente o espírito da 
Constituição, amesquinhando os direitos fundamentais que esta tem por fim 
assegurar, apoiadas quase sempre no elemento simplesmente literal da interpretação 
jurídica.78 

                                                 
76 No caso que trouxemos como exemplo, temos a fábrica de cigarros que estava questionando no Judiciário a 
forma de pagamento do tributo IPI e, por consequência de uma sanção política, houve o cancelamento de seu 
registro e interdição do estabelecimento industrial pela Receita Federal. No caso emblemático, O STF 
considerou válida a barreira imposta pela tributação (sanção política), visto que esta, ao contrário do defendido 
pela empresa tabagista, não impede o livre exercício da atividade econômica, mas, em sentido oposto, preserva a 
sua saudável execução, à medida que impede a inadimplência fiscal no setor e coíbe o uso deste artifício como 
forma de conseguir uma vantagem concorrencial. Na oportunidade do julgamento, fora analisada com mais 
ênfase a colisão entre os princípios da livre iniciativa versus livre concorrência, onde os elementos fundamentais 
envolvidos no deslinde da questão foram: relação cigarros X saúde; importância econômica da indústria do 
cigarro; e importância do Estado na regulamentação da atividade. EMENTA: Recurso Extraordinário. Efeito 
suspensivo. Inadmissibilidade. Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal. 
Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial para produção. Legalidade aparente. Inadimplemento 
sistemático e isolado da obrigação de pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Comportamento 
ofensivo à livre concorrência. Singularidade do mercado e do caso. Liminar indeferida em ação cautelar. 
Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito 
de emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, deixando 
sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, com consequente redução do 
preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados os 
estabelecimentos. (AC 1657 MC, Relator(a):  Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CEZAR 
PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2007, DJe-092). 
77 Há um grande equívoco de quem pondera os direitos fundamentais consagrados em princípios com o interesse 
público delineado no suposto princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde Hugo Machado 
Segundo esclarece que “o fato de eventualmente o interesse público prevalecer sobre o particular não significa 
que os direitos fundamentais serão desprezados.” MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel 
Cavalcanti Ramos. Tributação e direitos fundamentais. In: Tributação e direitos fundamentais. Propostas de 
efetividade. FOLMANN, Melissa (coord.). Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 173. 
78 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 131. 
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A utilização do interesse público é invocada, muitas vezes, pelas autoridades 

administrativas para viabilizar a cobrança de tributos que, algumas vezes, não estão previstos 

em lei, assim como justificar a aplicação das sanções políticas e, consequentemente, uma 

arrecadação de tributos mais rápida. 

Entretanto, as sanções políticas desrespeitam a Constituição Federal, assim como a 

preservação da ordem econômica e, por esse motivo, devem ser rechaçadas da prática porque 

resultam do comodismo das autoridades administrativas no que diz respeito ao recebimento 

do crédito da forma que despenda o menor esforço. 

Permitir a cobrança de tributos através da imposição de sanções políticas significa 

afastar a possibilidade do cidadão de questionar e realizar a defesa contra exigências 

indevidas, ferindo, assim, seus direitos fundamentais. 

O contribuinte deve ser compromissado a efetuar o pagamento de todo o encargo 

tributário e, quando isso não ocorrer, caberá ao Fisco buscar suas pretensões por meios legais, 

uma vez que “apreender mercadorias, não autorizar a impressão de notas fiscais e outros 

exemplos vexatórios de sanção política, afrontam garantias individuais do cidadão, e com isso 

merece ser desprestigiado.”79 

Nesse sentido, Schubert Machado acrescenta que 

O direito do cidadão de pagar o tributo na forma da lei, no seu sentido mais amplo, 
abrange não só a legalidade tributária em sentido estrito, como também o direito de 
acesso ao Judiciário e ao devido processo legal. Esses valores devem prevalecer 
diante do interesse de a Fazenda Pública arrecadar tributos. Até porque – admitida a 
validade das sanções políticas restarão de todo destruídos.80 

O caminho para frear o impulso estatal em continuar agredindo os direitos fundamentais 

do cidadão é a ação de indenização por perdas e danos contra a entidade pública juntamente 

com a autoridade administrativa que cometeu o ato ilegal. 

Há uma necessidade de modificar, urgentemente, a forma de coibir as agressões aos 

direitos fundamentais porque o simples ajuizamento de mandado de segurança não surte o 

efeito desejado pela sociedade, qual seja: o cumprimento da Constituição e respeito aos 

direitos lá expostos. 

                                                 
79 GUSSO, Ligia Maria; CELLA, José Renato Gaziero. A desfaçatez da sanção política como meio de se garantir 
a efetividade da tributação. In: Tributação e direitos fundamentais. Propostas de efetividade. FOLMANN, 
Melissa (coord.). Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 242. 
80 MACHADO, Schubert de Farias. Certidões negativas e direitos fundamentais do contribuinte. MACHADO, 
Hugo de Brito (coord.). São Paulo: Dialética/ICET, 2007, p. 622. 
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1.6 A vulnerabilidade do contribuinte 

Sem dúvida alguma, podemos afirmar que na relação tributária o contribuinte representa 

o elo mais fraco porque o Estado é, ao mesmo tempo, o criador, aplicador e julgador da norma 

jurídico-fiscal.  

Nesta perspectiva, salta aos olhos de todos a vulnerabilidade do contribuinte que está 

submetido a uma relação jurídica, mas com um grande sentimento de desigualdade porque se 

este discorda dos valores que lhe são imputados (Estado por intermédio de seus órgãos 

fazendários) irá recorrer à mesma pessoa (Estado por intermédio do seu poder judiciário) que 

lhe imputou a cobrança. 

O avanço tecnológico também representa uma vulnerabilidade do contribuinte, pois este 

tem que estar em constante aperfeiçoamento (comprando super computadores, realizando 

cursos para tomar conhecimento da nova legislação, entre outros) para acompanhar as 

mudanças fiscais, bem como essa tecnologia, bastante dinâmica, exige do contribuinte adoção 

de inúmeras medidas de controle extremamente rigorosas, como o caso da nota fiscal 

eletrônica – Nfe ou do sistema público de escrituração digital – SPED, instituído pelo Decreto 

nº 6.022/200781.   

A legislação tributária é bastante complexa e com o avanço tecnológico, o cidadão fica 

perdido diante de tantas inovações. No entanto, não defendemos aqui a paralisação da 

Fazenda no tempo ou que esta regrida à época das estampilhas fiscais e caneta tinteiro. Deve 

haver o progresso e a utilização da tecnologia que está a sua disposição, pois somos 

favoráveis a esta, mas com respeito ao cidadão, permitindo que este evolua em conjunto, 

assim como seja concedido tempo razoável para a migração com o objetivo de favorecer o 

equilíbrio entre as partes na relação jurídica tributária. 

Não somente a tecnologia realça a vulnerabilidade do contribuinte, como também a 

grande quantidade de portarias, regulamentos, instruções normativas e decretos expedidos 

                                                 
81 O referido decreto institui o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), prevendo que os livros e 
documentos contábeis e fiscais serão emitidos em forma eletrônica, onde temos que o Sped é o instrumento que 
unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram 
a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. A Instrução Normativa RFB nº 787/2007 institui a Escrituração Contábil 
Digital (ECD), estabelece a sua obrigatoriedade e aprova o Manual de Orientação do Leiaute para geração de 
arquivos. É exigido do contribuinte, além do Livro Diário, a escritura do Livro Razão, onde também ficam 
obrigadas as pessoas jurídicas não optantes pelo Simples a apresentarem os arquivos eletrônicos que representem 
a Contabilidade. 
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pelas Fazendas Públicas porque estes, rotineiramente, ampliam os comandos da lei, quando 

não, modificam o seu significado, criando conceitos ou acrescentando novas normas. 

Nesses casos, temos a ilegalidade de todos esses instrumentos, mas que são aplicados no 

cotidiano, tencionando, cada vez mais, a relação entre as partes. 

Outro motivo que deixa o cidadão descompassado e em grande desigualdade na relação 

tributária diz respeito ao grande interesse econômico que há na relação fisco-contribuinte 

porque esta não é composta somente do vínculo material que liga as partes, mas também, do 

fator político-legislativo influenciado pela principal função do tributo que é a arrecadação. 

Não podemos negar a natureza do Estado enquanto ente arrecadador e, por 

consequência, a sua vontade em arrecadar cada vez mais. 

Tanto é assim, que, atualmente, a grande maioria dos projetos de leis fiscais são 

propostas de iniciativa do governo através de sugestões dos entes fazendários, fruto de 

pesquisas de seus profissionais especializados e bastante capacitados que estão preocupados 

em alcançar metas de arrecadação, sem levar em consideração as expectativas ou 

necessidades dos cidadãos. 

O fato das leis fiscais serem oriundas de idealizações da Fazenda Pública é bastante 

preocupante porque representa a vontade de uma minoria - dos governos - bem como não 

trará soluções fiscais para o cidadão-contribuinte, uma vez que possui uma única 

preocupação: a arrecadação. 

Além deste problema, podemos afirmar que as leis fiscais que brotam de ideias dos 

entes fazendários são carreadas de nítida desigualdade entre as partes da relação tributária 

porque, infelizmente, aqueles técnicos possuem uma visão estritamente arrecadatória, bem 

como não são preocupados com a justiça fiscal. 

Neste cenário e diante da hipossuficiência do cidadão contribuinte, alguns 

doutrinadores, a exemplo de Carlos Henrique Abrão82, sustentam que há necessidade urgente 

da criação do Código de Defesa do Contribuinte que é o elo mais fraco desta relação jurídica 

e, principalmente, porque estamos em uma era digital, onde o procedimento administrativo 

                                                 
82 ABRÃO, Carlos Henrique. Garantia dos contribuintes no sistema tributário. In: ALMEIDA, Daniel Freire; 
GOMES, Fábio Luiz; CATARINO, João Ricardo (Org.). Garantias dos contribuintes no sistema tributário. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
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abandona o formato de papel, o que pode representar um risco para o elo mais fraco que ficará 

cada vez mais tolhido de seus direitos. 

Neste raciocínio, após a Constituição de 1988, mais precisamente com o julgamento da 

ADIn n. 939-7, o STF desenvolveu importante papel na afirmação dos direitos fundamentais 

do contribuinte, reconhecendo a existência do "estatuto jurídico dos contribuintes", um 

complexo de direitos e deveres da cidadania fiscal e, consequentemente, aproximando-se de 

outras Cortes Constitucionais como Estados Unidos, Alemanha e Argentina. 

Ricardo Lobo afirma que "ao reconhecer a existência do 'estatuto jurídico dos 

contribuintes', o STF deixou claro que ele se delineia em seus aspectos essenciais, no texto da 

própria Constituição da República."83 

Entretanto, na contramão da Suprema Corte, até o presente momento não temos um 

código federal de defesa do contribuinte, o qual iria reconhecer e elencar os direitos 

fundamentais do cidadão na relação fiscal, assim como prever sanções no caso de 

descumprimento destes pela autoridade administrativa. 

A criação do referido diploma legal é significativa, pois traz um cunho didático, 

podendo fomentar a consciência fiscal do cidadão que terá mais um mecanismo para tornar 

público os direitos que este possui, possibilitando, assim, um equilíbrio na relação jurídica 

fisco contribuinte e, talvez, uma via para chegar à justiça fiscal. 

Entretanto, é bem verdade, que não adianta nenhum esforço para a aprovação do 

referido código se o Estado não investir na educação fiscal, pois é esta que, de verdade, irá 

formar a consciência sobre as garantias do cidadão. 

Nesse ínterim, foram criados projetos de Lei Complementar (PLS n.º 646/9984 do 

Senado Federal e PLP n.º 38/200785 da Câmara dos Deputados) para a criação do referido 

                                                 
83 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos fundamentais do contribuinte no Supremo Tribunal Federal. In: 
SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.) Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: 
balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 746. 
84 A proposta do projeto de lei complementar do Senado n.º 646/1999 significou um avanço na matéria fiscal, 
mas após ter passado por inúmeras comissões daquela casa, em 09/02/2011 foi arquivado. O trâmite completo 
deste projeto de lei pode ser consultado no sítio eletrônico: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=42572&p_sort=DESC&p_sort2=D&p_
a=0&cmd=sort>. Acesso em: 17 out. 2013. 
85 O projeto de lei n.º 38/2007 aguarda votação. O trâmite completo deste projeto de lei pode ser consultado no 
sítio eletrônico: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=347286>. Acesso 
em: 17 out.  2013. 
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código, mas estes ou foram arquivados ou aguardam votação até a presente data (foi aprovado 

pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e aguarda aprovação das 

comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania), demonstrando 

que não há interesse do Estado (por seus órgãos legisladores) em concretizar a defesa dos 

direitos e garantias do cidadão-contribuinte. 

Afinal, a quem iria servir esta norma? Com certeza não será ao Estado que é o maior 

violador dos direitos fundamentais do contribuinte, pois se este tivesse interesse em cumpri-la 

já teria feito, pois as verdadeiras garantias do contribuinte estão na Constituição Federal. 

Entretanto, alguns estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul e Pará, já aprovaram seus códigos de defesa do contribuinte e no caso do 

Ceará86, o projeto de lei encontra-se em tramitação - aguardando aprovação na Comissão de 

Constituição e Justiça. 

Entendemos que a iniciativa de instituição do código de defesa do contribuinte é 

interessante, entretanto o mesmo não irá transformar a realidade atual no que diz respeito à 

relação tributária porque não prevê nenhuma sanção pessoal ao administrador, o que nos leva 

a concordar com o pensamento de Hugo Machado quando ressalta que: 

Enquanto ninguém for pessoalmente responsabilizado pelas práticas ilegais, o fisco 
vai continuar agindo de forma arbitrária, porque as autoridades não estão 
preocupadas de nenhum modo com a legalidade. Mesmo que haja responsabilização 
da entidade pública, a ilegalidade seguirá sendo praticada, porque cada governante 
vai deixar o sucessor, cuidando apenas de protelar o desfecho da questão. 
Entretanto, no momento em que a autoridade sentir-se responsabilizada, 
pessoalmente, pela conduta ilegal ou abusiva, certamente vai pensar bem antes de 
prosseguir em sua prática.87 

Com o mesmo espírito dos estados, os municípios também passaram a se movimentar, e 

três partiram na frente, possuindo seus códigos de defesa do contribuinte, quais são: 

Uberlândia - MG, Presidente Prudente - SP e Franca-SP.  

                                                 
86 O projeto de lei complementar para instituir o código de defesa do contribuinte no estado do Ceará, enviado 
através de mensagem n.º 7.519/2013 do governador, infelizmente, não traz inovações se comparado com os 
projetos anteriores (do Deputado Heitor Férrer – em 2005 e Fernando Hugo) que foram arquivados por 
inconstitucionalidade material, uma vez que a constituição estadual do Ceará previa, na época, em seu art. 60, 
§2º que matéria tributária era de competência privativa do Governador. Atualmente, após a emenda n.º 61/2008, 
anão temos mais esta restrição. 
O projeto do referido código no Ceará não traz todas as garantias do contribuinte, uma vez que no documento 
que deveria resguardar os direitos do cidadão, resolve trazer as garantias do Fisco e, como o maior ponto 
negativo, não prevê a responsabilidade da autoridade administrativa, possibilitando, apenas, ao cidadão que se a 
reclamação for julgada procedente, o conselho – CONDECON irá representar junto ao secretário da Fazenda 
para que este adote as medidas cabíveis, sob pena de responsabilização funcional (art. 23, §1º). 
87 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário, 1998, p. 49. 
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Inúmeros são os motivos que nos leva a pensar no cidadão como contribuinte, motivo 

pelo qual ressaltamos, por fim, que a vulnerabilidade do contribuinte também pode ser 

encontrada na má distribuição da carga fiscal, onde os contribuintes de menor renda arcam 

com tributos exageradamente altos, chegando ao patamar de até 53,9%88 se considerarmos os 

impostos indiretos que incidem sobre produtos e serviços necessários à vida como energia, 

habitação, alimentação, saúde, entre outros. 

 

1.7 A vulnerabilidade do serviço público 

Para verificarmos se o serviço público é vulnerável e merecedor de um tratamento 

diferenciado diante do administrado, importante iniciarmos pelo o que entendemos como 

serviço público para, assim, concluirmos se podemos ou não falar em fraqueza ou debilidade 

deste serviço. 

Hely Lopes Meirelles esclarece que serviço público “é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado89”.  

O serviço público é regido pelo direito público e, como ratificado por Hely Lopes, 

criado para satisfazer necessidades da coletividade ou conveniência do Estado, demonstrando 

que há uma preocupação do Estado com o bem estar do todo, mas, também, há o interesse em 

defender e destacar as suas conveniências. 

É exatamente neste ponto que há a indagação se este serviço é vulnerável, o que nos 

leva a pensar que depende. É necessário esclarecer o que chamamos de vulnerabilidade e qual 

sua amplitude, pois se olharmos para esta como uma fraqueza tão somente, não conseguimos 

comprová-la no mundo factual. 

Não há como afirmar que o Estado, ao prestar seus serviços aos administrados figura em 

um patamar de inferioridade, desprotegido e, por tal motivo, merecedor de privilégios e regras 

que diminuam os direitos do cidadão.  

                                                 
88 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 36. 
89 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2000, p. 99. 
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Visivelmente, o Estado é o elo mais forte na relação com o cidadão porque é o ditador 

de suas convicções e conveniências, mas podemos afirmar que há uma vulnerabilidade do 

Estado se olharmos para a corrupção dos maus gestores que desviam verbas e gastam mal o 

recurso estatal. 

Admitimos a possibilidade de existir quem possa afirmar que o Estado Brasileiro é 

vulnerável em virtude de sua extensão territorial, o que dificulta a uniformidade e eficiência 

do serviço público. 

Entretanto, ao focarmos o serviço público na relação jurídica tributária, não 

encontramos fundamento para afirmar que este se encontra em desvantagem, até porque este é 

o produtor, aplicador e fiscalizador das normas que impõe ao cidadão. 

Poderíamos voltar aos primórdios dos tempos e tentar construir uma tese de que naquela 

época, o Estado era desprovido de recurso financeiro e pessoal, o que lhe tornava vulnerável, 

uma vez que não conseguia cumprir todos os seus deveres, o que lhe exigia mais esforços e a 

necessidade de arrecadação maior, com prazos mais elásticos diante da precariedade 

vivenciada. 

No entanto, a verdade não é essa. O Estado, mesmo no início da construção da república 

ou mesmo da monarquia, sempre foi superior ao cidadão e nunca demonstrou fragilidade, 

carência de recurso financeiro e merecedor de tratamento especial porque tinha em sua mão o 

poder para conduzir a sociedade conforme suas necessidades. 

O Estado goza de inúmeros privilégios não porque é vulnerável, mas porque o direito 

tributário brasileiro foi influenciado pelo direito tributário europeu do século XX90 que, por 

sua vez, sofrera fortes influências da concepção oitocentista que trazia a premissa de 

debilidade do Estado na relação tributária. 

                                                 
90 Alguns juristas europeus exerceram grande influência nos juristas brasileiros na época da elaboração do 
Código Tributário Nacional, como: Albert Hensel, Ernst Blumenstein, Achille Donato Giannini, Ezio Vanoni, 
Benvenuto Griziotti, Dino Jarach e Antonio Berliri, onde o trabalho de Albert Hensel se destaca porque 
encontramos nele “diretrizes e esclarecimentos sobre pontos polêmicos semelhantes aos que existem no 
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente pelo rigor de suas análises, ao ressalvar a prevalência dos 
princípios em relação às regras.” Hensel enfatiza que “a relação fundamental do direito tributário é uma relação 
de poder, e não meramente obrigacional.” In: CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito tributário (a função do 
cidadão-contribuinte na relação tributária). São Paulo: Malheiros, 2004, p 52/53. 
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Ocorre, entretanto, que ao longo dos anos, muitas mudanças culturais e tecnológicas 

ocorreram, alterando demasiadamente o cenário da relação fiscal, onde podemos afirmar que 

o Estado e a economia atual não são iguais aquelas das primeiras décadas do século XX. 

Assim, sustentarmos a fragilidade e vulnerabilidade do serviço público, atualmente, é 

mais difícil, apesar de verificarmos na prática - quando analisamos o parecer da Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional PARECER/PGFN/CRJ/Nº. 1732/2007 - que há sugestão de que o 

Estado é vulnerável, chegando a querer equipará-lo aos idosos, consumidores e alimentandos, 

uma vez que este tem tratamento privilegiado. 

92. Constitui idéia assente na comunidade jurídica nacional que as leis devem ser 
sempre interpretadas em consonância com a finalidade a que se propuseram. Assim, 
se uma norma é criada com o objetivo de conferir tratamento mais benéfico aos 
consumidores, idosos, alimentandos etc, o trabalho do exegeta deve ser 
desenvolvido a proporcionar a eficácia prática de tais escopos, sob pena da 
legislação ficar distanciada daquilo a que se propôs. 
94. Desta forma, existindo uma legislação especial que foi editada com a finalidade 
maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, não é razoável 
que uma alteração na lei geral, aplicável a todas as demais pessoas, que venha a 
conferir um tratamento ainda mais benéfico do que aquele previsto na lei especial, 
não derrogue os ditames dessa. Sim, pois, se a lei especial foi introduzida no 
Ordenamento com o escopo de conferir um tratamento privilegiado a certa categoria, 
o fato de não ter sido atualizada em consonância com as normas gerais, não pode 
implicar um tratamento pior, mais prejudicial, àquele quem o legislador pretendeu 
privilegiar. 
95. Estaríamos diante de uma insuportável contradição, admitir a idéia de que o 
legislador especializou o tratamento de certa categoria para beneficiá-la e, pela sua 
inação em alterar também a lei especial, editou regramentos ainda mais benéficos na 
regulação geral. Ora, quem deveria ser privilegiado acabaria sendo prejudicado com 
a evolução da lei geral.91 

No referido caso, o parecer, que fora prontamente aceito pelo Superior Tribunal de 

Justiça, se utiliza do diálogo das fontes92 - idealizado pelo jurista Erik Jayme, professor da 

Universidade de Helderberg da Alemanha e trazido para o Brasil pela professora Claudia 

Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - e afirma que deve ser 

                                                 
91Para ter acesso a íntegra do parecer n.º 1.731/2007, pode acessar o sítio eletrônico: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A2GrH0wc538J:www.magalhaespeixoto.com.br/bolet
im/legislacao/legislacaoMagalhaes6_11_2007_4.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 09 
março 2014. 
92 A teoria do diálogo das fontes traz o pensamento de que as leis não devem ser interpretadas e aplicadas 
isoladamente umas das outras porque o Ordenamento Jurídico é um só, devendo ser interpretado de forma 
unitária. Assim, essa teoria traz a interpretação sistemática e coordenada, onde uma norma jurídica não pode 
excluir a aplicação de outra, ou seja, esta propõe uma interpretação onde as normas não se excluem, mas se 
completam, diferente da teoria idealizada por Norberto Bobbio que adota os critérios clássicos para solução dos 
conflitos de normas (antinomias jurídicas). Flávio Tartuce complementa, afirmando que “a teoria do diálogo das 
fontes surge para substituir e superar os critérios clássicos de solução das antinomias jurídicas (hierárquico, 
especialidade e cronológico). Realmente, esse será o seu papel no futuro”. In: TARTUCE, Flávio. Manual de 
direito civil: volume único. 2. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 66. 
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utilizado o código de processo civil sobre a lei especial - lei de execuções fiscais - para 

possibilitar uma atualização do tratamento privilegiado que recebera outrora. 

Por este trecho, verificamos que ainda temos vestígios de que o Estado é vulnerável, 

merecedor de tratamento diferenciado em nossos Tribunais, mas percebemos que há um erro 

de premissa que leva a conclusões equivocadas. 

O Estado possui um tratamento diferenciado e com muitos privilégios, não porque ele é 

vulnerável em face do contribuinte, mas pelo fato de ser o produtor das leis, criá-las para 

defender seus interesses como ressaltado por Hely Lopes, bem como por esconder suas reais 

intenções no manto da proteção do interesse público que deve prevalecer sobre o privado. 

James Marins critica os numerosos acórdãos que concedem tratamento privilegiado para 

o Estado que se apoiam na hipótese de corrigir a “pseuda” vulnerabilidade do Estado, 

afirmando que:  

Como falsas premissas conduzem necessariamente a falsas conclusões, o axioma da 
debilidade fazendária permite que certas interpretações pretorianas da lei tributária 
(material, formal ou processual) acolham acriticamente as petições fazendárias, a 
qualquer custo, mesmo que em detrimento de garantias individuais, sobretudo da 
própria garantia jurisdicional em matéria fiscal.93 

Não obstante, devemos ressaltar que há uma vulnerabilidade dos servidores públicos 

que, muitas vezes, encontram-se obrigados a cumprir instrumentos administrativos, tais como 

portarias, instruções ou decretos, mesmo sabendo que não guardam fundamentação jurídica, 

sob pena de responder funcionalmente. 

Nesse ponto, podemos afirmar que o serviço público é vulnerável porque em nossa 

ordem jurídica não há “na Constituição ou no Estatuto dos Servidores dever autônomo de 

fidelidade à Lei Fundamental ou à República, embora se possa identificar na doutrina a 

compreensão da lealdade como sendo relativa ao regime constitucional.”94 

Analisando a situação por esse viés, verificamos que a falta deste vínculo do servidor 

público acarreta em um enorme dano na relação jurídica tributária porque o contribuinte não 

poderá invocar a Constituição Federal nas repartições administrativas, uma vez que, ali, o que 

tem maior valia é a Portaria, pois se não for assim, poderá ser instaurada uma sindicância ou 

auditoria contra o servidor que a desrespeitou. 

                                                 
93 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte, 2009, p. 13. 
94 SILVA, Clarissa Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes públicos. 
Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 214. 
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2 DA PLENA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  

Sem dúvida os impostos são necessários, mas não podem ser exigidos sem o 

consentimento da maior parte dos componentes da sociedade, ou daqueles que os 

representam ou que foram escolhidos por estes. 

Locke 

Ao estudarmos a administração tributária, precisamos conhecer as regras da 

administração pública, porém, o presente estudo não pretende se aprofundar nas teorias 

administrativistas. A intenção deste estudo é realizar um corte, analisando o tema sob o viés 

da tributação, onde daremos um enfoque na investigação da administração pública tributária, 

ou seja, o liame entre o fisco e o contribuinte e o dever do cidadão de pagar imposto. 

Entretanto, faz-se necessário adentrarmos um pouco na administração pública para 

retirarmos as premissas necessárias e, assim, prosseguirmos no que tange especificamente na 

relação jurídica entre o Estado e o cidadão quanto à tributação. 

Nas palavras de Hely Lopes, com a qual concordamos, “administração pública é a 

gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou 

municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem comum.”95 

Nesse passo, entendemos que a administração pública tem como seu destinatário final a 

sociedade, até mesmo nos casos em que o Estado seja beneficiado, pois não podemos 

vislumbrar outro destino da função pública diferente daquele voltado para suprir as 

necessidades de proteção, segurança e bem estar do cidadão e, por esse motivo, o Estado deve 

respeitar as próprias leis que edita.  

A vinculação do Estado à lei, para Schubert Machado, ocorre porque este “não é 

superior ao seu próprio Direito, é ele próprio um sujeito de direito.”96 

Podemos afirmar, ainda, que o exercício da administração tributária é vinculado 

diretamente à Constituição Federal, ou seja, não há necessidade de intermediação legislativa, 

pois como afirmamos, anteriormente, a Constituição tem força normativa, o que nos leva a 

concluir que este deve ser pautado no “bloco da legalidade”, assim entendido como todo ato 

administrativo deve estar fundamentado em: princípios constitucionais, leis, regulamentos e 

normas de direito internacional. 

                                                 
95 MEIRELLLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.79. 
96 MACHADO, Schubert de Farias. Lançamento tributário e decadência. MACHADO, Hugo de Brito (coord.). 
São Paulo: Dialética/ICET, 2002, p. 419. 
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Assim, a administração tributária não pode ser exercida com discricionariedade, mas, ao 

contrário, deve se ater estritamente à lei, podendo fazer somente aquilo que esteja 

expressamente consentido nesta, respeitando ao princípio da legalidade, instituído no artigo 

5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. 

Antes, porém, é preciso esclarecer que a atividade administrativa pode ser classificada 

em arbitrária, discricionária e vinculada, segundo o grau de liberdade e autonomia que o 

agente público atribua ao ato desempenhado. 

A atividade arbitrária é aquela em que temos a liberdade absoluta do agente 

administrativo ao desempenhar sua atividade, violando o ordenamento jurídico e sem 

nenhuma vinculação à lei. Essa é proibida em nosso ordenamento jurídico porque ressalta 

uma relação de poder e afasta uma relação jurídica. 

A atividade discricionária, por seu turno, é aquela em que o agente dispõe de certa 

liberdade para decidir sobre como vai agir, uma vez que deverá verificar a conveniência e 

oportunidade dentro dos limites da lei. Aqui, a norma estabelece um fim a ser alcançado, 

indicando a forma que deve ser observada e a competência da autoridade o que impõe limites 

à liberalidade do administrador, que deverá obedecer aos princípios que regem os atos 

administrativos, como por exemplo, o da legalidade e a da moralidade. 

A atividade vinculada não permite que o agente público tenha liberdade para decidir 

como irá agir porque a lei descreverá não apenas o fim a ser alcançado, mas também o 

momento de agir. Nada ficará à apreciação da autoridade. Nesta, o agente fica completamente 

subordinado ao comando legal, não lhe sendo possível utilizar critérios pessoais para 

preencher alguma lacuna legislativa. 

A atividade da administração tributária, tendo em vista o princípio da legalidade, deve 

ser plenamente vinculada, não comportando exceção porque este representa limitação e, 

consequentemente, serve para frear, conter a atuação estatal, delimitar as intervenções do 

Estado na propriedade e liberdade dos cidadãos, exercendo uma função primordial de 

proteção do indivíduo contra o Estado, que só poderá adotar condutas que estejam autorizadas 

por lei. É a legalidade no seu viés da vinculação positiva. 
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2.1 Da atividade tributária vinculada. Da criação do tributo à sua cobrança executiva 

No direito tributário, temos o princípio da estrita legalidade, onde “a relação entre o 

Estado como criador e o cidadão como devedor do tributo não decorre apenas do poder 

soberano do primeiro sobre o segundo. É uma relação jurídica, na medida em que Estado e 

cidadão se submetem - por igual - ao império da Lei.” 97 

Segundo Victor Uckmar98, todas as constituições, com exceção a da URSS, estabelecem 

o princípio da legalidade tributária e, em específico, o Brasil desde a época do Império já 

possuía tal princípio no que consiste na instituição ou majoração do tributo. 

Esse princípio envolve toda a relação existente entre o contribuinte e o fisco, 

concedendo juridicidade, afastando o arbítrio e concretizando a segurança jurídica, motivo 

pelo qual afirmamos que a autoridade administrativa, ao aplicar a regra ao caso concreto, não 

pode criar exceções porque se fosse permitido tal absurdo, estaríamos autorizando a 

Constituição Federal ser alterada por uma norma infraconstitucional e, consequentemente, 

acarretando no enfraquecimento de todo o ordenamento jurídico. 

Esclarecemos que o legislador ordinário, ao instituir a exação fiscal, pode criar exceções 

como as isenções tributárias (exceções à regra de tributação) porque a criação do tributo é 

uma atividade legislativa, onde não há atividade vinculada como é o caso da atividade 

desempenhada pelo aplicador da lei, ou seja, quando este realiza o lançamento que é uma 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

Para Rubens Gomes de Souza, citado por Schubert Machado,  

A seqüência para o nascimento do direito do Estado ao tributo há muito foi traçada 
por Gomes de Souza e se divide em três momentos (a) em abstrato, decorre da lei 
que o institui, como norma objetiva e abstrata; (b) em concreto, com a ocorrência do 
fato gerador, ou seja, quando ocorre o fato previsto na lei como hipótese de 
incidência tributária; e (c) de maneira formal, através do processo formativo da 
obrigação tributária, que é a função do lançamento.  
Dito de outra forma: ‘... se ´abstratamente´ não pode existir tributo sem lei que o 
institua e se ´objetivamente´ não pode existir tributo sem a ocorrência do fato 
gerador, ´subjetivamente´ não pode ser efetivada a arrecadação ou o pagamento de 
nenhum tributo sem a sua apuração, cálculo e identificação do contribuinte, que são 
funções específicas do lançamento.’   
Tudo em razão do princípio da estrita legalidade, que envolve por completo a 
relação tributária. 

                                                 
97 MACHADO, Schubert de Farias. Lançamento tributário e decadência. MACHADO, Hugo de Brito (coord.). 
São Paulo: Dialética/ICET, 2002, p. 419. 
98 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. Tradução e notas ao direito 
brasileiro de GRECO, Marco Aurélio. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34-39. 



56 
 

Para que aquela sequência se complete é indispensável que exista a possibilidade de 
um amplo controle jurisdicional, que permita a verificação da plena vinculação de 
toda a atividade da administração tributária.99  

Partindo deste raciocínio juntamente com o conceito legal de tributo extraído do artigo 

3º do Código Tributário Nacional, verificamos que este deve ser cobrado sem 

discricionariedade alguma da autoridade administrativa tributária, não cabendo a esta tributar 

por analogia ou realizar interpretação declarativa ou extensiva quando da instituição da 

exação, conforme o artigo 108, § 1º do mesmo diploma legal. 

A leitura do artigo 3º do Código Tributário Nacional nos leva a admitir que a criação e a 

cobrança de tributo só podem ser realizadas pela forma e de acordo com os meios que foram 

previamente estabelecidos na lei100, sendo impossível à autoridade administrativa decidir se 

irá ou não cobrar a exação porque “ou o tributo é devido, nos termos da lei, e neste caso há de 

ser cobrado, ou não é devido, também nos termos da lei, e neste caso não será cobrado.”101 

Nesse ponto, deixamos claro que a criação da exação fiscal não significa apenas dizer 

que fica instituído o tributo X, pelo contrário, a lei em sentido específico deverá observar as 

seguintes regras: “a individualização dos sujeitos, do objeto e dos critérios de determinação 

do seu quantum”102, ou como ensinado por Paulo de Barros Carvalho103, deverá ter todos os 

elementos que compõe a regra matriz de incidência tributária - RMIT. 

Podemos afirmar, com base na teoria de Paulo de Barros Carvalho104 que a RMIT é uma 

forma de organizar esquematicamente todos os elementos que compõe o tributo (critérios: 

temporal; espacial, pessoal;– sujeitos ativo e passivo -; quantitativo - base de cálculo e 

alíquota -; e material), onde a sua incidência faz nascer o vínculo entre o sujeito passivo 

(contribuinte e responsável) e o sujeito ativo (Fisco) ou, em outras palavras, a regra mínima 

que estipula o núcleo da incidência tributária, desempenhando duas funções importantes na 

relação tributária: delimitar o âmbito da incidência normativa; e controlar a 

constitucionalidade e legalidade normativa. 

                                                 
99 MACHADO, Schubert de Farias. Lançamento tributário e decadência. MACHADO, Hugo de Brito (coord.). 
São Paulo: Dialética/ICET, 2002, p. 420. 
100 De acordo com Victor Uckmar, “na França todas as leis fiscais expedidas depois da restauração, no último 
artigo, advertem que os funcionários públicos que ordenem arrecadação de impostos não autorizados por lei 
estão submetidos a duas ações: uma penal, de excesso de exação, e outra civil, de ressarcimento.” In: UCKMAR, 
Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. Tradução e notas ao direito brasileiro de GRECO, 
Marco Aurélio, 1999, p. 45. 
101 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 63. 
102 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário, 1999, p. 43. 
103 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 298-300. 
104 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4 ed. São Paulo: noeses, 2011, p. 149. 
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Assim, verificamos que é impossível a criação de tributos que guardem conceitos vagos 

a serem preenchidos com o juízo pessoal da autoridade administrativa pelo simples fato que o 

ato administrativo que possui conteúdo tributário é plenamente vinculado à lei, bem como, se 

assim fosse, haveria uma pluralidade de entendimentos por parte daqueles que aplicam o 

direito, uma vez que o Estado possui inúmeros agentes públicos. 

Nesse ponto, advertimos que a liberdade do aplicador da lei, de escolher o como, em 

face de conceitos vagos, não é ato discricionário porque pode ser objeto de recurso e, por esse 

motivo não se confunde com a liberdade do aplicador da lei no exercício do poder 

discricionário, uma vez que nesse caso, o seu ato é legal. 

É bem verdade que algumas normas trazem certa vaguidade dos conceitos o que poderia 

levar o leitor mais descuidado a pensar que neste caso, estaria diante de uma situação que 

comportasse uma pequena discricionariedade. No entanto, assim não é. 

No que diz respeito à possibilidade da autoridade administrativa aplicar a norma com 

um determinado conceito, em virtude de sua interpretação, não é um ato discricionário, mas 

como afirmado pelo professor Hugo Machado, no referido caso, o agente “está aplicando a 

norma com o significado que a seu ver é correto. Seu entendimento pode ser alterado por 

outra autoridade que tenha competência para exercer o controle da legalidade.”105 

Como podemos ver, a liberalidade do agente pode ser revisada, o que o descaracteriza 

como ato discricionário, pois se este foi praticado com liberdade, observando a forma e por 

autoridade competente, seria legal e não caberia revisão, diferentemente daquele que poderá 

ser alterado após uma análise de quem detenha capacidade para tal. 

No entanto, como dito em linhas anteriores, não somente a criação do tributo deve 

obediência ao princípio da legalidade estrita, mas todos os passos da administração tributária 

até a realização da cobrança de tal exação. 

Assim, por ser esta uma atividade vinculada, temos a lei estabelecendo todos os 

elementos, pressupostos ou requisitos do ato do agente público, não havendo para o intérprete 

qualquer liberdade de escolha. Este deverá agir nos exatos termos previstos na lei, ou seja, se 

verificar a ocorrência do fato que dá origem ao ato administrativo, seu dever é promovê-lo 

conforme a norma. 

                                                 
105 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 2012, p. 63. 
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Não há possibilidade de discricionariedade do agente público na realização da atividade 

tributária, que não poderá utilizar de seu juízo pessoal nem mesmo nos casos da norma trazer 

conceitos vagos ou indeterminados, ou seja, não pode complementar a norma. 

Chamamos a atenção que nem mesmo na atividade de fiscalização e cobrança dos 

tributos devidos, o agente público goza de liberdade para agir segundo sua conveniência ou 

aplicar critérios ou parâmetros que não estejam na legislação tributária.  

No entanto, a autoridade tributária possui, em casos específicos e limitados, 

discricionariedade, onde poderá decidir por uma conduta entre várias possíveis e lícitas, tais 

como: a) a conformação dos programas de fiscalização - quem será fiscalizado, quando o 

procedimento será efetivado e quais os objetos de verificação e b) o lucro arbitrado, quando 

não conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a 

utilização, a critério da autoridade lançadora, dentre as alternativas de cálculo possíveis dentro 

do regulamento do tributo aplicado. 

Seja como for, a atividade administrativa tributária, voltamos a dizer, está vinculada à 

lei, não conferindo nenhuma liberdade, muito menos vontade pessoal, à autoridade 

administrativa, que não poderá ir buscar um fim diverso daquele prescrito na lei. Se houver 

lacuna, deverá ser superada pela edição de uma nova norma e não pela interpretação ou 

vontade da autoridade administrativa. 

A administração tributária está regida pelo princípio da legalidade estrita, onde o agente 

público só poderá agir de acordo com os ditames legais, sem utilizar de seu juízo particular, 

sob pena de extrapolar a lei e, nesse ponto, ser possível a sua responsabilidade, pois deixa de 

agir como Estado e passa a agir conforme o seu entendimento, sendo arbitrário o seu ato. 

Nesse passo, temos que o tributo deve ser criado pela autoridade legislativa mediante a 

edição de norma - lei formal - que traga conceitos claros para evitar a pluralidade de 

entendimentos quando for realizada a sua cobrança porque somente assim estará obedecendo 

ao princípio da legalidade e respeitando às garantias do contribuinte. 

Acrescentamos, ainda, que não basta a criação do tributo ser instituído por lei e 

obedecer a forma estipulada pela Constituição para garantir a efetividade dos direitos 

fundamentais do cidadão, é necessário a observância de certas formalidades também quando a 

autoridade administrativa tributária for aplicar tais normas para realizar a cobrança executiva, 
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sob pena de cometer inúmeras sanções políticas e colocar de lado todos os direitos do cidadão 

quando invadir seu patrimônio. 

Por esse motivo, o processo administrativo fiscal também deverá conter atos 

administrativos vinculados, onde não caberá à autoridade fiscal escolher se vai cobrar o 

tributo deste ou daquele cidadão. Deverá cobrar de todos de forma indiscriminada com a 

estrita observância do procedimento criado para tal fim e oferecendo ao cidadão o direito de 

exercer sua defesa, contraditando a exação fiscal. 

 

2.2 Da hierarquia das normas na administração tributária  

O sistema jurídico é organizado hierarquicamente como uma pirâmide, uma vez que 

partimos da premissa de que o Direito é um sistema de limites criados pelo ser humano e, no 

que diz respeito ao tributo, temos que o princípio da legalidade é quem confere freio ao poder 

de tributar. 

Em nosso ordenamento jurídico, temos a Constituição Federal como o conjunto de 

normas que está no topo da pirâmide hierárquica, vinculando as demais leis que estão, 

obrigatoriamente, abaixo dessa. Logo, a Constituição é um limite para as demais normas que 

não poderão contrariá-la. 

Em especial, a Constituição brasileira, faz referência aos tributos, o que nos leva a 

afirmar que toda e qualquer norma da administração tributária, por ser hierarquicamente 

inferior, deverá ser elaborada obedecendo aos limites lá expressos. 

O Código Tributário Nacional traz um rol exemplificativo das normas que compõe a 

legislação tributária, que poderíamos dizer, sucintamente, que são todas as normas que tratem 

de tributo ou da relação entre o fisco e contribuinte, partindo da Constituição Federal até os 

mais subalternos dos atos normativos. 

Com efeito, a Constituição é hierarquicamente superior e, por tal motivo, toda a 

legislação deverá estar em sintonia com aquela para lhe ser conferida juridicidade, ou seja, a 

autoridade administrativa deve agir sempre pautada na Carta Magna para cumprir o princípio 

da legalidade.  
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Nesse ponto, Hugo Machado, afirma que “o intérprete das normas jurídicas deve 

respeitar sempre a posição hierárquica de cada norma no sistema jurídico. Não pode 

interpretar a Constituição a partir do que dizem as leis.”106 

A administração tributária é plenamente vinculada, como afirmado em linhas anteriores, 

não sendo conferido ao seu agente se utilizar de seus valores pessoais para interpretar uma 

situação, nem tampouco criar uma norma - Resolução - contrária à Constituição. Este deve 

concretizar os princípios e valores lá elencados para, desta forma, respeitar a hierarquia das 

normas. Deverá realizar seus atos em conformidade com a lei. 

De acordo com Gustavo Binenbojm, “a superação do paradigma da legalidade 

administrativa só pode dar-se com a substituição da lei pela Constituição como cerne da 

vinculação administrativa à juridicidade.”107 

Assim, temos que todas as normas que versam sobre tributos e relações jurídicas no 

Brasil devem respeitar à norma de maior hierarquia para produzirem seus efeitos e, 

consequentemente, não refletirem em atos autoritários e flagrantemente abusivos. 

Partindo do pressuposto que a Constituição Federal encontra-se acima de todas as leis, 

temos que abaixo dela estão situados os demais atos legais e administrativos que deverão estar 

em sintonia com ela. Logo, visualizamos a hierarquia da legislação tributária da seguinte 

forma: Constituição Federal; Emendas Constitucionais; Leis Complementares; Convenções e 

Tratados Internacionais; Leis Ordinárias; Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos 

Legislativos; Resoluções do Senado Federal; Decretos do Poder Executivo; Portarias e demais 

normas. 

O objetivo do presente trabalho não é exaurir o significado de cada norma tributária, 

mas enfatizar que há uma hierarquia a ser obedecida que poderá acarretar na responsabilidade 

do agente público que resolver agir em desconformidade com a norma de hierarquia maior, ou 

seja, a autoridade administrativa deve desenvolver sua atividade conforme a lei e não poderá 

esquecer que as garantias do contribuinte estão no topo da pirâmide e, consequentemente, se 

sobrepõe a portarias ou resoluções criadas pelo Estado que contrariam à Constituição Federal. 

                                                 
106 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 205. 
107 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.36. 
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2.2.1 Da autonomia do agente público 

Entendemos a expressão agente público como todas as pessoas físicas que, 

independentemente do título, remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, exercem uma 

função pública como sendo o Estado personificado, de acordo com a teoria do órgão. 

Não há dúvida que no conceito de agente público estão incluídos os funcionários 

públicos, agentes políticos e particulares em colaboração com o Poder Público, embora esta 

prestação de serviço seja por tempo determinado.  

No entanto, não analisaremos todas as espécies de agentes públicos (agentes políticos, 

servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o Poder Público), mas 

somente aqueles que mais importam para a relação tributária, qual seja: os agentes públicos 

como agentes políticos ou agentes administrativos. 

Em breve síntese, temos que os agentes políticos são aquelas pessoas que exercem uma 

função pública (direção e orientação estabelecidas na Constituição Federal) como 

representantes do Estado por um determinado período e, como regra, são investidos no cargo 

através de eleição que lhes confere um mandato. Chefes do Executivo, auxiliares e os 

membros do Poder Legislativo. 

Os servidores públicos em sentido estrito ou agentes administrativos estão vinculados 

ao Estado por uma relação permanente de trabalho, onde podemos afirmar que estes são os 

profissionais da função pública, mas não são membros do Poder de Estado, não o representam 

e não possuem atribuição política ou governamental. 

Sobre os agentes administrativos, transcrevemos importantes considerações de Hely 

Lopes afirmando que: 

Os agentes administrativos não são membros de Poder de Estado, nem o 
representam, nem exercem atribuições políticas ou governamentais; são unicamente 
servidores públicos, com maior ou menor hierarquia, encargos e responsabilidades 
profissionais dentro do órgão ou da entidade a que servem, conforme o cargo, 
emprego ou a função em que estejam investidos. De acordo com a posição 
hierárquica que ocupam e as funções que lhes são cometidas, recebem a 
correspondente parcela de autoridade pública para o seu desempenho no plano 
administrativo, sem qualquer poder político. Suas atribuições, de chefia, 
planejamento, assessoramento ou execução, permanecem no âmbito das habilidades 
profissionais postas remuneradamente a serviço da Administração. Daí por que tais 
agentes respondem sempre por simples culpa pelas lesões que causem à 
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Administração ou a terceiros no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-
las, visto que os atos profissionais exigem perícia técnica e perfeição de ofício.108 

Tecidas essas considerações, alertamos que a expressão funcionário público, ainda 

muito ouvida nos corredores dos órgãos públicos, foi banida pela Constituição Federal de 

1988, motivo pelo qual não deve ser mais utilizada. Esta era uma categoria dos servidores 

públicos e representava apenas os servidores estatutários que integravam os entes federativos 

- administração direta. 

Assim, considerando o agente público como agente político ou administrativo, é sabido 

que no desempenho das atividades deste na administração tributária, há uma infinidade de 

ações - umas maiores e outras menores - que vão da simples assinatura de uma folha de ponto 

até a lavratura de um auto de infração por descumprimento de obrigação principal ou 

acessória. Todas essas ações são chamadas de atos administrativos.  

Nesse caso, verificamos claramente que a liberdade de ação do administrador é 

distribuída de forma desigual entre os diversos tipos de atos administrativos, onde há maior 

liberdade para alguns atos administrativos (como abonar a falta de um servidor, por exemplo) 

enquanto não há nenhuma para outros atos administrativos, como é o caso da sanção imposta. 

Como afirmado anteriormente, a administração tributária é plenamente vinculada à lei, 

não conferindo discricionariedade ao agente público para atribuir juízos pessoais no intuito de 

complementar a norma e aplicar ao caso concreto. “Cabe, deste modo, à Administração 

apenas aplicar o que é prescrito em lei, carecendo, portanto, de qualquer espécie de 

‘faculdade’, senão a de cumprir o preceito legal.”109 

Pode-se dizer, concordando com Cássio Cavalli110, que o ato discricionário é aquele que 

a Administração Pública pode ou não praticar em consonância com uma noção de liberdade 

ou, simplesmente, é aquele em que a Administração possui, necessariamente, uma margem de 

escolha entre alternativas em que se deixa a Esta um momento de livre cognição.  

Com base em tais explanações, não podemos admitir que a Administração tributária seja 

composta de atos discricionários de seus intérpretes, conferindo plena liberdade ao agente 

público. Este deverá agir conforme a lei em sentido específico que declara sua conduta, sob 
                                                 
108 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 2000, p. 74. 
109 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 
926 
110 CAVALLI, Cássio. O controle da discricionariedade administrativa e a discricionariedade técnica. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 61-76, maio/ago. 2009, p. 63. 
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pena de não respeitar as garantias do cidadão e o prejudicar por cometer atos fundamentados 

na soberania do Estado. 

Os atos tributários (lançamento111) não podem ser discricionários e, aqueles que 

permitem uma faculdade ao agente, devem ser muito cautelosos para não violar os direitos 

fundamentais do contribuinte, como demonstrado por Paulo de Barros: 

Funcionários da entidade tributante, animados pela busca da ‘verdade material’, 
passam a ingressar, desordenadamente, em setores nem sempre admissíveis, pondo 
em risco a integridade de direitos fundamentais do cidadão. 
E não basta proclamar que os limites da ação do Estado ficam determinados pelo 
feixe dos direitos e garantias individuais, porque, nas situações que examinamos, 
qualquer desvio significará violação daqueles direitos. Como resolver esse delicado 
problema, isto é, dar instrumentos ao Poder Público para que desenvolva seus 
programas de gestão tributária e, ao mesmo tempo, assegurar a plataforma dos 
direitos fundamentais dos administrados? Ninguém discute a procedência de 
presunções relativas e absolutas, bem como de ficções, para que o subsistema das 
normas tributárias possa cumprir seus objetivos reguladores. As presunções e 
ficções, utilizadas em procedimento administrativo de imposição tributária, haverão 
de ser cuidadosamente construídas como tipos normativos. Mas o problema já não 
se situa nesse plano e sim no das regras formais que, estipulando a competência dos 
funcionários da Administração, possam permitir-lhes, ainda que involuntariamente, 
transgressões a direitos e garantias tão importantes para a pessoa do administrado.112 

Mesmo nos casos em que comporta uma liberdade do agente, há limites. Não deverá 

agir exclusivamente com valores pessoais, olvidando-se das normas e princípios que estão 

postos no Ordenamento Jurídico. Este deve ter uma visão sistêmica, compreendendo que a 

Constituição Federal é uma norma superior hierárquica e que surte efeitos em todas as demais 

normas. 

Entretanto, por mais que admitamos que o exercício da administração tributária deva ser 

vinculado plenamente à lei, temos consciência que dificilmente este será o reflexo ideal do 

exposto na norma, uma vez que a autoridade administrativa, alguma vezes, terá mais de uma 

opção quando da realização do ato, como por exemplo na escolha da empresa que irá realizar 

a fiscalização ou no tempo desta, entre outros casos. 

É nesse momento que falamos da autonomia do agente público que, mesmo regrado 

pelo direito positivo, na prática de ato de sua competência, poderá escolher como agir, 

                                                 
111 Código Tributário Nacional. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
112 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método, 2011, p. 932/933. 
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bastando que exista a predominância de especificações da lei sobre os elementos que podem 

ser discricionários113. 

A atividade administrativa guarda vinculação positiva à lei, mas não se resume a tão 

somente a aplicação desta, o  que nos leva a afirmar que o agente público no que diz respeito a 

matérias tributárias possui uma pequena autonomia no exercício de suas funções, mas sempre 

devendo ser orientado pela Constituição Federal. 

É importante frisarmos a hierarquia da Constituição porque, no cotidiano tributário, nos 

deparamos com Portarias ou Resolução que contrariam a norma maior quando criam uma 

sanção política, por exemplo, mas que vinculam o agente público que acaba sendo “obrigado” 

a causar um dano ao cidadão por se sentir compelido a cumprir o exposto naquele dispositivo. 

Entretanto, é nesse ponto que defendemos que existe a liberdade do agente público 

porque o mesmo não está obrigado a cumprir uma norma que esteja flagrantemente em 

conflito com a Constituição, podendo e devendo superar a vinculação da lei e aplicar 

princípios e regras expostas lá. 

Para ilustrarmos a autonomia do agente fiscal, citamos o julgador administrativo, que é 

totalmente vinculado à lei, mas que defendemos que o mesmo guarda uma possibilidade de 

autonomia e liberdade quando analisa o processo administrativo e profere sua decisão.  

Não se discute que aquele julgador deverá cumprir integralmente o exposto na lei em 

atenção ao princípio da legalidade e, como se sabe, o órgão administrativo - contencioso 

administrativo tributário - não pode analisar a constitucionalidade da norma.  

No entanto, mesmo nesse caso, o aplicador da norma, o agente público, terá autonomia 

para proferir suas decisões e, no caso concreto, não aplicar a norma partindo de uma análise 

sistêmica do ordenamento, como, por exemplo, no caso das situações que estão enquadradas 

na imposição de multa de dois por cento (2%) sobre o valor das operações e prestações 

                                                 
113 Sobre esse ponto, Hely Lopes afirma que os “elementos vinculados serão sempre a competência, a finalidade 
e a forma, além de outros que a norma legal indicar para a consecução do ato. [...] Relegado qualquer desses 
elementos, além de outros que a norma exigir, o ato é nulo, e assim pode ser declarado pela própria 
Administração ou pelo Judiciário, porque a vinculação é matéria de legalidade.” In: MEIRELLLES, Hely Lopes. 
Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 109. 
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quando o contribuinte não entregar ao Fisco os dados em arquivo magnético - art. 123, inciso 

VIII, alínea “i” da Lei 12.670/96 do estado do Ceará.114 

No exemplo informado, temos que no primeiro momento, ao verificar que o cidadão 

entregou apenas os livros contábeis ou os livros e o arquivo magnético que estava com uma 

parte corrompida, haveria a aplicação da penalidade por disposição expressa da norma. 

Entretanto, entendemos que o agente público, diante da verificação que o contribuinte não 

agiu com dolo, não só poderá como deverá desconsiderar tal norma, não aplicando a multa 

extremamente elevada porque se não houve a intenção daquele em cometer lesão ao Erário, 

consequentemente, não houve infração.  

Agir dessa forma não significará que a autoridade administrativa estará descumprindo o 

princípio da legalidade, mas, tão somente, superando o dogma da lei e concretizando o valor 

de justiça previsto na Constituição Federal, mas tão esquecido.  

Poderá, também, se utilizar do princípio da proporcionalidade e verificar se no caso em 

concreto, os documentos entregues ao Fisco, em formato físico, satisfizeram ou não a 

obrigação acessória, se havia naqueles todos os elementos possíveis para fiscalizar a operação 

que incidirá o tributo, pois o arquivo magnético é apenas uma forma de agilizar a fiscalização. 

Adotar essa postura não significa desvincular a administração pública tributária da 

legalidade, mas, como afirma Gustavo Binenbojm, superar o dogma da imprescindibilidade 

da lei, que é consequência do: 

surgimento de uma verdadeira constituição administrativa, que, por um processo de 
autodeterminação constitucional, se emancipou da lei na sua relação com a 
Administração Pública, passando a consagrar princípios e regras que, sem 
dependência da interpositio legislatoris, vinculam direta e imediatamente as 
autoridades administrativas.115 

É bem verdade que adotar tal medida é bastante difícil para o agente público, que 

poderá sofrer sanções administrativas, vindo a responder por auditorias ou sindicâncias 

                                                 
114 Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do 
pagamento do imposto, quando for o caso:  
VIII - outras faltas: 
i) deixar o contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados ou de equipamento ECF de 
entregar ao Fisco arquivo magnético referente a operações com mercadorias ou prestações de serviço ou entregá-
lo em padrão diferente do estabelecido pela legislação ou, ainda, em condições que impossibilitem a leitura dos 
dados nele contidos: multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total das operações e prestações de saídas 
de cada período irregular, não inferior a 5.000 (cinco mil) Ufirces, sem prejuízo do arbitramento do imposto 
devido; 
115 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização, 2008, p.37. 



66 
 

internas, haja vista que seu comportamento pode vir a ser apontado como violador de norma 

explícita, sendo prejudicado em sua carreira, por mais que esteja adotando uma postura 

compatível com a Constituição Federal e resguardando o Estado de Direito. 

Nesse passo, temos que o agente público tem uma pequena liberdade para agir, mas 

quando for utilizar desta, deverá obedecer aos princípios constitucionais, agindo de forma 

imparcial sem dar prioridade ao Fisco ou ao contribuinte, ressaltando que no que tange aos 

elementos constitutivos da obrigação tributária, somente a lei poderá estabelecer como esta é 

criada em virtude do princípio da reserva legal que permite à Administração tributária apenas 

interpretar os conceitos jurídicos não definidos. 

 

2.2.2 Relação entre o Estado e o agente público: teoria do órgão 

Várias são as teorias que tentam explicar o que são os órgãos públicos, qual sua 

natureza jurídica e, assim identificar as atribuições do Estado. A primeira teoria, chamada de 

teoria do mandato, foi buscar no direito privado os fundamentos para esclarecer a relação do 

Estado com os agentes públicos, trazendo o ideal do contrato de mandato.  

Nessa teoria, a pessoa jurídica - Estado - para manifestar sua vontade passaria uma 

procuração para o agente público agir em seu nome, o que nos levaria a uma dupla estrutura: 

de um lado o Estado - mandante e do outro lado o agente público - mandatário. 

Apesar de ser uma teoria interessante, não prosperou porque sofreu grande crítica pelo 

fato que não explica como o Estado, ente abstrato, manifesta sua primeira vontade de passar 

uma procuração para o agente público. 

Tendo em vista essa impossibilidade, surgiu a teoria da representação, também com 

base no direito privado, onde encontramos o Estado como representado e o agente público 

como representante por força de lei, equiparando-se ao tutor ou curador. 

Não fora diferente da primeira teoria, uma vez que sofreu críticas severas porque estaria 

equiparando o Estado a uma pessoa incapaz, o que não podemos conceber tal realidade, bem 

como não conseguimos justificar como este manifestou sua vontade de ser representado. 

Assim, esta teoria também fora abandonada. 
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Com efeito, essa teoria trazia um outro problema de difícil solução porque quando o 

agente ultrapassasse os poderes da representação, o Estado não responderia por estes atos, 

contrariando a teoria da responsabilidade objetiva e prejudicando o cidadão. 

Nesse passo, por inspiração do jurista alemão Otto Gierke, surgiu uma teoria 

revolucionária, que fora admitida no direito público, chamada de teoria do órgão que parte de 

uma nova estrutura, onde existe apenas uma única pessoa presente, a pessoa jurídica - o 

Estado - que é formado por órgãos, que são suas repartições internas, onde encontramos os 

agentes públicos. A ideia de representação é deixada de lado para entrar a imputação. 

A principal característica dessa teoria subsiste no princípio da imputação volitiva, ou 

seja, “a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence. Há, 

pois, uma relação jurídica externa, entre a pessoa jurídica e outras pessoas, e uma relação 

interna, que vincula o órgão à pessoa jurídica a que pertence.”116 

De acordo com esta teoria, apenas nos interessa a pessoa jurídica, pois quando o agente 

público, no exercício da função pública, expede um ato ou pratica um ato administrativo, é 

como se a própria pessoa jurídica estivesse se manifestando. Os atos do agente público são 

imputados diretamente à pessoa jurídica, que poderá agir de forma regressiva contra aquele 

que praticou o ato porque o agente não tem vontade própria, ele age como se Estado fosse. 

Maria Sylvia Di Pietro117 explica que essa teoria é utilizada para justificar a validade 

dos atos praticados por funcionário de fato, pois considera que o ato por ele praticado é ato do 

órgão, imputável, portanto, à Administração e assevera que: 

segundo José Afonso da Silva, baseado na lição de Gordillo que ‘os atos e 
provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas 
ao órgão ou entidade administrativa da Administração Pública, de sorte que ele é o 
autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a 
vontade estatal’. Acrescenta o autor que, em consequência, ‘as realizações 
governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em 
nome de quem as produzira’.118  

Deve-se notar que não é qualquer ato que será imputado ao Estado. É necessário que o 

ato revista-se, ao menos, de aparência de ato jurídico legítimo e seja praticado por alguém que 

se deva presumir ser um agente público (teoria da aparência). Fora desses casos, o ato não 

será considerado ato do Estado. 

                                                 
116 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 
13.  
117 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2012, p. 575. 
118 Op. Cit., p. 71.  
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2.2.3 Da falta de proteção do servidor público por ausência de diretrizes específicas nos 

casos concretos 

De acordo com a teoria do órgão, o servidor público é o próprio Estado, não age de 

acordo com sua vontade, mas, com base na legalidade e moralidade, age conforme preconiza 

a Constituição Federal deixando seus valores em um segundo plano e atendendo ao disposto 

na norma que determina sua conduta. 

O servidor público possui deveres previstos nas leis estatutárias, onde podemos citar, 

com base na lei 8.112/90, que o mesmo deverá observar às normas legais e regulamentares; 

cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa; representar contra ilegalidade, omissão ou abuso 

de poder, entre outras. 

Se o agente público não agir dessa forma, resultará que o mesmo está desviando sua 

conduta, deixando de agir como se Estado fosse e, assim, deverá sofrer processo disciplinar 

para ser apurada a sua culpa podendo responder civil, penal e administrativamente, 

ressaltando que as responsabilidades se acumulam e, consequentemente, suas sanções. 

O agente público deve obediência hierárquica, mas, antes de obedecer às várias 

Portarias e Circulares internas, Resoluções Normativas, deve ter seus atos pautados na 

Constituição, uma vez que todas as demais normas devem estar em consonância com aquela. 

Entretanto, no dia a dia, principalmente na área tributária, nem sempre verificamos essa 

conduta do servidor público que teme as ouvidorias internas, sindicâncias e corregedorias e, 

por tal motivo, acaba cumprindo o que está na norma sem verificar o seu conteúdo em 

flagrante violação à Constituição Federal. 

De fato, verificamos que a autoridade administrativa, para evitar o desgaste emocional e 

profissional de enfrentar uma ouvidoria ou sindicância, prefere agir sem questionar as normas 

que lhe são impostas, devolvendo para o administrado a obrigação de ir ao Judiciário 

questionar a norma que é flagrantemente ilegal ou inconstitucional. Aumenta, assim, a 

judicialização e a tensão entre fisco e contribuinte, além de corroborar para aumentar a crise 

de confiança do administrado em suas instituições. 

O servidor público enquanto cidadão, por se sentir frágil, afirma que apenas está 

cumprindo a norma com base no princípio da legalidade e, assim, executando seus deveres, 
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mas se esquece de que é sua obrigação, cumprir as ordens superiores, manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa e observar às normas legais, incluindo aí, 

obediência à Constituição Federal. 

Um fator importante que contribuiu para o servidor público obedecer diretamente às 

resoluções internas e portarias e não a Constituição Federal se resume em que a maior parte 

das infrações administrativas não é definida com precisão, onde a lei, em regra, fala apenas 

em descumprimento dos deveres, insubordinação grave, procedimento irregular, incontinência 

pública ou falta de exação no cumprimento do dever. 

Isso contribui, e muito, para causar uma insegurança ao servidor público que, nos casos 

práticos, se depara com uma norma que contraria a Constituição Federal flagrantemente, mas, 

mesmo assim, aplica o que naquela está disposto. Tal atitude é consequência da possibilidade 

de vir a responder uma auditoria interna, uma sindicância ou um processo administrativo para 

apurar a sua falta.  

Essa questão é bastante séria e preocupante porque se este responder a alguns processos 

administrativos, mesmo que venha a ser absolvido por se ter verificado que não cometeu 

nenhuma falta, terá sua carreira administrativa prejudicada, existindo a possibilidade real de 

não progredir e receber nomeações, embora competente e eficiente.  

O receio de sofrer penas disciplinares acaba por determinar que o agente público não 

questione às normas que lhes são repassadas e, ao contrário, cumpri-las integralmente sem 

analisar sequer se esta ocasionará um prejuízo a terceiro. 

A mesma atitude ocorre quando o agente público se depara com uma situação nova, que 

não há previsão nos manuais ou regulamentos. Este prefere dizer que o “sistema” não permite 

realizar tal comando a examinar cuidadosamente o caso em concreto e verificar uma solução 

que possa ser adotada. 

A atitude, reprovável pelos cidadãos que precisam de uma análise peculiar, é baseada na 

falta de segurança do servidor público em adotar uma postura inovadora, que não está prevista 

nas resoluções internas e vir a ter que responder a um processo administrativo, com a 

possibilidade de receber uma advertência de seu superior e até mesmo perder uma 

oportunidade de promoção na carreira. 
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É de conhecimento de todos que o agente público deve agir com base no princípio da 

legalidade e, alegando estar cumprindo tal princípio, quando existe a ausência de diretrizes 

específicas de como deve agir, este simplesmente não adota nenhuma conduta, alegando que 

nada pode fazer. 

É nesse ponto que reside o erro do servidor público, uma vez que o mesmo deveria 

remeter o caso inovador ao seu superior e assim por diante, até que chegue naquele que editou 

as normas internas e não previu a situação. 

O agente público, não podemos esquecer, é o Estado e, assim, deverá analisar o caso do 

cidadão, mesmo que não tenha uma diretriz específica para dar uma solução, pois o mesmo 

deve obediência à Constituição Federal, de onde deve tirar as diretrizes para solucionar todo e 

qualquer caso. 

Deve ficar claro para o servidor público que agir com base na Constituição não é 

desviar sua função nem tampouco exercer irregularmente suas atribuições, motivo pelo qual 

não deverá responder a nenhuma sindicância ou ouvidoria interna. 

É fato que o agente público não está protegido contra uma sindicância ou ouvidoria, 

mas tanto em um caso como o outro, o mesmo tem o direito a ampla defesa para comprovar 

que não desviou sua função e, pelo contrário, agiu com zelo e dedicação às atribuições de seu 

cargo, elencado como o primeiro dever do servidor na Lei 8.112/90. 

 

2.3 Burocracia administrativa versus boa conduta estatal 

No tempo em que vivemos, o Estado assume um papel central, afastado do 

autoritarismo e preocupado com a coletividade como um todo, devendo estar voltado para a 

realização da justiça, conferindo a cada um o que é seu , o que se merece e, assim, se 

obrigando a desenvolver seu papel de forma eficiente e adequada. 

De acordo com o art. 175, inciso IV da Constituição Federal, o serviço público 

adequado é um direito fundamental, motivo pelo qual a doutrina moderna já defende que o 

Estado deverá adotar postura menos burocrática e prestar um serviço com maior qualidade aos 

cidadãos para concretizar a administração pública eficiente e eficaz, proporcional, cumpridora 

de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade. 
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Nesse sentido, Cármen Lúcia defende que todo o cuidado do ordenamento jurídico com 

“a forma de prestação do serviço público justifica-se pela circunstância de a própria 

Constituição ter configurado o direito do cidadão (usuário) ao serviço público adequado.”119 

Não poderia ser outro pensamento porque a administração pública deve desenvolver 

suas atividades com obediência ao princípio da eficiência. 

O Estado deverá realizar a prática continuada da gestão favorável ao bem de todos, ou 

seja, deverá governar democraticamente. No entanto, no cotidiano, verificamos a notória 

ineficiência do Estado brasileiro no desempenho das funções públicas básicas, como a saúde, 

educação, segurança pública, habitação, saneamento básico e preservação do meio ambiente. 

Os noticiários denunciam, diariamente, a má qualidade da prestação desses serviços que 

são contrários aos valores da “boa administração” e, assim, contribuem para a descrença nas 

autoridades e nas instituições, colaborando infinitamente para o aumento da distância entre 

aquelas e a confiança da população.  

Não só a má qualidade na prestação dos serviços públicos é preocupante como também 

o grande desperdício dos recursos públicos porque, como afirma Nelson Figueiredo, 

A gastança, o criminoso desperdício de recursos públicos, a corrupção endêmica em 
todos os níveis de poder, do Município à União, e a ineficiência no desempenho de 
funções públicas básicas (educação, saúde, saneamento básico, preservação do meio 
ambiente e segurança pública), ao lado do não pagamento de seus débitos e do 
sistemático descumprimento de decisões judiciais que lhe sejam desfavoráveis 
financeiramente continuam a caracterizar o comportamento do Estado brasileiro. 

O Brasil tem uma enorme carga tributária, uma regulamentação tributária 

demasiadamente burocratizada e, em contrapartida, oferece pouco quando falamos em 

cidadania social. 

Este cenário nos leva a concluir que o Brasil efetiva a cobrança com bastante eficiência, 

mas, em contrapartida, realiza a prestação dos serviços públicos de forma não adequada, ou 

seja, no mínimo120, gerando um enorme desconforto na população que se insurge, cada vez 

mais, contra o alto encargo tributário ao qual estamos submetidos. 

                                                 
119 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudos sobre concessão e permissão de serviço público no direito 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 32. 
120 De acordo com o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), o Brasil ocupa o 14º lugar em maior 
carga tributária do mundo, estando à frente de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Japão, os 
quais possuem serviço público bem superior ao Brasil. In: <<http://www.progresso.com.br/caderno-
a/economia/brasil-tem-a-14-maior-carga-tributaria-do-mundo>>. Acesso em: 17 Dez. 2013. 
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De acordo com Juarez Freitas121, os vícios que inspiram condutas públicas contrárias 

aos valores da “boa administração122” são: o patrimonialismo, o tráfico de influência, o 

omissivismo e o mercenarismo que deverão ser combatidos com o objetivo de ser produzido 

um modo diferente de conceber e vivenciar a política porque, caso contrário, a longo prazo, 

tais vícios serão insustentáveis. 

O patrimonialismo acabará, como toda ditadura, por desmoronar. O tráfico de 
influências resultará extinto, até pelo cansaço social. O omissivismo ou a 
arbitrariedade por omissão esbarrará numa compreensão mais aceitável do princípio 
da responsabilidade. Por sua vez, o mercenarismo da política cederá diante da 
concepção do poder como dever.123 

Nelson Figueiredo124 e Fabrício Motta125, entre outros doutrinadores modernos do 

direito público acreditam que deveria haver “a vinculação da Administração Pública aos 

princípios constitucionais e, consequentemente, em diferentes graus de incidência, à eficácia 

negativa impeditiva da prática de atos contra os direitos fundamentais.” 126 

Um contraponto que deve ser feito em relação aos efeitos do reconhecimento da boa 

administração como um direito fundamental é a judicialização desse porque a atuação 

reparadora do Judiciário é tardia quando comparamos com aquela que poderia ser 

desenvolvida diretamente pela administração se cumprisse adequadamente o seu papel. 

Entretanto, não é apenas a falta de vinculação da administração pública à Constituição 

Federal que acarreta na “má administração”. O excesso de normas e a burocratização 

impedem a boa conduta estatal e a prestação adequada dos serviços públicos. 

                                                 
121 Para Juarez Freitas, temos que: a) o patrimonialismo é o vício que instaura na ordem pública uma confusão 
indevida entre a esfera realmente pública e a esfera privada, passando a esfera pública a ser vista como se 
privada fosse, por parte dos governantes viciados; b) o tráfico de influência consiste no uso envenenado da 
situação próxima ou íntima para obter vantagens indevidas, “uma vez conquistado o poder, tornem-se traficantes, 
isto é, permitem que quadrilhas de familiares ou amigos tomem conta de cada milímetro dos palácios, numa 
insaciável busca de vantagens indevidas”; c) omissivismo traduz-se na “prática de fazer mal ou deixar de fazer o 
correto, fingindo nada fazer, com o descumprimento culposo ou intencional dos deveres jurídicos e éticos”; e d) 
mercenarismo é a utilização de longas demagogias e debates que não possuem a menor urgência frente a 
tamanhas necessidades enfrentadas pela sociedade e que necessitam de decisões e do atuar do Poder Público. In: 
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: fórum, 2011, p. 209-223. 
122  Para Vanice do Valle, “Um direito fundamental à boa administração haverá de compreender, portanto: 1. em 
decorrência da função protetiva, um espaço isento de atuação dos titulares, os quais, livres de quaisquer 
interferências, têm o direito de formular as próprias escolhas; 2. a garantia da intervenção individual na formação 
da vontade dos poderes públicos; e 3. as condições propiciadas pelos poderes públicos para superar condição 
pessoal que os impeça de exercer os valores da moralidade privada.” In: VALLE, Vanice Regina Lírio do. 
Direito fundamental à boa administração e governança. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 76. 
123 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, 2011, p. 226. 
124 FIGUEIREDO, Nelson Lopes. O estado infrator, 2012, p. 181. 
125 MOTTA, Fabrício. O paradigma da legalidade e o direito administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes 
do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 220. 
126 FIGUEIREDO, Nelson Lopes. O estado infrator, 2012, p. 181. 
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A burocracia tributária traz um enorme prejuízo para as empresas brasileiras e a 

sociedade como um todo porque se as nossas empresas perdem competitividade no mercado 

exterior, deixamos de crescer como país e os investidores estrangeiros vão preferir aplicar em 

outros países. 

Atualmente, vivemos uma complexidade desnecessária para pagar impostos, com 

inúmeras obrigações acessórias e multas desproporcionais se descumpridas, o que acarreta em 

colocar o Brasil na posição 156 de um ranking de 185 países127, onde enfatizamos que esta 

colocação vem caindo desde 2011. 

Estudos realizados e divulgados pelo Decomtec/Fiesp, fazendo referência ao relatório 

Doing Brasil 2013 do banco mundial, apontam que são necessárias 2.600 horas por ano para 

uma empresa pagar tributos no Brasil. De acordo com a média dos países da OCDE, há 

necessidade de apenas 176 horas por ano. O Brasil exige quase 2.400 horas a mais. 

Na mesma linha da burocratização dos serviços públicos, o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário128 afirmou que há no Brasil uma média de 250.000 normas 

tributárias editadas desde a promulgação da última Constituição Federal. As empresas têm o 

dever de cumprir aproximadamente 3.400 normas tributárias atualmente em vigor. Assim, não 

há como a empresa brasileira ter competitividade diante de uma burocracia estatal tão 

exagerada. Esta é prejudicial, vai de encontro à boa administração e atrasa o país. 

Um exemplo do absurdo a que chegou a burocracia na administração pública pode ser 

apreciado no âmbito da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, que dificulta extremamente 

uma simples entrega de documento, exigindo um prévio agendamento e retardando bastante o 

exame do pedido do cidadão. A pessoa que se dirige a este órgão e pretende obter um 

atendimento e protocolar uma petição deverá pegar duas senhas, embora possa vir a ser 

atendido pela mesma pessoa. Uma senha de atendimento não permite que a mesma dê entrada 

na petição e seja atendida, ela deverá retornar para aguardar a chamada da outra senha. 

É do conhecimento de todos que o excesso de burocracia é extremamente prejudicial 

para a boa conduta estatal, o que nos faz concordar com Nelson Figueiredo quando afirma que 

                                                 
127 Dado retirado da página da FIESP, na notícia Custo da burocracia tributária no Brasil impacta diretamente a 
competitividade da indústria. In: <<http://www.fiesp.com.br/noticias/o-custo-da-burocracia-tributaria-no-brasil-
impacta-diretamente-na-competitividade-das-industrias/>>. Acesso em 18 dez. 2013. 
128 Dado retirado do sítio eletrônico << http://www.portaltributario.com.br/artigos/lado-negro-burocracia.htm>>. 
Acesso em 18 Dez. 2013. 
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“restringem também a legitimidade do Estado o excesso regulatório e o burocratismo (no 

sentido do apego excessivo às formalidades e ao nominalismo jurídico) que permeiam sua 

atuação em todos os níveis e poderes.”129  

A problemática prestação de serviços públicos não é exclusiva do Brasil. A 

Comunidade Européia também enfrentou esta questão e, após amplas discussões na Corte 

Européia, surgiu uma construção jurisprudencial do direito fundamental à boa administração 

que, posteriormente, foi explicitada no artigo 41 da Convenção Européia130. 

De acordo com aquela Corte, a boa administração foi elevada a condição de princípio 

geral, mas teve repercussão e validade jurídica após ter sido reconhecida expressamente no 

Tratado de Lisboa em primeiro de dezembro de 2009, através da Carta de Nice. 

Além da consagração do tema em direito fundamental, outros elementos foram de 

extrema importância para a implantação da boa administração, quais sejam: a atuação do 

Ouvidor-Geral e o acervo de decisões concretizadas no âmbito do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Européias. 

Nesse passo, por concordarmos com Jaime Muñoz quando afirma que “o Estado já não 

é um mero prestador de serviços públicos. O Estado é, sobretudo e antes de tudo, garantidor 

de direitos e liberdades cidadãs. O Estado, através da administração, deve garantir os direitos 

fundamentais131”, entendemos que devemos buscar a simplificação para, assim, alcançarmos a 

boa conduta estatal. 

                                                 
129 FIGUEIREDO, Nelson Lopes. O estado infrator, 2012, p. 173/174. 
130 Artigo 41. Direito a uma boa administração 
1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de 
forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 
2. Este direito compreende, nomeadamente: 
a) o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a 
afecte desfavoravelmente, 
b) o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos legítimos interesses 
da confidencialidade e do segredo profissional e comercial, 
c) a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. 
3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas suas instituições 
ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns às 
legislações dos Estados-Membros. 
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas oficiais dos 
Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua. 
131 MUÑOZ, Jaime Rodriguez-Arana. Direito fundamental à boa administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p.149. 
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3 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO AGENTE 

PÚBLICO POR DANOS OCASIONADOS AO CONTRIBUINTE  

Até hoje o Estado tem servido para garantir e estimular os poderosos, e é tempo de 

que sua força se coloque a serviço dos despossuídos. 

Tancredo Neves 

No Estado Democrático de Direito, temos um sistema de limites, onde a norma regula 

os interesses públicos e privados, amparando a todos os que sofrem lesões em seu direito de 

forma indiscriminada e sem favoritismo, o que nos faz enaltecer que o Estado se submete ao 

mesmo ordenamento jurídico imposto a todos os cidadãos e, consequentemente, também terá 

responsabilidades pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, conforme o art. 37, § 6º 

da Constituição Federal. 

Aqui, faz-se necessário informar de forma sucinta ao leitor que, com base no artigo 927 

do Código Civil, entendemos a responsabilidade civil como o dever de uma pessoa em ser 

obrigado a responder, ou seja, tornar-se responsável, ressarcir, indenizar os danos causados a 

outra por suas atividades e, nas palavras de Elcio Trujillo, “define-se o elemento configurador 

da responsabilidade civil como sendo a ocorrência de um prejuízo a alguém, prejuízo este que 

afeta o equilíbrio social.”132 

Com base no direito privado, poderíamos entender que somente os atos ilícitos 

causariam danos e, por isso, seriam passíveis de responsabilização e reparação, mas ao falar 

de atos estatais assim não é, pois poderá haver também o prejuízo do cidadão com o 

cometimento de um ato administrativo lícito, mas o que muda nesse caso, como será 

explicado no deslinde do presente trabalho, é a responsabilidade do agente público que 

realizou o ato administrativo. 

É sabido que o Estado possui o dever de praticar atos em benefícios da sociedade, 

podendo intervir unilateralmente na vida do particular, instituir novos tributos, desapropriar 

bens particulares com fundamento no interesse público prevalecer sobre o privado, construir 

viadutos que desvalorizam os imóveis situados ao seu redor, enfim, pode implementar 

políticas públicas de interesse da coletividade que geram danos a alguns particulares. 

Esse ato administrativo não estará eivado de vício porque "pode uma lei, no todo ou em 

cada uma de suas partes, que está em perfeita consonância com a Constituição, trazer 

                                                 
132 TRUJILLO, Elcio. Responsabilidade do Estado por ato lícito. São Paulo: Editora de direito, 1996, p. 32. 
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prejuízos ao particular.133" O que não pode ocorrer é a violação ao valor Justiça consagrado na 

Constituição Federal, que presa que deverá haver uma igualdade entre todos os administrados. 

É nesse sentido que falamos da responsabilidade civil do Estado que, ao cometer um ato 

administrativo lícito que provocou dano ao particular, tem a obrigação de reparar o prejuízo 

experimentado pelo cidadão.  

Nesse caso, como o ato administrativo é lícito, não devemos procurar a culpa, dolo ou 

infração ao Direito, mas verificar se aquele ato comissivo estatal produziu ou não um dano a 

alguém, bem como se esse dano foi anormal e especial. 

No entanto, nem sempre foi esse o entendimento que prevaleceu em nossa doutrina, 

pois a teoria da responsabilidade civil do Estado passou por modificações ao longo dos anos, 

evoluindo da completa irresponsabilidade no século XIX, passando pela responsabilidade 

subjetiva e, atualmente, sendo a objetivação da responsabilidade estatal, embasada no quadro 

jurídico da faute e do risco administrativo, onde o Estado, ao cometer um ato, seja este ilícito 

ou lícito, que ocasiona dano ao particular, responde independente de culpa. 

A Constituição Federal de 1988 previu a responsabilidade do Estado, onde é um 

consenso entre os juristas brasileiros que esta é objetiva porque a ideia do Estado soberano, 

que não erra nem se responsabiliza por danos gerados aos seus administrados já é ultrapassada 

e, hoje, este já pode e deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados aos cidadãos, tanto é 

assim que a norma constitucional não faz nenhuma menção à apuração de culpa ou dolo para 

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. 

Entretanto, não há consenso no que se refere à responsabilidade do agente público, que 

corporifica o Estado e, algumas vezes, ocasiona danos a terceiros e ao Estado 

concomitantemente porque este, na grande maioria dos casos, é quem arca com o pagamento 

da indenização e não é reembolsado pelo agente causador do dano.  

É bem verdade que hoje temos alguns casos de improbidade administrativa que são 

levados ao Judiciário e, ao final do processo, são condenados a reembolsarem o Estado do 

dano que ocasionaram, assim como temos os exemplos mais comuns de multa de trânsito que 

o agente público reembolsa o Estado ainda na esfera administrativa. 

                                                 
133 Cretella Júnior citado por ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade civil do Estado por ato 
legislativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 234. 
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Nesse passo, veremos as três fases da evolução da responsabilidade civil do Estado para 

analisarmos se há possibilidade jurídica de responsabilizarmos pessoalmente o agente público 

que ocasionou o dano ao particular ou somente o Estado que deverá agir de forma regressiva 

contra aquele. 

 

3.1 Retrospectiva da responsabilidade do Estado 

As teorias sobre a responsabilidade do Estado se desenvolveram em três gêneros: as 

teorias da irresponsabilidade do Estado; as teorias civilistas da responsabilidade do Estado - 

responsabilidade subjetiva; e as teorias publicistas que consagraram a responsabilidade 

objetiva do Estado. Essas teorias existiram em períodos históricos distintos, mas algumas 

conviveram na mesma época porque passava pelo período de transição. 

A Carta Política do Império, de 25 de março de 1824, não trazia normas gerais sobre a 

responsabilidade do Estado, mas tão somente da responsabilidade dos funcionários públicos, 

conforme o artigo 179, inciso XXIX, o que fez alguns doutrinadores daquela época - Afrânio 

Lyra134 - afirmarem que havia uma norma de irresponsabilidade do Estado. 

A regra acima foi reproduzida integralmente na Constituição Federal de 1891 no artigo 

82, que fez a jurisprudência oscilar entre as teses da irresponsabilidade e da responsabilidade, 

pacificando posteriormente o entendimento com o artigo 15 do Código Civil de 1916. 

Por outro lado, muito embora a responsabilidade do Estado tenha sido regida por teorias 

civilistas com base no artigo 15 do Código Civil de 1916, hoje a responsabilidade estatal não 

é decorrente exclusivamente de atos ilícitos como disposto naquela norma. 

A responsabilidade civil do Estado, diferentemente do que ocorre no direito privado135, 

é aquela que impõe à Fazenda Pública a restituir um dano causado a terceiro por seus agentes 

no desempenho de suas atividades, podendo decorrer, assim, de atos lícitos ou ilícitos. 

Nesse raciocínio, verificamos, que o Estado, uma vez que não lesiona diretamente os 

administrados por ser pessoa jurídica, mas poderá responder pelos danos causados por seus 

                                                 
134 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário. São Paulo: dialética, 2004, 
p. 23. 
135 Di Pietro afirma que “ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um ato ilícito 
(contrário à lei), no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos que, embora lícitos, 
causem a pessoas determinados ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade.” In: DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 2012, p. 697. 



78 
 

agentes, surgindo, por consequência, uma terceira pessoa na relação de indenização, uma vez 

que temos uma relação triangular: o Estado, o lesado e o agente. 

Entretanto, é importante lembrarmos que o Estado nem sempre foi responsável pelos 

seus atos quando lesionava particulares porque houve época (Estado monárquico) em que a 

teoria predominante era a da irresponsabilidade total, onde Este não cometia faltas, pois um 

Estado Absoluto, que se norteava pelos princípios: Le roi ne peut mal faire ou The King can 

do no wrong, deve tutelar o direito e, por isso, não poderia agir contra ele. 

Assim, a regra visivelmente injusta, mas adotada por muito tempo fora conhecida como 

a teoria da irresponsabilidade do Estado, que se fundamentava em um Estado soberano e, por 

isso, possuía indiscutível autoridade perante seus súditos, assim como Este jamais poderia 

aparecer como violador do direito porque era Ele quem ditava as regra e, desta forma, os atos 

que contrariavam à lei não eram considerados atos do Estado, devendo ser atribuídos 

pessoalmente aos funcionários. 

Com efeito, na teoria da irresponsabilidade do Estado em decorrência de sua soberania, 

segundo os relatos de Yussef Cahali,  

resguardava-se, assim, o Estado regalista, na sua prepotência de não contradição: o 
Estado é o órgão gerador do direito, cabendo-lhe a tutela dele; ao exercer a tutela 
jurídica, o Estado não atenta contra a ordem jurídica, pois, sendo ele próprio o 
direito, jamais praticaria injustiças.136 

Como pode ser vislumbrado no trecho acima, o Estado não teria nenhuma 

responsabilidade perante o particular que teria que acionar o funcionário público pelos danos 

que lhe foram causados137.  

Assim, verificamos que tais idéias não representavam a total desproteção dos 

administrados porque admitiam a responsabilidade por danos resultantes de gestão do 

domínio privado pelo Estado e danos causados pelas coletividades públicas138. 

Entretanto, esta teoria sofreu rejeição das pessoas que se submetiam ao poder estatal 

porque Este é uma pessoa jurídica titular de direitos e obrigações, assim como deve obedecer 

às normas que são editadas por ele próprio e impostas aos cidadãos. 

                                                 
136 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
21. 
137 RICCITELLI, Antônio. Responsabilidade civil das atividades da administração pública. São Paulo: Lex 
Editora, 2010, p. 80. 
138 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 1.042. 
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A teoria da irresponsabilidade se consagrou nos Estados Unidos e em estados 

despóticos ou absolutos como França e Inglaterra, sendo mais conhecida entre outros países 

que faziam parte do sistema europeu-continental. 

Já no Brasil, a referida teoria nunca teve muita força e adeptos, mas na época do Brasil 

como Império, a primeira Constituição imperial de 1824, influenciada fortemente pela 

Revolução Francesa, trouxe o valor de elevar os brasileiros da condição de colonizados para a 

de cidadãos e, assim, trouxe dois dispositivos - artigos 156139 e 179140 - prevendo a 

responsabilização pessoal dos empregados públicos pelos abusos e omissões praticados no 

exercício da função. 

Verificamos que nessa época, o Estado não era responsabilizado pelos danos ao 

cidadão, mas tão somente o seu funcionário, assim como havia um dispositivo expresso 

(artigo 99141) que declarava a impossibilidade de responsabilizar o Imperador por danos 

causados a terceiros, uma vez que ele era detentor do Poder Moderador, que trabalhava ao 

lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, onde possuía o objetivo de controlar a 

organização política do Império. Como podemos ver, o Imperador possuía um poder forte, 

autoritário e centralizador, além da liberação de ser responsabilizado pela prática de qualquer 

ato que viesse a prejudicar terceiro. 

Em 1904, na época do Brasil República Velha, os doutrinadores brasileiros e ministros 

do Tribunal Federal de Recursos - TFR142 defendiam a tese da responsabilidade do Estado por 

atos lesivos aos administrados, mesmo independente de disposição de lei geral porque os 

julgados sempre admitiram a teoria da responsabilidade estatal, afastando a teoria da 

irresponsabilidade adotada no sistema europeu-continental porque entendiam que era injusta e 

contrariava o conceito de Estado de Direito. Sobre a referida teoria, Celso Antônio Bandeira 

de Mello conclui que: 

Segundo entendemos, a ideia de responsabilidade do Estado é uma consequência 
lógica inevitável da noção de Estado de Direito. A trabalhar-se com categorias 

                                                 
139 “Art. 156. Todos os Juizes de Direito, e os Officiaes de Justiça são responsaveis pelos abusos de poder, e 
prevaricações, que commetterem no exercicio de seus Empregos; esta responsabilidade se fará effectiva por Lei 
regulamentar.” 
140 “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte.” 
141 “Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma.” 
142 Este Tribunal foi um dos órgãos máximos do Poder Judiciário do Brasil que fora extinto com o advento da 
Constituição Federal de 1988. O TFR foi criado pela Constituição Federal de 1946, onde julgava ações em que a 
União ou autoridade federal era parte interessada, com exceção daquelas que competiam a Justiça Eleitoral e 
Justiça Militar.  
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puramente racionais, dedutivas, a responsabilidade estatal é simples corolário da 
submissão do Poder Público ao Direito. (...) Donde só aqueles apegados à mais 
pedestre das interpretações literais não podem perceber que a própria noção de 
Estado de Direito impõe, como seu consectário natural, a responsabilidade pública 
por atos danosos a terceiros. (...) Por tudo isso, não cremos que se possa, no 
moderno Estado de Direito, colocar qualquer dúvida sobre a existência do princípio 
da responsabilidade do Estado nos casos em que falte texto expresso dispondo sobre 
a matéria. Igualmente, parece-nos sem fomento jurídico satisfatório buscar apoio em 
regras de Direito Privado para sustentar-lhe a existência, uma vez que a base para 
admiti-lo reside na própria espinha dorsal do Estado de Direito.143 

Ultrapassada a fase da irresponsabilidade absoluta do Estado, no século XIX, por 

entender que o Estado era uma pessoa dotada de personalidade capaz de adquirir direitos e 

obrigações, houve a tentativa de separar os atos estatais em ius imperii e ius gestionis, onde 

nos primeiros, “o Estado praticava na condição de superioridade, não acarretavam sua 

responsabilização.”144 Já os segundos, eram atividades de gestão e por esse motivo “o Estado, 

que seria equiparado a uma pessoa jurídica de direito privado, poderia ser responsabilizado se 

o agente atuasse culposamente.”145 

Na segunda metade do século XIX, foi adotada a responsabilidade subjetiva, baseada na 

culpa civil, onde o Estado se responsabilizava pelos atos culposos de seus agentes. Entretanto, 

como ressaltado por Elcio Trujillo, nessa fase, “os atos dolosos eram imputados diretamente 

ao funcionário.”146 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, na época, oscilava entre a 

irresponsabilidade e responsabilidade subjetiva do Estado, porém esta inspirou a elaboração 

do artigo 15 do Código Civil de 1916, que foi a primeira regra geral sobre a responsabilidade 

estatal.  

Em seguida, a primeira constituição brasileira a incluir a responsabilidade do Estado foi 

a de 1934 (no artigo 171, §§ 1º e 2º), que previu a responsabilidade solidária entre o 

funcionário que causou o dano e a Administração Pública. 

Com a Revolução Industrial na Inglaterra, onde “a doutrina focalizou imensamente na 

injustiça da reparação dos danos advindo dos acidentes de trabalho”147, houve a evolução da 

responsabilidade estatal para a objetiva, consagrada no artigo 194 da Constituição de 1946 e 

                                                 
143 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 841-842. 
144 CARVALHO NETO, Inacio. Responsabilidade do estado por atos de seus agentes. São Paulo: Atlas, 2000, p. 
103. 
145 Op. Cit., p. 103. 
146 TRUJILLO, Elcio. Responsabilidade do Estado por ato lícito, 1996, p. 49. 
147 CARVALHO NETO, Inacio. Responsabilidade do estado por atos de seus agentes, 2000, p. 109. 
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"ancorada na simples relação de causa e efeito entre o comportamento administrativo e o 

evento danoso.148"  

Aqui, não é necessário investigar a ilicitude do comportamento do agente público, do 

ato administrativo, mas tão somente o dano suportado pelo particular.  

Apesar da responsabilidade constituir a própria essência do Estado de Direito, esta não 

se impôs facilmente, pois houve muita resistência e tentativa de utilização de teorias do direito 

privado para afastar a possibilidade de responsabilidade do Estado. 

É nessa terceira fase da evolução da responsabilidade do Estado149 que há uma 

separação total da doutrina civilista, onde localizamos o fundamento da responsabilidade em 

vários princípios como equidade e política jurídica, mas com importância especial o da 

igualdade de ônus e dos encargos sociais. “A responsabilidade do Poder Público não mais se 

baseia, portanto, nos critérios preconizados pelo direito civil.”150 

Nesse ponto, Marçal Justen Filho, de forma bastante objetiva, afirma que a 

responsabilidade civil do Estado consiste no "dever de indenizar; por via do pagamento de 

quantia certa em dinheiro, as perdas e danos materiais e morais sofridos por terceiros em 

virtude de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado.”151  

Quando falamos de responsabilidade civil do Estado, devemos levar em consideração o 

nexo de causalidade para averiguar se houve dano e se este partiu de fato administrativo, pois 

segundo Bruno Siqueira, "a responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige, 

como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe for imputado, a fixação do nexo 

causal entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal.”152 

No sistema jurídico brasileiro, como afirmado, a responsabilidade civil do Estado é 

objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, onde podemos elencar como 

pressuposto essencial para a obrigação em reparar o dano, ou seja, o cidadão somente será 

                                                 
148 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 1.019. 
149 Importante ressalvar que os diversos sistemas legislativos foram abandonando definitivamente os privilégios 
outorgados ao Estado irresponsável ainda na década XIX, onde os últimos a resistirem tal evolução foram 
Estados Unidos e Inglaterra através do Federal Tort Claim Act de 1946 e o Crown Proceeding Act de 1947 
respectivamente. 
150 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado, 2007, p. 25.  
151 JUSTEN FILHO, Marçal. A responsabilidade do Estado. In: FREITAS, Juarez. (Org.) Responsabilidade civil 
do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 227. 
152 SIQUEIRA, Bruno Luiz Weiler. O nexo de causalidade na responsabilidade patrimonial do Estado. RDA, v. 
219, 2000, p. 91. 
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indenizado se um fato estatal ou o ato que praticou o Estado através de seu agente público lhe 

provocar um prejuízo. 

Assim, de forma sintetizada, temos que não há que se falar em responsabilidade civil do 

Estado se não houver dano. Se realizarmos uma leitura sistêmica do artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal de 1988 e dos artigos 5º, incisos V e X; 173, § 1º e 175, verificaremos 

que a responsabilidade civil objetiva do Estado consiste na reparação do dano ocasionado a 

terceiros seja por ação ou omissão estatal porque 

no que diz respeito ao fato gerador da responsabilidade, não está ele atrelado ao 
aspecto da licitude ou ilicitude. Como regra, é verdade, o fato ilícito é que acarreta a 
responsabilidade, mas em ocasiões especiais, o ordenamento jurídico faz nascer a 
responsabilidade até mesmo de fatos lícitos.153 

Nesse ponto em especial, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “se a 

Administração Pública houver causado danos ao administrado em decorrência de atos ilícitos 

ou mesmo em certos casos de atos lícitos, irrompe para ela o dever de indenizar o lesado.”154 

Por outro lado, há quem entenda - Renato Alessi155 - que o Estado não deve ser 

responsabilizado por danos oriundos de atos lícitos, uma vez que este se encontrava previsto 

no Ordenamento Jurídico, sendo assim entendido como o sacrifício de um direito individual 

em prol da coletividade. 

Diante dessa argumentação, importante distinguir a diferença entre dever jurídico e 

responsabilidade, onde o primeiro se situa no momento da liberdade, ou seja, eu cumpro ou 

não de acordo com a minha vontade como, por exemplo, eu não pago o tributo porque eu não 

quero. É bem verdade que essa minha liberdade vai acarretar uma multa. Assim, eu não pago 

a exação tributária (dever jurídico) e me submeto à multa. No segundo caso, temos que a 

responsabilidade se situa no momento da sujeição ou submissão do indivíduo à norma. Logo, 

temos que o não é ou deixa de ser responsável porque quer, mas porque a ordem jurídica 

determina. 

Entendemos que a tese exposta por Renato Alessi traz equívocos porque contraria a 

Constituição Federal, assim como reforçamos que o entendimento não é corroborado por 

Celso Antônio Bandeira de Mello que visualiza a possibilidade de indenização do Estado, ou 
                                                 
153 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012. p. 541/542. 
154 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 952. 
155 Renato Alessi entende que "só cabe falar em responsabilidade, propriamente dita, quando alguém viola um 
direito alheio. Se não há violação, mas apenas debilitamento, sacrifício de direito, previsto e autorizado pela 
ordenação jurídica, não está em pauta o tema responsabilidade do Estado.” In: ALESSI, Renato. 
Responsabilidade patrimonial do Estado. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 138. 
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seja, de responsabilizar o Estado por atos lícitos que causaram danos ao particular, afirmando 

que "caberá falar de responsabilidade do Estado por atos lícitos nas hipóteses em que o poder 

deferido ao Estado e legitimamente exercido acarreta, indiretamente, como simples 

consequência - não como sua finalidade própria -, a lesão a um direito alheio.156" 

Com base no raciocínio exposto, Walace Martins Junior identifica os seguintes 

elementos da atual responsabilidade civil do Estado:  

(a) dano e sua alteridade; (b) imputabilidade ao estado (decorrência da prática ou da 
abstenção de ato de agente público ou da própria atividade estatal); (c) nexo de 
causalidade entre conduta e resultado; (d) irrelevância da ilicitude e do elemento 
anímico (dolo ou culpa); (e) imposição de obrigação pecuniária; (f) 
regressividade.157 

Entretanto, importante verificarmos que o princípio da responsabilidade objetiva não é 

absoluto porque é possível a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado em casos 

excepcionais como o caso fortuito e a força maior ou quando é verificada a ocorrência de 

culpa atribuível à própria vítima. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal indica quais os elementos que configuram a 

responsabilidade objetiva do Estado, quais sejam:  

a alteridade do dano; a causalidade material entre o "eventus damni" e o 
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a 
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, 
nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, 
independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 
140/636); e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.158  

Assim, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores e fundamentado no artigo 

37, § 6º da Constituição Federal, vislumbramos que ocorrendo a ausência de qualquer um dos 

elementos acima indicados, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado 

porque não haverá o nexo causal entre o fato danoso e o ato administrativo. 

Cabe acrescentar, que a responsabilidade do Estado, a modelo do direito francês, vem 

caminhando para a responsabilidade do risco social159 também conhecida como 

                                                 
156 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 1011/1012. 
157 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. In: NERY, Rosa 
Maria de Andrade; DONNINI, Rogério (Coord.) Responsabilidade civil. Estudos em homenagem ao professor 
Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: RT, 2009, p. 562. 
158RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02/08/96. No mesmo sentido: RTJ163/1107-1109, RTJ 55/503, 
RTJ 71/99, RTJ 91/377, RTJ 99/1155, RTJ 131/417, entre outros. 
159 De acordo com Carvalho Filho, a responsabilidade do risco social é “a qual o foco da responsabilidade civil é 
a vítima, e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao 
que se denomina de socialização dos riscos - sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa 
reparação pelo dano sofrido.” In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, 
p. 547. 
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responsabilidade sem risco, onde danos não imputáveis ao Estado também são indenizados 

porque o dano surge da quebra da harmonia e da estabilidade sociais que são deveres do 

Estado. 

Por fim, no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal, temos uma duplicidade de relações jurídicas quando falamos de 

responsabilidade do Estado, onde presenciamos a responsabilidade do Estado, sujeito a 

responsabilidade objetiva e a responsabilidade do agente estatal, que será regida pela 

responsabilidade subjetiva ou com culpa. 

 

3.2 A eficácia da responsabilidade objetiva do Estado 

É sabido que durante um grande período, a doutrina e jurisprudência entenderam que a 

responsabilidade do Estado era subjetiva, mas hoje temos o entendimento pacífico que é 

aplicável a teoria do risco administrativo, a qual trouxe os objetivos da Constituição Federal 

que estão esculpidos no artigo 3º como um de seus elementos porque o Estado é uma 

coletividade e, assim sendo, quando é causado um prejuízo a algum de seus integrantes, 

mesmo que agindo de forma lícita e necessária, deve indenizar o dano suportado de forma a 

recompor o patrimônio do lesado. 

O cidadão não precisa comprovar que o agente público agiu com dolo, bastando apenas 

comprovar o dano e o nexo causal entre aquele e a ação ou omissão do Estado. Não poderia 

ser de outra forma, pois o cidadão construiu seu patrimônio com esforço e não pode tê-lo 

diminuído por um ato (vontade) da Administração Pública. Não seria um tratamento igual 

entre todos aqueles que vivem sob as mesmas normas. 

Em face desse contexto, a responsabilidade do Estado tem como fundamento 

constitucional o direito à propriedade, o princípio da isonomia e o próprio Estado de Direito, 

onde deve haver a reparação a quem tenha sofrido um dano. 

Vale registrar que ao falarmos dos fundamentos constitucionais da responsabilidade 

objetiva, verificamos que alguns autores como Hely Lopes Meireles160 e Gabriel Lacerda 

Troianelli161 abordam o tema relacionando-o com os princípios da solidariedade e justiça 

                                                 
160 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro, 2000, p. 619-620. 
161 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 33-37. 
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distributiva, que nos faz afirmar que além do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição 

Federal, temos também o artigo 3º. 

O Brasil tem como objetivo ser uma sociedade livre, justa e solidária e somente 

alcançará tal meta se o Estado for responsável por todos os seus atos de forma objetiva, 

reparando os prejuízos suportados pelos cidadãos que deu causa. 

A norma exposta na Constituição Federal possui eficácia plena, não se trata de uma 

norma de eficácia limitada, uma norma programática, que não produz a plenitude de seus 

efeitos, dependendo da integração da lei. 

Esse é o caso da norma contida na Constituição da Espanha. Lá, a norma constitucional 

prevê uma cláusula geral que prevê um Estado responsável, mas que persiste o entendimento 

de que a responsabilidade do Estado por atos judiciais não tem auto-aplicação, uma vez que o 

artigo 121 da Constituição Espanhola162 depende da edição de uma outra norma. O mesmo 

ocorre para a responsabilidade do Estado Legislador espanhol. 

No Brasil é o oposto, a regra contida na Constituição Federal tem eficácia plena e 

imediata porque produz a plenitude dos seus efeitos, independentemente de complementação 

por norma infraconstitucional.  

Nossa Constituição Federal, ao tratar sobre a responsabilidade do Estado, contemplou 

todos os elementos necessários à sua executoriedade, tornando possível sua aplicação de 

maneira direta, imediata e integral. Em suma, como afirma Troianelli, 

Ao definir que o Estado responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causem a terceiros, o § 6º do artigo 37 revela-se uma norma constitucional de 
eficácia imediata, especialmente na medida em que não demanda a existência de lei 
que lhe complete o alcance e o sentido ou lhe fixe o conteúdo.163 

Assim, o legislador não pode cogitar em elaborar uma lei para alterar ou restringir a 

responsabilidade do Estado, pois se assim fizer, estaríamos diante de um sistema normativo 

flexível e não rígido como o nosso é. Seria o mesmo que afirmar que a Constituição Federal 

pode ser alterada por instrumento normativo hierarquicamente inferior, o que violaria o 

Estado Democrático de Direito. 

 

                                                 
162 “Art. 121. Los errores judiciales así como los daños que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia darán derecho a una indemnización conforme la ley.”  
163 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 81. 
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3.2.1 Da omissão do Estado na elaboração de diretrizes diretas 

A responsabilidade do Estado referente aos danos que seus agentes venham a causar a 

terceiros, de acordo com o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, é objetiva, não havendo 

no texto distinção entre os atos comissivos e omissivos do Estado, mas entendemos ser 

importante diferenciarmos esses atos, trazendo os dizeres de Marçal Justen Filho: 

A distinção entre atos omissivos e comissivos deriva de que, nestes últimos, é 
evidente a infração a certo dever. O ato comissivo importa incompatibilidade 
material com o dever geral de diligência, o que dispensa maiores cogitações acerca 
do aspecto subjetivo do agente. Há o dever de evitar a prática de certas ações, pois 
contrárias ao direito ou a valores fundamentais. [...] Já nos atos omissivos, é 
necessário estabelecer uma distinção. Existem hipóteses em que o Direito impõe ao 
Estado o dever de agir. Deixar de agir quando a lei manda que o sujeito aja é 
juridicamente equivalente a agir quando a lei proíbe a ação.164 

No que se refere aos atos comissivos estatais, não há mais divergência na doutrina. 

Entretanto, o entendimento não é pacífico no que se refere aos atos omissivos. Aparecida 

Vendramel sustenta a responsabilidade absoluta do Estado por suas omissões, afirmando que: 

Responsabilizar-se o Estado por danos decorrentes de sua omissão não significa 
responsabilizá-lo ‘por nada’, por ‘um não ato’; significa sim, responsabilizá-lo por 
comportamento contrário ao direito, portanto, ato ilícito, por infrigência ao princípio 
da legalidade.165 

Fundamenta a autora que negar a responsabilidade objetiva do Estado face à omissão 

significa negar os princípios fundamentais do Estado brasileiro e a supremacia da 

Constituição Federal. 

No entanto, é importante registramos que esse entendimento não é universal porque há 

alguns doutrinadores, como Celso Antônio Bandeira de Mello166, que sustentam que se o 

Estado não agiu, por consequência, ele não cometeu o dano, motivo pelo qual só será devida a 

reparação se havia o dever legal de impedir o dano, pois se não fosse assim, o Estado seria 

equiparado a um segurador universal.  

Assim, seguindo o raciocínio acima, não há responsabilização objetiva em caso de 

omissão do Estado, mas tão somente quando o agente público deixar de cumprir a obrigação 

legal de evitar o dano, sendo verificado no caso concreto o dolo ou culpa do agente, aplicando 

a teoria da responsabilidade subjetiva167. 

                                                 
164 JUSTEN FILHO, Marçal. A responsabilidade do Estado, 2006, p. 235/236. 
165 VENDRAMEL, Aparecida. Responsabilidade extracontratual do Estado. São Paulo: Themis, 2000, p.107-
108. 
166 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012. p. 107-108. 
167 "A partir de 1946 e até 1988 é possível afirmar que a Suprema Corte adotou de forma unânime a teoria da 
responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de danos causados por omissão do Estado. Não obstante a 
ausência de mudança normativa relevante sobre esse aspecto específico, a partir do advento da nova ordem 
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Esse entendimento é corroborado por Aldo de Campos Costa ao afirmar que nos casos 

de omissão do poder público, “a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige 

dolo ou culpa, em sentido estrito, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 

pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.”168 

Tal teoria não fora acolhida pacificamente no STF, uma vez que temos julgados 

divergentes, uns entendendo que a responsabilidade civil do poder público em atos omissivos 

trata de responsabilidade subjetiva e outros afirmando que é responsabilidade objetiva.  

Constitucional. Administrativo. Civil. Dano moral. Responsabilidade civil das 
pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviço público. Ato omissivo do poder público: morte de presidiário 
por outro presidiário: responsabilidade subjetiva: culpa publicizada: faute de service. 
C.f., art. 37, § 6º.  
I. - a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade 
objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) 
do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a 
ação administrativa.  
II. - essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite 
pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a 
responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviço público.  
III. - tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal 
ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, 
negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário 
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, 
a faute de service dos franceses. 
IV. - ação julgada procedente, condenado o estado a indenizar a mãe do presidiário 
que foi morto por outro presidiário, por dano moral. Ocorrência da faute de service.  
V. – R.E. não conhecido.169 
 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. 
Estabelecimento de ensino. Ingresso de aluno portando arma branca. Agressão. 
Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da 
responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. 
Impossibilidade. Precedentes.  

                                                                                                                                                         
constitucional inaugurada com a Constituição da República de 1988, constata-se uma verdadeira ruptura da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação ao modelo adotado na sua tradição. O primeiro 
momento dessa ruptura ocorre com o julgamento do RE nº 130.764-1/PR, relatado pelo min. Moreira Alves, em 
1992. O avanço, entretanto, ainda não foi, nesse primeiro momento, tão significativo, em decorrência de o 
resultado do julgamento ter sido no sentido da ausência do dever de indenizar, por falta de nexo de causalidade. 
Com o julgamento do RE nº 109.615-2/RJ, sob a relatoria do min. Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal 
com um atraso de meio século, finalmente se alinha, em casos de omissão, ao sistema da responsabilidade 
objetiva inaugurado no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1946 e mantido nos ordenamentos 
constitucionais que se seguiram até a atualidade. O reconhecimento, pela primeira vez, de um direito de se obter 
indenização em face do Estado por danos causados por omissão com fundamento na responsabilidade objetiva 
não implicou em nova orientação pacífica da jurisprudência da Suprema Corte. Antes, pelo contrário, inaugurou 
uma sequência impressionante de oscilações teóricas na fundamentação de seus julgados, causando perplexidade 
aos operadores do Direito", In: PINTO, Helena Elias. Responsabilidade civil do Estado por omissão na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 261-262. 
168 COSTA, Aldo de Campos. A responsabilidade do Estado no STF e no STJ. In: 
<http://www.conjur.com.br/2013-abr-17/toda-prova-responsabilidade-estado-stf-stj>. Acesso em: 01/02/2014. 
169 STF - Recurso extraordinário n.º 179.147-1/SP. Ementa publicada no DJ I de 27 de fevereiro de 1998. 
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1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de 
direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com 
fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos 
quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a 
omissão do Poder Público.  
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que 
restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da 
responsabilidade extracontratual do Estado.  
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. 
Incidência da Súmula nº 279/STF.  
4. Agravo regimental não provido.170 

De acordo com este cenário, é bastante provável que no julgamento do RE 638.467/RS 

(repercussão geral reconhecida em junho de 2013), a questão seja pacificada, reconhecendo a 

teoria objetiva como a mais adequada para responsabilização civil do Estado nas demandas 

envolvendo morte de detento em presídios.  

Com efeito, a responsabilidade do Estado por omissão é questão ainda em debate, 

havendo também quem (Gabriel Troianelli) sustente que se trata de uma teoria mista, 

sintetizando seu pensamento da seguinte forma: 

Se a causa única e imediata do dano for o ato omissivo do agente estatal, a 
responsabilidade do Estado é objetiva; se, por outro lado, a causa primeira do dano 
for ato praticado por pessoa estranha ao Estado, a omissão do agente estatal em 
evitar a produção do dano estará sujeita à responsabilidade subjetiva, devendo ser, 
assim, comprovado o dolo ou a culpa por parte do agente estatal omisso.171 

Exemplifica o autor com o caso de impossibilidade de responsabilização do Estado por 

roubo sofrido em lugar ermo e notoriamente perigoso, mas afirma que se o roubo ocorreu à 

luz do dia e em frente a uma delegacia de polícia, onde policiais viram, mas nada fizeram, há 

a responsabilidade objetiva do Estado. 

Entendemos, entretanto, que a responsabilidade do Estado, sempre será objetiva porque 

a Constituição Federal não distinguiu os atos omissivos dos comissivos. Porém, deverá ser 

analisado o dano sofrido por terceiro, pois não é todo prejuízo que deve ser indenizado. 

Somente aquele que decorrer de inércia do Estado que estava obrigado por lei a realizar a 

tarefa. Se existia o dever legal e nada fez, há responsabilidade objetiva. 

Nesse contexto, devemos definir se a ausência de diretrizes diretas do Estado acarreta 

ou não em responsabilidade objetiva deste porque sabemos que a Administração Pública deve 

realizar seus atos pautados na legalidade, não havendo a possibilidade de discricionariedade, 

principalmente em matéria tributária. 
                                                 
170 STF - ARE: 697326 RS , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Data de 
Publicação: DJe-023 DIVULG 01/02/2013 PUBLIC 04/02/2013. 
171 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 42. 
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Mais especificamente, temos os casos em que a legislação tributária é omissa, não traz 

as regras possíveis de serem aplicadas ao caso concreto e, diante desta lacuna, as autoridades 

administrativas criam Instruções Normativas, Portarias e Resoluções que são confeccionadas, 

muitas vezes, sem observar os princípios que regulam o direito tributário e acarretam por lesar 

o cidadão contribuinte. 

Nesse caso, entendemos que uma vez comprovado o dano sofrido pelo contribuinte, há 

a responsabilidade direta do Estado, pois foi este quem se omitiu em editar a lei e redigiu a 

norma infralegal em contrariedade ao Ordenamento Jurídico. Não pode o Estado arguir em 

seu favor a sua própria torpeza, tentando fugir da responsabilidade. 

Para o particular existe o lícito, mas para o agente público tributário só existe o legal, ou 

seja, ele só pode fazer de acordo com o que está posto na lei, dirigido pela lei e limitado por 

ela.  

Ocorre, entretanto, que no cotidiano há casos em que não há nenhuma norma que trate o 

caso exposto, sendo inovador e paradigmático, surgindo a dúvida se seria ou não um caso de 

omissão estatal e responsabilidade objetiva deste. 

Nos referidos casos, o raciocínio a ser desenvolvido deve ser aquele baseado na 

Constituição Federal que afirma que a responsabilidade do Estado é objetiva, não fazendo 

nenhuma distinção entre os atos omissivos e comissivos. Assim, se o agente estatal, diante da 

omissão de diretrizes diretas do Estado, agiu e ocasionou um prejuízo ao cidadão, este deverá 

comprovar o dano e o nexo causal entre a omissão e o dano para obter a reparação estatal. 

Lembramos que a responsabilidade do Estado será sempre objetiva, mas a do agente 

não. Esta é subjetiva, devendo ser observado se o mesmo agiu com dolo, negligência ou 

imperícia. Não devemos criar uma teoria mista como explicado acima e defendido por 

Troianelli ou mesmo contrariar a Constituição Federal, analisando casuisticamente e 

modificando a aplicação da responsabilidade estatal de objetiva para subjetiva. 

O que deve ser observado com atenção é a possibilidade de poder existir casos em que 

não há responsabilização do Estado e não se esta é ou não objetiva, pois não há 

fundamentação legal em nosso ordenamento jurídico para sustentar que o Estado deve reparar 

o cidadão, mas no caso específico, deverá ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva. 
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3.3 Danos indenizáveis na relação Fisco-contribuinte 

A Constituição Federal brasileira trouxe o direito à propriedade e à sua não-privação 

sem o devido processo legal como um direito fundamental, garantindo ao cidadão o direito à 

indenização quando este sofrer uma lesão provocada por outrem. Independente se quem 

provocar o dano for um particular ou o próprio Estado. 

Voltamos a esclarecer que não são todos os danos sofridos pelo cidadão que devem ser 

reparados pelo Estado, pois se assim fosse, poderia se defender que o tributo devidamente 

pago pelo contribuinte lhe daria o direito à sua restituição, uma vez que é um caso de 

diminuição de patrimônio. Entretanto, tal ato inviabilizaria a atividade estatal. 

Assim, o Estado ressaltou, taxativamente, na Constituição Federal as quatro situações 

em que pode se apropriar dos bens de alguém: 1) quando decorre da função social da 

propriedade prevista no artigo 5º, parágrafo XXIII e no artigo 170; 2) quando decorre da 

prevalência da necessidade pública sobre a privada prevista no artigo 5º, inciso XXIV; 3) 

quando decorre do jus puniendi do qual é titular o Estado nos termos do artigo 5º, inciso 

XLVI, alíneas “b” e “c”; e 4) quando decorre do poder de tributar do Estado que se encontra 

delimitado nos artigos 145 a 156 da Constituição Federal. 

Como de fácil percepção, nas duas primeiras hipóteses, é imposto ao Estado o dever de 

indenizar previamente o particular, motivo pelo qual não são consideradas como causa de 

diminuição do patrimônio do particular, porém, nas outras duas situações, temos a multa 

como forma de punição ou o tributo que são necessários para custear as atividades estatais. 

Nesse contexto, retirando as possibilidades acima que são consideradas danos justos, 

quando o Estado ocasionar a diminuição do patrimônio do cidadão deverá indenizar o 

particular como uma forma de restabelecer a situação anterior. 

Ocorre, entretanto, que não é somente a lesão ao direito de propriedade com natureza 

patrimonial como o dano material que será objeto de reparação, pois o lucro cessante, também 

uma espécie de dano patrimonial e os direitos que não possuem natureza econômica como o 

dano moral e o dano à imagem também ensejam o surgimento da reparação. 

Em nossa opinião, a indenização é um montante pecuniário que traduz a reparação do 

dano experimentado, com o objetivo de restaurar o patrimônio material ou compensar o dano 

moral sofrido, onde “deve ser a mais ampla possível, de modo que seja corretamente 
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reconstituído seu patrimônio ofendido pelo ato lesivo. Deve equivaler ao que o prejudicado 

perdeu, incluindo-se aí as despesas que foi obrigado a fazer, e ao que deixou de ganhar.”172 

Na relação de tributação, a regra da indenização não poderia ser diferente, pois o 

contribuinte tem o direito ao cumprimento integral das leis pelo Estado quando for invadir seu 

patrimônio porque esta é plenamente vinculada - princípio da legalidade - e se a 

Administração Pública não agir assim, poderá causar um dano ao particular, que deverá ser 

restabelecido pela indenização, que segundo os ensinamentos de Hugo Machado, o direito à 

indenização “decorre da conduta da Fazenda Pública, lesiva do patrimônio, moral ou material, 

do contribuinte. Como qualquer outra pessoa, o contribuinte tem direito a que a Fazenda 

Pública seja obediente às leis na relação de tributação.”173 

De fato, existe mais de um dano passível de reparação, motivo pelo qual a doutrina os 

classifica em danos materiais e morais, onde os primeiros são aqueles que possuem natureza 

econômica, valor patrimonial e os segundos designam os prejuízos não patrimoniais, 

relacionados a uma pessoa seja física ou jurídica. 

Nesse ponto, Hugo Machado chama nossa atenção ao afirmar que “o dano moral pode 

afetar o patrimônio de forma indireta ou futura, e pode até não afetá-lo. Quando afeta, diz-se 

que há dano moral com repercussão econômica, e quando não afeta diz-se que há dano moral 

puro, ou dano simplesmente moral.”174 

Quando estamos diante de um dano moral, não há como avaliarmos de forma objetiva a 

repercussão econômica do prejuízo experimentado pela vítima porque atinge o seu patrimônio 

moral como a honra, o psicológico ou o bom nome. Atinge os sentimentos da pessoa física e a 

credibilidade da pessoa jurídica. 

O dano moral pode ter repercussão econômica, mas não se confunde com o dano 

material porque neste, “a diminuição do valor econômico do patrimônio é atual e pode ser 

demonstrada, enquanto no primeiro é futura e há de ser presumida.”175 

O lucro cessante pode parecer com o dano moral com repercussão econômica, mas 

difere de forma evidente porque este possui caráter objetivo para calcular o valor do dano, 

                                                 
172 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, p. 572. 
173 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
201. 
174 Op. Cit., p. 202. 
175 Op. Cit., p. 204. 
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sendo de cunho material. Este ocorre quando existe uma possibilidade real de aumento 

patrimonial, mas não ocorre em virtude da ação de outrem, como, por exemplo, o caso de um 

cantor que estava com uma turnê agendada para os próximos sessenta dias e é atropelado, 

precisando de repouso durante noventa dias. Em outras palavras, Hugo Machado sintetiza a 

diferença entre estes danos, enaltecendo que: 

O lucro cessante está ligado a um dano patrimonial, do qual decorre a privação dos 
meios para a produção do lucro, ou diretamente a essa privação, ainda que não 
decorrente de qualquer tipo de dano, seja patrimonial ou moral. Caracteriza-se, em 
qualquer hipótese, por sua objetividade. [...] A repercussão econômica do dano 
moral, por seu turno, está sempre ligada a um dano moral, dano moral, dano que é 
subjetivo e, em consequência, de dimensionamento econômico impossível. É sempre 
uma decorrência apenas provável, embora tal probabilidade seja de tal ordem que 
afasta a necessidade de prova, autorizando a presunção da ocorrência. A repercussão 
econômica do dano moral presume-se em virtude das circunstâncias. É induvidosa, 
mas não pode ser quantificada.176 

A responsabilidade da Administração Tributária no Brasil difere da Portuguesa porque 

lá não há a possibilidade de indenização de eventuais danos morais que emergem de atos 

estatais dentro da relação jurídica fiscal. Tal fato é criticado pelos juristas portugueses que, a 

exemplo de Vasco Guimarães, acreditam que violam direitos fundamentais do cidadão, onde 

afirma que “esta posição é limitadora dos danos morais eventualmente sofridos quando estes 

resultam directamente da violação do dever de cuidado e de tráfico por parte da AF.”177 

O dano para ser indenizável tem que possuir algumas características próprias, não 

podendo ser todo prejuízo suportado pelo cidadão que gerará a obrigação de responsabilidade 

do Estado. De forma objetiva e didática, Celso Antonio Bandeira de Mello informa: 

A primeira delas é que o dano corresponda a lesão a um direito da vítima. [...] Há 
ainda outro traço necessário à qualificação do dano. Para ser indenizável cumpre que 
o dano, ademais de incidente sobre um direito, seja certo, vale dizer, não apenas 
eventual, possível. Tanto poderá ser atual como futuro, desde que certo, real.178 

Uma vez definidos os tipos de danos, as características do dano indenizável e ressalvado 

o entendimento do legislador português, voltamos para o direito tributário brasileiro, onde 

temos que a fonte mais comum de dano imposto ao patrimônio do cidadão é o indébito 

tributário179, ou seja, o pagamento indevido de dinheiro a título de tributo, onde ressaltamos 

                                                 
176 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
205-206. 
177 GUIMARÃES, Vasco Branco. A responsabilidade civil da administração fiscal: emergente da obrigação de 
imposto. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 318. 
178 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012. p, 985-986. 
179 Na doutrina pátria, há o entendimento pacífico que é incorreto falar em indébito tributário porque “sendo 
indevido o tributo, a verdadeira natureza jurídica do pagamento é de um pagamento sem causa” (MACHADO, 
Hugo de Brito. A compensação no direito tributário. In: Grandes temas da atualidade – 5º Simpósio nacional do 
IOB de direito tributário. São Paulo: IOB Informações Objetivas, 1996, p. 22.), ou, como afirmado por Gabriel 
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que este não possui natureza tributária e ressaltamos importante lição deixada por Souto 

Maior Borges ao afirmar que: 

[...] todo tributo será necessariamente devido, ou seja, cobrado com base em lei, 
porque a prestação pecuniária indevida, quando incabível a cobrança, ou no tocante 
à parte excedente, porque excessivo o valor arrecadado, não corresponderá 
tecnicamente ao conceito de tributo. Consequentemente, como só a lei pode em 
princípio dispor sobre a instituição do tributo, sua disciplinação plena, torna-se 
redundante a explicitação ‘devido’ referida ao tributo. Não haverá tributo indevido, 
porque a prestação do indébito será uma mera prestação de fato, sem o 
reconhecimento pelo ordenamento jurídico. Daí por que a expressão restituição de 
tributo não corresponderia a uma terminologia adequada à discrição da categoria 
jurídica em análise. O que se restitui não seria tributo, mas algo recolhido como se 
tributo fora, ou porque superior a quantia prestada ao quantum do tributo legalmente 
estipulado, ou porque a cobrança não teria habilitação legal. O pagamento indevido 
corresponderá a uma simples prestação pecuniária de fato.180 

O indébito tributário não é o único ato praticado pelo Estado que ocasiona dano ao 

contribuinte porque existem diversos outros atos relacionados à atividade tributária que 

podem gerar a diminuição de seu patrimônio e ofender ao nome do contribuinte, gerando 

danos morais e materiais, podendo até, em alguns casos, falarmos de lucro cessante e dano à 

imagem. 

É sabido que, muitas vezes, o Estado no ímpeto de realizar a cobrança do tributo, 

esquece os limites impostos pela Constituição Federal ou tenta abreviar o longo caminho do 

procedimento administrativo (que pode durar mais de cinco anos) através de medidas internas 

que restringem ou impedem a atividade do contribuinte.  

Ao agir assim, passa a cobrar de forma oblíqua o pagamento da exação fiscal pelo 

cidadão, onde podemos afirmar, com outras palavras, que através desse “atalho”, o Estado 

realiza diversos atos denominados como sanções políticas181 provocando inúmeros danos aos 

particulares porque, muitas vezes, impede que o contribuinte exerça suas atividades 
                                                                                                                                                         
Troianelli “embora não seja um tributo, é exigido pela Fazenda como se fosse. É uma prestação pecuniária 
compulsória e não constitui sanção de ato ilícito. É na verdade, um simulacro de tributo, idêntico a um 
verdadeiro tributo em tudo, exceto na legalidade.” (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado 
por dano tributário, 2004, p. 90.). 
180 BORGES, Souto Maior. Lançamento tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 200. 
181 De acordo com Hugo Machado, “Em Direito Tributário a expressão sanções políticas corresponde a restrições 
ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a 
interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras. 
Qualquer que seja a restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer atividade lícita é 
inconstitucional porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII e 170, parágrafo único do Estatuto Maior 
do País. [...] São exemplos mais comuns de sanções políticas a apreensão de mercadorias sem que a presença 
física destas seja necessária para a comprovação do que o fisco aponta como ilícito; o denominado regime 
especial de fiscalização; a recusa autorização para imprimir notas fiscais; a inscrição em cadastro de 
inadimplentes com as restrições daí decorrentes; a recusa de certidão negativa de débito quando não existe 
lançamento consumado contra o contribuinte; a suspensão e até o cancelamento da inscrição do contribuinte no 
respectivo cadastro, entre muitos outros.” In: MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário. 
Revista dialética de direito tributário n. 30. São Paulo: Dialética, 1998, p. 46. 
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profissionais ou econômicas, como é o caso de interdição do estabelecimento ou quando a 

este é negada autorização para emitir nota fiscal. 

Tal prática administrativa é repudiada pela jurisprudência e em virtude de ser 

amplamente reiterada pela Administração Tributária, o Supremo Tribunal Federal aprovou as 

Súmulas 70 e 323 com os seguintes conteúdos: “É inadmissível a interdição do 

estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo” e “É inadmissível a 

apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” 

Outra forma de sanção política, onde é nítido o dano moral provocado ao contribuinte é 

o caso em que este não é devedor, mas teve seu nome inscrito em cadastro de contribuintes 

inadimplentes (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002) porque notoriamente tal ato provoca 

um dano à imagem daquele cidadão e, por consequência, impede que este obtenha crédito 

junto a instituições financeiras e contrate com o Estado, uma vez que fica proibido de 

participar de licitações. 

Tendo em vista que o presente estudo não pretende criar um catálogo com as sanções 

políticas mais praticadas e repudiadas do Fisco, limitamos aos exemplos acima elencados, 

onde concordamos com Gabriel Troianelli quando afirma que: 

Interditado um estabelecimento ou impedido o contribuinte de exercer suas 
atividades, deverá o Estado prestar indenização pelos lucros cessantes. 
Apreendidas mercadorias, deverá o Estado responder pelos eventuais danos 
causados pelo perecimento destas ou pela impossibilidade de concretizar negócio 
anteriormente celebrado que envolvesse a entrega daquelas mercadorias. 
Embaraçado o contribuinte no exercício da sua atividade profissional ou 
empresarial, deverão ser reembolsados pelo Estado os custos resultantes desse 
embaraço. 
Imposto “regime especial”, terá o Estado que indenizar o contribuinte pelos danos 
decorrentes de cada um dos componentes do mencionado regime: pagos os tributos 
diariamente e, portanto, de forma antecipada, deverá ser ressarcida a diferença 
financeira decorrente do não-pagamento no prazo normal; impedido o contribuinte 
de usar créditos, caberá indenização, também fundada no custo financeiro do 
dinheiro, pela não-utilização do crédito tempo próprio; divulgada, na imprensa 
oficial, a imposição de “regime especial” ao contribuinte, deverá o Estado arcar com 
os danos morais decorrentes desse ato, em especial à imagem do contribuinte. 
Inscrito o nome em algum cadastro de contribuintes inadimplentes, deverá o Estado 
arcar não só com a indenização por danos morais à imagem, como já visto, como 
também por aqueles decorrentes da impossibilidade da contratação do Estado, como 
os lucros cessantes pela perda de um contrato por impossibilidade de participar de 
licitação ou os danos gerados pela impossibilidade de tomar dinheiro com a 
incidência dos juros cobrados pelo Estado, em geral inferiores aos praticados pelo 
mercado. 
Vítima o contribuinte do abominável “débito em aberto” deverá ser indenizado pelos 
danos que a falta de certidão lhe causar. 
Surpreendido o contribuinte pela armadilha do software elaborado pelo Fisco de 
modo a impor limites indevidos que gerem maior incidência tributária, terá o 
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contribuinte direito à indenização própria dos danos gerados pelo pagamento 
indevido.182  

Como podemos atestar, a Fazenda Pública não causa danos ao contribuinte apenas 

quando realiza a cobrança dos tributos com auxílio das sanções políticas, mas também quando 

se nega a receber um requerimento ou mesmo ajuíza execuções fiscais injustas, ou seja, sem 

verificar se o crédito tributário se encontrava líquido e certo porque a exigência indevida do 

tributo constitui ato ilícito que viola os direitos fundamentais do contribuinte em virtude da 

perturbação na sua paz. 

Lembramos que o procurador da Fazenda Pública tem a obrigação de fazer o controle da 

legalidade, reconhecendo de ofício a prescrição do crédito tributário conforme o artigo 8º, 

inciso II do Decreto n.º 7301/2010183, motivo pelo qual não pode atribuir culpa ao “sistema” 

que faz automaticamente a petição inicial da execução fiscal. 

Não é somente os atos comissivos que resultam danos, pois o contribuinte, uma vez 

cumprindo todos os requisitos, tem o direito que a Administração Pública pratique 

determinado ato como a expedição de certidão, o cadastro de um estabelecimento, registro de 

pessoa jurídica, entre tantos outros, que muitas vezes há uma omissão por parte do Fisco que 

fica inerte ou demora demasiadamente para praticar o ato administrativo. 

Essa omissão também acarreta dano ao contribuinte que deve ser reparada mediante 

indenização, ou seja, 

Sempre que, mesmo em situações difíceis para a Administração, houver algum 
indício, por menor que seja, de que a Administração pudesse ter solucionado o 
problema do contribuinte, deverá o Estado ser responsabilizado pelo dano, sob pena 
de se generalizarem as excludentes de responsabilidade a tal ponto que praticamente 
termine com a sua responsabilidade objetiva.184 

Nesse passo, por todos os danos experimentados pelo contribuinte decorrentes de 

ilícitos praticados pelo Fisco, deverá haver a responsabilização objetiva do Estado, podendo 

chegar, também, na responsabilidade pessoal do agente público, mas, nesse caso, será 

analisado a sua conduta para verificar se foi promovida com dolo ou culpa. 

                                                 
182 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 124. 
183 Art. 8º À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, técnica e juridicamente subordinada ao Advogado-Geral 
da União e administrativamente ao Ministro de Estado da Fazenda, compete:  
II - fazer o controle de legalidade dos créditos tributários ou de qualquer outra natureza, encaminhados para 
inscrição em dívida ativa da União, ou que se achem em cobrança, podendo reconhecer de ofício a prescrição e a 
decadência, dentre outras causas de extinção do crédito; 
184 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 127. 
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No que se refere a possibilidade de responsabilizar o Estado pelo dano moral que 

ocasionou ao cidadão quando promove execução fiscal indevida, temos o entendimento 

majoritário dos Tribunais (STJ, TRF5, TJ-MS, entre outros) no sentido de que é possível a 

indenização, uma vez que fica caracterizado o dano moral experimentado pelo contribuinte 

como podemos verificar das decisões abaixo transcritas 

Processual civil e administrativo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. 
Execução fiscal indevida. Presunção de dano moral (dano moral in re ipsa). 
Possibilidade. Desnecessidade de comprovação de abalo psicológico relevante. 
1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II do CPC, quando a corte de origem 
aprecia a demanda com fundamentação suficiente. 
2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito 
cuja inexistência deveria ser de conhecimento da fazenda pública por si só faz 
presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do 
dano moral em casos que tais prescindem da prova da ocorrência de abalo 
psicológico relevante. Precedentes: AGRG no AG 1.163.571/RJ, 2ª turma, rel. Min. 
Eliana Calmon, DJE 3.5.2010; RESP 773.470/PR, 2ª turma, rel. Min. Eliana 
Calmon, DJ 2.3.2007. 
3. No caso dos autos, a corte de origem expressamente se manifestou no sentido de 
reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico 
sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ.  
4. Recurso especial não provido.185 
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ajuizamento 
de executivo fiscal em face do ex-proprietário do veículo. Danos morais. Fixação 
nos limites do pedido. Juros moratórios. Incidência da súmula 54 do STJ. 
1. Tratando de inscrição indevida em bancos de dados desabonadores, o STJ entende 
ser possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) 
salários mínimos. Mutatis mutandis, tal entendimento deve ser aplicado no caso dos 
autos, em que houve execução fiscal decorrente de inscrição indevida na dívida 
ativa. 
2. No caso, a situação se mostra significativamente grave, porquanto o autor, além 
dos constrangimentos ordinários decorrentes da inscrição do seu nome na dívida 
ativa, sofreu execução fiscal posteriormente extinta por ilegitimidade passiva, com 
bens penhorados para a segurança do juízo. 
3. Em havendo pedido certo de condenação em danos morais, o magistrado, ao 
julgar a causa, deve se limitar ao que foi requerido (atendendo ao princípio da 
congruência), sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 
4. Na hipótese, em não se tratando de responsabilidade civil contratual - porquanto 
não se pretende o cumprimento de nenhuma obrigação contratualmente estabelecida 
-, mas de obrigação decorrente de condenação por ato ilícito puro, deve incidir a 
súmula n.º 54/STJ, no que concerne aos juros moratórios.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.186 

 
Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Ajuizamento indevido de 
execução fiscal. Débito suspenso por determinação judicial. Dano moral e material. 
Configuração. 1. Hipótese de apelação por parte da união em face de sentença que 
julgou procedente o pedido exordial - indenização por danos materiais e morais, em 
virtude de ajuizamento errôneo da execução fiscal e da indisponibilidade de valores 
que restaram bloqueados por meio do bacen-jud. 2. Conduta negligente por parte da 
união, no sentido de ajuizar execução fiscal de um crédito cuja exigibilidade estava 
suspensa por determinação judicial, sendo que tal ato ainda concorreu com o 

                                                 
185 STJ, REsp 1139492/PB, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 08/02/2011, 
DJE 16/02/2011. 
186 AGRG no AG 1389717/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 05/02/2013, DJE 
14/02/2013. 



97 
 

bloqueio do montante de R$ 5.163,18 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e 
dezoito centavos) nas contas de titularidade da postulante. 3. Ocorrência de dano 
material no montante de R$ 715,14 (setecentos e quinze reais e quatorze centavos), 
consoante se verifica nos autos. 4. Configuração de dano moral presumido. Quantum 
indenizatório a título de danos morais, mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. 
Apelação improvida.187 
 
Administrativo. Conselho regional de farmácia. Unidade hospitalar. Dispensário de 
medicamentos. Responsável técnico (farmacêutico) inscrito no CRF. 
Desnecessidade. Súmula 140/TRF. Precedentes do STJ e desta corte. Ajuizamento 
indevido de execução fiscal. Danos morais. Configurados.  
1. Hipótese de apelação interposta pelo conselho regional de farmácia de 
Pernambuco, em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, 
objetivando condenação a título de danos morais, em virtude de ajuizamento de 
execução fiscal contra parte autora, mesmo sabendo de determinação judicial, 
transitada em julgado, determinando a inexigibilidade do tributo. 
2. A jurisprudência do colendo STJ e desta corte regional é vasta e pacífica na linha 
de que a unidade hospitalar de pequeno porte que possua dispensário de 
medicamentos não está obrigada a manter farmacêutico em seu estabelecimento.  
3. Incidência da súmula nº 140/TFR: "as unidades hospitalares, com até 200 
(duzentos) leitos, que possuam dispensário de medicamento, não estão sujeitas à 
exigência de manter farmacêutico".  
4. Em conformidade com o art. 37, parágrafo 6º, da cf/88, para a caracterização da 
obrigação de indenizar, exige-se a presença dos seguintes elementos: a) fato lesivo; 
b) causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo ou 
negativo do agente público e c) o dano.  
5. Verifica-se que houve inclusão ilegítima do nome da parte autora em certidão de 
dívida ativa, com consequente ajuizamento indevido de execução fiscal, 
configurando condenação a título de danos morais.  
6. Manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença, R$ 5.000,000 (cinco 
mil reais), a título de danos morais.  
7. Apelação improvida.188 
 
Responsabilidade civil. Apelação cível. Ajuizamento indevido de execução fiscal. 
Indenização. Danos morais. - apelação cível interposta pelo conselho regional contra 
sentença que o condenou ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 em virtude 
de ajuizamento indevido de executivo fiscal. - caracterizado o dano moral sofrido 
pela vítima, surge o dever do estado de indenizá-lo, uma vez configurados os 
pressupostos da responsabilidade objetiva da administração pública, por força do § 
6º, do inc. XXI, do art. 37, da Constituição Federal. - em consideração ao princípio 
da razoabilidade e tendo em mente que a reparação não deve ser fonte de 
enriquecimento sem causa para a vítima, reduzo a quantia para R$ 5.000,00. - 
parcial provimento ao apelo, para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).189 
 
Apelação cível - ação declaratória de nulidade de lançamento de crédito tributário 
c/c indenização por danos morais - ajuizamento indevido de execução fiscal - 
quantum indenizatório - majoração - correção monetária e juros - termo inicial - 
honorários de advogado - recurso provido.190 

                                                 
187 TRF-5 - AC: 200984010018675, relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, data de julgamento: 
21/03/2013, terceira turma, data de publicação: 26/03/2013. 
188 TRF-5 - AC: 474020134058310, relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, data de julgamento: 
05/09/2013, terceira turma, data de publicação: 11/09/2013. 
189 TRF-2 - AC: 388786 RJ 2002.51.01.009248-7, relator: Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, data de 
julgamento: 11/03/2009, quinta turma especializada, data de publicação: DJU - data: 20/03/2009 - página:110. 
190190 TJ-MS - AC: 26902 MS 2008.026902-4, relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, data de julgamento: 
14/10/2008, 4ª turma cível, data de publicação: 23/10/2008. 
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No entanto, o entendimento favorável à reparação por dano moral em caso de 

ajuizamento indevido de execução fiscal não é pacífico porque existem decisões isoladas, 

como a exposta abaixo, com o entendimento contrário. 

 
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 
indenização por danos morais e materiais. Recurso da autora. Ajuizamento indevido 
de execução fiscal. Dano moral não configurado. Incômodo que não ultrapassou o 
mero dissabor. Honorários advocatícios mantidos no percentual determinado na 
sentença. Prequestionamento. Recurso desprovido. "ação de indenização. Danos 
morais decorrentes de processo de execução. A promoção de execução, como regra 
geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, 
ainda que reconhecida a falta de razão do exequente. Ressalva-se a hipótese que 
tenha agido dolosamente." (RESP 198428 / SP. Rel. Min. Eduardo ribeiro. Terceira 
turma, em 20/06/2000. Data da publicação 21/08/2000) o prequestionamento, para 
efeito de recurso especial, não merece prosperar. Não fosse apenas os dispositivos 
constitucionais e infraconstitucionais invocados (o artigo 5º incisos V, X e XXXII, 
da CRFB/88, bem como, os artigos 186 e 927 do Código Civil) terem sido 
respeitados, torna-se desnecessária sua manifestação explícita, conforme preconiza o 
superior tribunal de justiça (EDCL-RESP n. 652.504-rs)..191 

Defendemos que o posicionamento daqueles julgadores no sentido que não existe dano 

a ser reparado em tais casos é completamente equivocado porque houve um prejuízo 

suportado pelo cidadão, além de um mero dissabor porque o mesmo teve que contratar 

advogado, pagar custas processuais, entre outros gastos caracterizando o dano material, assim 

como seu nome fica atrelado ao de um mau pagador, o que pode ocasionar a negativa de 

transações comerciais, crédito bancário, além da aflição de responder a um processo quando 

nada deve, caracterizando, cristalinamente, o dano moral. 

 

3.4 A responsabilidade atual do agente púbico 

A possibilidade de responsabilizar civilmente o Estado por danos causados ao particular 

não enseja grandes discussões nem questionamentos, pois há muito tempo (final do século 

XIX) que fora consolidado o entendimento pacífico tanto na doutrina quanto nos tribunais 

brasileiros que este deverá indenizar com base na teoria da responsabilidade objetiva, onde o 

único ponto ainda não pacífico se refere aos casos de atos estatais omissivos como acima 

explicado. 

                                                 
191 Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n.º: 63061 SC 2009.006306-1, relator: Ricardo Roesler, 
data de julgamento: 30/10/2009, segunda câmara de direito público, data de publicação: apelação cível n. , de 
Araranguá. 
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No entanto, a questão da possibilidade de responsabilização pessoal do agente público 

que causou o dano ao particular tem sido alvo de constante discussão, não havendo consenso 

entre as Cortes brasileiras. 

Para estabelecermos uma opinião sobre o assunto, importante lembrarmos que o agente 

público nada mais é do que a Administração Pública personificada, pois “a Administração 

Pública só pode realizar as atividades que lhe são próprias através de agentes ou órgãos vivos 

(funcionários e servidores), de tal modo que a ação da Administração Pública, como ação do 

Estado, se traduz em atos de seus funcionários.”192 

Seguindo esse raciocínio, impossível diferenciar o Estado do agente público, uma vez 

que este age como se Estado fosse, tanto que a responsabilidade civil do agente público 

encontra-se disciplinada no mesmo dispositivo constitucional (artigo 37, §6º) que trata da 

responsabilidade objetiva do Estado.  

Nesse artigo, a Constituição Federal afirma que a pessoa jurídica de direito público e a 

de direito privado prestadora de serviço público causadora do dano responderá objetivamente 

e poderá ajuizar ação regressiva contra o seu agente nos casos de dolo ou culpa.  

Entretanto, doutrinadores respeitados, como Hely Lopes Meirelles193, interpretando o 

artigo 107 da Constituição Federal de 1967 que também previa a responsabilidade objetiva do 

Estado, profere o entendimento que:  

a ação de indenização da vítima deve ser ajuizada unicamente contra a entidade 
pública responsável, não sendo admissível a inclusão do servidor na demanda. O 
lesado por ato da Administração nada tem a ver com o funcionário causador do 
dano, visto que o seu direito, constitucionalmente reconhecido (art. 107), é o de ser 
reparado pela pessoa jurídica, e não pelo agente direto da lesão. Por outro lado, o 
servidor culpado não está na obrigação de reparar o dano à vítima, visto que só 
responde pelo seu ato ou por sua omissão perante a Administração a que serve, e só 
em ação regressiva poderá ser responsabilizado civilmente.194  

Tal argumentação não foi reconhecida por outros administrativistas como Oswaldo 

Aranha195, Adilson de Abreu Dallari196, Celso de Mello197 e Yussef Cahali198. 

                                                 
192 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado, 2007, p. 15. 
193 Como simpatizantes deste entendimento, podemos citar José Afonso da Silva, José Cretella Júnior e Odoné 
Serrano Júnior. 
194 MEIRELES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 626. 
195 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 
1969, v. 2, p. 481. 
196 DALLARI, Adilson de Abreu. Regime constitucional dos servidores públicos, 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 142. 
197 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 358. 
198 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 1995, p.186. 
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Antes mesmo da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal199 também se 

posicionou contra o entendimento de Hely Lopes Meirelles, uma vez que entendeu ser 

possível acionar o funcionário público diretamente200, mas, recentemente, no final de 2008, 

mudou o entendimento ratificando a ilegitimidade passiva do agente público, admitindo 

somente a ação contra o Estado que poderá ajuizar a ação regressiva contra aquele, conforme 

decisão abaixo. 

Responsabilidade - Seara pública - Ato de serviço - Legitimação passiva. Consoante 
dispõe o § 6º do artigo 37 da Carta Federal, respondem as pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, descabendo concluir pela 
legitimação passiva concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a 
previsão constitucional de ressarcimento - direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa.201 

O entendimento atual, recentemente modificado, recebe fortes críticas de Celso Antônio 

Bandeira de Mello porque 

o entendimento de que o lesado por ação de servidor público praticada a título de 
exercício de suas funções só contra o Estado pode ser movida, tem uma 
consequência manifestamente perversa: ao invés de desestimular o mau servidor a 
agir com dolo, negligência, imprudência ou imperícia, estimula-o a proceder como 
bem queira, pois o coloca a salvo das consequências de seus atos.202 

Nessa mudança de entendimento, Ana Cecília Rosário observa que 

a norma constitucional, prevista no art. 37, § 6º, é clara ao dispor que a pessoa 
jurídica, causadora do dano, responde perante a vítima, tendo, porém, direito de 
regresso contra o seu agente que tenha atuado com dolo ou culpa. Entretanto, esta 
norma não pode ser interpretada, num sentido restritivo, apenas admitindo a ação 
contra o Estado e negando, ao cidadão, a possibilidade de litigar contra o agente que 
lhe causou prejuízo. O intuito desta norma foi conferir a possibilidade da vítima 
encontrar, na fase de execução, um patrimônio solvente, e não o de restringir o polo 
passivo da ação indenizatória.203 

Nesse ponto, é importante chamar a atenção para o ato administrativo que ocasionou o 

dano ao particular, pois se foi um ato lícito, deverá haver um tratamento diferenciado quanto à 

possibilidade de ajuizar a demanda diretamente contra o agente público que não agiu em 

nome próprio, mas na qualidade de Estado, não agindo com dolo ou culpa e muito menos 

infringindo qualquer dispositivo legal.  

                                                 
199 Em 1980, o STF (RE 90.071) concluiu que: o fato de a Constituição Federal prever direito regressivo às 
pessoas jurídicas de direito público contra o funcionário responsável pelo dano não impede que este último seja 
acionado conjuntamente com aquelas, vez que a hipótese configura típico litisconsórcio facultativo. 
200 STF, Recurso Especial n.º 99.214 RJ, Relator: Moreira Alves, data de julgamento: 22/03/1983, segunda 
turma. 
201 STF, Recurso Especial n.º 344.133 PE , Relator: Marco Aurélio, data de Julgamento: 09/09/2008, Primeira 
Turma. 
202 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 1.057. 
203 RIBEIRO, Ana Cecília Rosário. Responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais. São Paulo: LTr, 
2003, p. 87 



101 
 

Nesse caso, não podemos falar em responsabilidade direta do agente público que agiu 

com cautela e de acordo com o ordenamento jurídico porque “somente quem efetivamente 

lesou o erário deverá responder pelos danos oriundos de sua conduta.”204 

No entanto, em caso de danos oriundos de atos ilícitos, sustentamos o entendimento que 

poderá o agente público ser acionado juntamente com o Estado, ressaltando que será apurada 

a responsabilidade daquele de forma subjetiva, verificando se agiu com dolo ou culpa para, 

nesse caso, reparar o particular que arcou com o dano. 

Não há dúvidas que o Estado é o responsável direto e responde objetivamente pelos 

danos causados aos administrados, mas precisamos deixar bem claro que a ação de regresso 

contra o agente público é obrigatória porque o interesse coletivo é indisponível, onde só não 

haverá a ação regressiva se o agente público não agiu com dolo ou culpa, suportando o Estado 

o valor da indenização paga.  

Ressaltamos, por oportuno, que se o Estado não promove a ação regressiva contra o 

servidor público, estará errado e, consequentemente, valorizando a conduta errada de seu 

agente e contribuindo para um círculo vicioso. Não há permissivo legal para este avaliar se 

deve ou não ajuizar a ação regressiva. A norma apenas cria a exceção no caso em que o 

agente não agiu com dolo ou culpa, o que entendemos que deve ser em sede da ampla defesa, 

seja em um processo administrativo ou judicial. 

Infelizmente, verificamos no cotidiano que o cidadão ajuíza a ação diretamente contra o 

Estado porque a fase probatória é mais simplificada e que este, após a finalização da ação 

judicial, não ingressa com a ação regressiva contra o agente público que ocasionou o prejuízo 

suportado, permitindo que aquela pessoa pratique novamente os atos que lesaram o Erário. 

Assim, sustentamos que o cidadão prejudicado não é obrigado a incluir no polo passivo 

da demanda o agente público que praticou o ato administrativo, mas pode sim, dirigir sua 

pretensão indenizatória contra o Estado ou contra o Estado e o agente público causador do 

dano porque o disposto no artigo 37, §6º da Constituição Federal apenas aumentou as 

garantias de indenização deste, prevendo uma responsabilidade objetiva do Estado e 

oferecendo um patrimônio solvente se comparado com o do agente público.  

                                                 
204 ARÊDES, Sirlene. Responsabilização do agente público: individualização da sanção por ato de improbidade 
administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.35. 
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Em nenhum momento a referida norma teve como finalidade restringir o polo passivo 

da demanda, deixando impune aquele que realmente causou o dano205. Pensar assim seria 

distorcer o comando legal exposto na Constituição Federal para dar uma garantia ao agente 

que ocasionou um dano ao cidadão. 

                                                 
205 Tal entendimento é corroborado por doutrinadores renomados como Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Yussef Said Cahali, Adilson Dallari, Alcino Pinto Falcão, entre outros. In: 
CARVALHO NETO, Inacio de. Responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, 2000, p. 159-160. 
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4 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO E OS ASPECTOS 

PROCESSUAIS 

“Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu 

não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela 

supertição, a realidade pelo ídolo.” 

Rui Barbosa 

Não há nenhuma novidade ao afirmarmos que o agente público responde pelos atos 

ilícitos que praticar no exercício de suas funções porque o ordenamento jurídico pátrio prevê a 

reparação seja na Constituição Federal (artigo 37, § 6º), seja no Código Civil (artigo 186). 

O agente público está sujeito à responsabilidade civil, penal e administrativa. No 

presente estudo, entretanto, ocupa-se em analisar somente a responsabilidade civil do agente 

público que cause um dano material ou moral ao contribuinte, deixando de lado a 

responsabilidade administrativa e penal.  

Com a intenção de abordar a responsabilidade do agente público em atividades 

tributárias, traremos a classificação do agente público e, depois demonstraremos a 

necessidade de mudança do atual paradigma, onde somente o Estado é responsabilizado. 

Entendemos que é possível a responsabilidade pessoal do agente público sem mudança 

nas normas vigentes e vislumbramos que tal evolução resgatará a legalidade nas relações 

tributárias, trazendo grandes vantagens e, principalmente, melhorando a tão desgastada 

relação fisco-contribuinte. 

No entanto, antes de aprofundarmos o estudo da responsabilidade pessoal do agente 

fiscal, enaltecemos a distinção do dano em duas hipóteses: dano causado ao Estado e dano 

causado a terceiros. 

Na primeira situação, a própria Administração Pública irá apurar a falta do servidor 

através de processo administrativo, respeitando as garantias da ampla defesa e do 

contraditório esculpidos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, com a possibilidade 

do desconto da quantia necessária para ressarcir o prejuízo experimentado nos vencimentos 

desse mesmo servidor público. 

A Administração Pública não irá ao Judiciário pleitear uma indenização do servidor, 

demonstrando que o mesmo agiu com dolo ou culpa porque as leis estatutárias possuem 

procedimentos autoexecutórios, prevendo que ele responde diretamente à Administração, 
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onde ressaltamos que a esfera judicial não é suprimida porque o agente público poderá 

recorrer ao Judiciário se entender que a medida está contrariando algum dispositivo legal. 

O valor indenizatório para satisfazer o Estado poderá ser descontado dos vencimentos 

do servidor público de uma única vez ou parcelado, desde que tenha o consentimento do 

agente público, caso contrário deverá a Administração Pública requerer judicialmente. 

Carvalho Filho explica que se o Estado descontasse o valor sem o consentimento do 

servidor, estaria realizando penhora ex officio, o que é proibido pelo artigo 649, inciso IV do 

Código de Processo Civil, ressaltando que “o Poder Público não tem crédito privilegiado em 

relação ao seu servidor. Seu crédito é indiscutível, mas a forma de satisfazê-lo há de ser a 

empregada para a cobrança dos créditos em geral.”206 

Entretanto, tal entendimento não é pacífico na doutrina, onde há quem sustente que o 

desconto dos vencimentos ocorrerá independentemente do consentimento do agente público, 

bastando para tanto que haja previsão em lei.207 Sobre o tema, o STF já se posicionou em 

sentido contrário, onde a decisão possui o seguinte entendimento: 

EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Desaparecimento de talonários de tíquetes-
alimentação. Condenação do impetrante, em processo administrativo disciplinar, de 
ressarcimento ao erário do valor do prejuízo apurado. 3. Decisão da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados de desconto mensais, em folha de pagamento, sem a 
autorização do servidor. 4. Responsabilidade civil de servidor. Hipótese em que não 
se aplica a auto-executoriedade do procedimento administrativo. 5. A Administração 
acha-se restrita às sanções de natureza administrativa, não podendo alcançar, 
compulsoriamente, as consequências civis e penais. 6. À falta de prévia aquiescência 
do servidor, cabe à Administração propor ação de indenização para a confirmação, 
ou não, do ressarcimento apurado na esfera administrativa. 7. O Art. 46 da Lei no 
8.112, de 1990, dispõe que o desconto em folha de pagamento é a forma como 
poderá ocorrer o pagamento pelo servidor, após sua concordância com a conclusão 
administrativa ou a condenação judicial transitada em julgado. 8. Mandado de 
Segurança deferido.208 

No que diz respeito ao dano causado a terceiros, que é o objeto do presente capítulo, 

temos que o agente público responderá, com base no artigo 186 do Código Civil, porque 

nenhum privilégio foi conferido a este por ser um agente do Estado. Assim, aquele que se 

sentir prejudicado pode acionar diretamente o apontado como responsável pelo ato ilícito. 

Não há exceção legal para o agente não ser responsabilizado. 

                                                 
206 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, p. 758. 
207 Di Pietro faz a ressalva que é necessário a concordância do agente público no caso em que este é contratado 
pela legislação trabalhista. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2012, p. 667. 
208 MS 24182, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2004, DJ 03-09-2004 PP-00009 EMENT VOL-02162-01 PP-00052 RTJ VOL 
00192-01 PP-00195 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 160-171. 
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4.1 Agentes públicos 

A expressão agente público não tem um único sentido, uma vez que engloba todas as 

pessoas que agem como se Estado fosse, ou seja, é o conjunto de pessoas que corporificam a 

Administração Pública, exercem uma função pública e praticam os atos estatais, incluindo, 

também, os particulares que exercem cargos temporários no Estado. 

Nem sempre foi assim, pois antes da atual Constituição Federal, as pessoas que 

prestavam serviços às pessoas jurídicas de direito privado instituídas pelo Poder Público não 

eram consideradas agentes públicos. A mudança ocorreu com o advento do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988. 

Destacamos que a função desempenhada pelo agente público não precisa ser, 

necessariamente, remunerada, podendo ser gratuita, bem como transitória. 

A lei n.º 8.429 de 2 de junho de 1992, percebendo a abrangência de sentido da 

expressão agente público, resolveu conceituá-la no artigo 2º:  

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Ao verificarmos o artigo anterior da lei mencionada, temos referência a todos os agentes 

da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Território, assim como a qualquer dos 

Poderes dessas pessoas federativas. 

Diante da amplitude de significado, ao falarmos em agente público, poderemos estar 

mencionando os Chefes do Executivo e membros do Poder Legislativo até mesmo os 

servidores públicos mais humildes porque todos estão vinculados à Administração Pública 

através de seus inúmeros órgãos estatais. 

Assim, tendo em vista que a expressão agente público é tão abrangente, a doutrina 

resolveu classificar em grupos para melhorar o estudo das espécies que dividiu em: agentes 

políticos; agentes particulares colaboradores; e servidores públicos.  

Ocorre, entretanto, que nenhuma classificação é unânime, podendo haver nomenclaturas 

distintas ou acréscimo de outros grupos, como é o caso da proposta de Di Pietro que entende, 



106 
 

com base na emenda constitucional 18/98, que são quatro as categorias: agentes políticos; 

servidores públicos; militares209; e particulares em colaboração com o Poder Público. 

Tal divisão não traz muitas novidades porque não há distinção entre os servidores civis 

e militares, a não ser pelo regime jurídico que é parcialmente diferente. Acreditamos, assim, 

que por tal motivo essa classificação não é a mais utilizada. 

Em outra denominação, Hugo Machado210 vislumbra apenas dois grandes grupos: 

agentes políticos; e agentes administrativos ou servidores públicos em sentido estrito. Essa 

será a divisão que adotaremos no presente estudo por entendermos que é objetiva e contempla 

todas as espécies. 

É bem verdade que na prática de atos relacionados à atividade tributária somente os 

servidores públicos em sentido restrito devem atuar para não violar direito fundamental do 

contribuinte. No presente estudo os denominaremos de agente administrativo ou agente fiscal. 

 

4.1.1 Agente político 

Aqui, mais uma vez os doutrinadores não entram em um consenso quanto ao conceito 

desta categoria, onde podemos afirmar que são os prepostos do Estado, sem vínculo de 

subordinação hierárquica e que desempenham um papel de executar as diretrizes traçadas pelo 

Poder Público, ou seja, este possui liberdade para escolher a melhor forma de agir. Já nas 

palavras de Celso de Mello, temos que: 

São os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, são os 
ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, 
portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é a de formadores da 
vontade superior do Estado.211 

As palavras de Hely Lopes sintetizam o conceito dessa espécie quando afirma que: 

Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais, 
elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando 
com independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas 
supremas do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não são 
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de 
jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, 

                                                 
209 Di Pietro chama atenção para os militares porque afirma que “até a emenda constitucional n.º 18/98, eles 
eram tratados como servidores militares. A partir dessa Emenda, excluiu-se, em relação a eles, a denominação de 
servidores, o que significa ter de incluir, na classificação apresentada, mais uma categoria de agente público, ou 
seja, a dos militares.” In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2012, p. 581. 
210 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
209. 
211 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p.245. 
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equiparável à independência dos juízes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a 
salvo de responsabilidade civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que 
tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder.212 

Nesse caso, temos agentes públicos transitórios, que exercerão suas funções de direção 

por um determinado período e, geralmente, são investidos por intermédio de eleições, com 

exceção dos Ministros e Secretários de Estado que são de livre escolha do Chefe do Executivo 

mediante nomeação. 

Não se enquadram nas regras dos servidores públicos, devendo obediência as regras 

contidas na Constituição Federal, principalmente aquelas que regulamentam as prerrogativas e 

a responsabilidade política. 

Nessa espécie de agente público estão os Chefes de Executivo, seus auxiliares 

(Ministros e Secretários Estaduais e Municipais) e os membros do Poder Legislativo, onde 

alguns doutrinadores (Hely Lopes213) acrescentam os Magistrados, membros do Ministério 

Público e dos Tribunais de Contas. 

Alguns doutrinadores como, Maria Sylvia Di Pietro214 e Celso Antônio Bandeira de 

Mello215, criticam a inclusão destas pessoas na espécie de agente político, onde José dos 

Santos Carvalho Filho enaltece que: 

O que caracteriza o agente político não é só o fato de serem mencionados na 
Constituição, mas sim o de exercerem efetivamente (e não eventualmente) função 
política, de governo e administração, de comando e, sobretudo, de fixação de 
estratégias de ação, ou seja, aos agentes políticos é que cabe realmente traçar os 
destinos do país.216 

Diante de tais argumentos, entendemos que os Magistrados, membros do Ministério 

Público e do Tribunal de Contas não são legítimos agentes políticos, mas desempenham um 

papel de enorme importância para o país, além do fato que estes possuem vinculação estatal 

permanente não resultante de processo eletivo, assim como desempenham uma função 

profissional e, em regra, com aprovação em concurso público. 

Entretanto, importante fazermos menção ao artigo 37, inciso XI da Constituição Federal 

que teve sua redação alterada pela EC n.º 19/98 porque após esta, passou-se a incluir os 

membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas como agentes políticos, uma vez que 

                                                 
212 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 72. 
213

Op. Cit., p. 74. 
214 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2012, p. 305. 
215 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p.123. 
216 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, p. 585. 
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levou em consideração não a natureza do vínculo jurídico estatal, mas tão somente, fins 

remuneratórios. 

O STF já se pronunciou sobre a tendência de reconhecê-los como agentes políticos no 

recurso extraordinário 228.977/SP, publicado em 2002, onde referiu-se aos magistrados como 

“agentes políticos, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de 

plena liberdade funcional no desempenho de suas funções com prerrogativas próprias e 

legislação específica.” 

No entanto, mesmo sendo considerados agentes políticos, os mesmos possuem vínculo 

com o Poder Público de natureza estatutária. 

 

4.1.2 Agente administrativo 

Estes formam a imensa massa das pessoas que prestam serviços ao Estado com maior 

ou menor grau de hierarquia e, por consequência desenvolvem diversas funções (sem 

liberdade de agir), onde se vinculam ao Estado por uma relação permanente de trabalho e 

remuneração paga pelos cofres públicos.  

Integram o quadro funcional das pessoas federativas, autarquias e fundações públicas de 

natureza autárquica e possuem responsabilidades profissionais onde desenvolvem suas 

funções, motivo pelo qual seus atos profissionais exigem perícia técnica e perfeição de ofício. 

Podemos afirmar que os agentes administrativos ou servidores públicos exercem efetiva 

profissão quando desempenham as funções públicas e compreendem os servidores 

estatutários, empregados públicos e servidores temporários. 

Aqui, reforçamos que não mais devemos utilizar o vocábulo funcionário público, ainda 

presente em leis antigas, porque com o advento da Constituição Federal de 1988, essa 

expressão foi substituída por servidor público com regime jurídico único para os servidores da 

Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, conforme dispõe o artigo 39, bem 

como a locução funcionário público englobava apenas a Administração Direta. 

Carvalho Filho critica a expressão agente administrativo porque entende que esta não é 

adequada, uma vez que “diz menos do que o sentido que se deve emprestar à expressão 

servidores públicos.”217 

                                                 
217 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, p. 586. 
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Algumas categorias dos servidores públicos, como: membros da Magistratura; do 

Ministério Público; do Tribunal de Contas; da Advocacia Pública; e da Defensoria Pública, 

estão inseridos na nomenclatura servidores estatutários, onde ocupam cargos e sob o regime 

estatutário estabelecido em leis próprias. 

Mais uma vez, com brilhante didática, Hely Lopes traz um conceito robusto do que 

devemos entender por agentes administrativos. 

Os agentes administrativos não são membros de Poder de Estado, nem o 
representam, nem exercem atribuições políticas ou governamentais; são unicamente 
servidores públicos com maior ou menor hierarquia, encargos e responsabilidades 
profissionais dentro do órgão ou entidade a que servem, conforme o cargo ou função 
que estejam investidos. De acordo com a posição hierárquica que ocupam e as 
funções que lhes são cometidas, recebem a correspondente parcela de autoridade 
pública para o seu desempenho no plano administrativo, sem qualquer poder 
político. Suas atribuições, de chefia, planejamento, assessoramento ou execução, 
permanecem no âmbito das habilitações profissionais postas remuneradamente a 
serviço da Administração. Daí por que tais agentes respondem sempre por simples 
culpa pelas lesões que causem à Administração ou a terceiros no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las, visto que os atos profissionais exigem perícia 
técnica e perfeição de ofício.218 

Tecidas essas considerações, ressaltamos que existem os particulares colaboradores que 

também são considerados uma categoria de agentes públicos, mas que não possuem vínculo 

empregatício com o Estado, onde exercem algumas funções públicas transitórias, podendo ou 

não receber remuneração. Quando não recebem remuneração, existe a compensação como a 

concessão de descanso remunerado como, por exemplo, o caso das pessoas que são jurados, 

mesários nas eleições e os comissários de menores voluntários. 

Essa categoria é concretizada por: delegação do Poder Público; requisição, nomeação ou 

designação; e como gestores de negócio. 

 

4.2 Responsabilidade pessoal do agente fiscal 

Em toda a exposição que fizemos até o presente momento, sempre ressaltamos que a 

Administração Pública é responsável diretamente pelos atos de seus agentes, mas isso não 

significa dizer que o servidor público não tenha responsabilidade por seus atos. Eles são 

responsáveis sim e deverão indenizar o particular no caso de terem agido com dolo ou culpa e, 

por isso, lesionado alguém. Não há nenhuma norma no ordenamento jurídico brasileiro que 

permita uma pessoa, pelo simples fato de ser agente público, realizar atos, causar danos a 

outrem e não ser responsabilizada. 
                                                 
218 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 74. 
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O Código Civil, em seus artigos 186 e 187, não faz esta distinção. Pelo contrário, da 

leitura dos referidos dispositivos extraímos que toda e qualquer pessoa que, por ação ou 

omissão seja voluntária ou por negligência ou por imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

A pessoa jurídica - Estado - não realiza atos, não pratica condutas. Estas são realizadas 

pelas pessoas que a representam e, por isso, os agentes públicos, quando cometem atos 

ilícitos, praticados com dolo ou culpa, também devem se responsabilizar perante aquele que 

sofreu o prejuízo e não somente o Estado. 

Em nenhum momento, o texto da Constituição pretendeu “blindar” os agentes públicos 

que ocasionam danos aos cidadãos. Quando quis fazer essa exceção, fez expressamente como, 

por exemplo, no caso da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos prevista no 

artigo 53219 da Constituição Federal. 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não prevê imunidade ao agente público 

de não ser demandado diretamente por seus atos, mas tão somente, possibilita ao cidadão 

ajuizar sua pretensão diretamente contra o causador do dano - agente público - ou contra o 

Estado ou contra ambos, conforme entendimento corroborado por Celso Antonio Bandeira de 

Mello acerca do tema. 

Entendemos que o art. 37, § 6º, não tem caráter defensivo do funcionário perante 
terceiro. A norma visa a proteger o administrado, oferecendo-lhe um patrimônio 
solvente e a possibilidade da responsabilidade objetiva em muitos casos. Daí não se 
segue que haja restringido sua possibilidade de proceder contra quem lhe causou o 
dano. Sendo um dispositivo protetor do administrado, descabe extrair dele restrições 
ao lesado. A interpretação deve coincidir com o sentido para o qual caminha a 
norma, ao invés de sacar dela conclusões que caminham na direção inversa, benéfica 
apenas ao presumido autor do dano. 
A seu turno, a parte final do § 6º do art. 37, que prevê o regresso do Estado contra o 
agente responsável, volta-se à proteção do patrimônio público, ou da pessoa de 
Direito Privado prestadora de serviço público. 
Daí a conclusão de que o preceptivo é volvido à defesa do administrado e do Estado 
ou de quem lhe faça as vezes, não se podendo vislumbrar nele intenções 
salvaguardadoras do agente. A circunstância de haver acautelado os interesses do 
lesado e dos condenados a indenizar não autoriza concluir que acobertou o agente 
público, limitando sua responsabilização ao caso de ação regressiva movida pelo 
Poder Público judicialmente condenado.220 

É indiscutível a responsabilidade do agente administrativo, também denominado como 

servidor público por alguns ou simplesmente agente fiscal por outros, uma vez que está 

prevista no Código Civil e na Constituição Federal.  

                                                 
219 “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos.” 
220 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 2012, p. 1002. 
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Entendemos que o agente fiscal não só pode como deve ser pessoalmente 

responsabilizado porque “toda autoridade há de ser pessoalmente responsável pelos desvios 

de conduta que praticar. A rigor, o Estado, pessoa jurídica, não viola a lei. Não pratica 

nenhuma ilegalidade. Quem pratica ilegalidades é a pessoa natural, pessoa humana, que o 

presenta.”221 

De outra forma não poderia ser, pois se o agente público não tivesse responsabilidade, o 

Estado não poderia ingressar com ação de regresso quando fosse obrigado a indenizar o 

cidadão por conduta comissiva ou omissiva de seu agente. O que deve ser sopesado é qual 

responsabilidade é imputada a cada um. 

Indenizada a vítima, deve a Administração Pública restaurar seu patrimônio a custa 
do patrimônio do causador direto do dano - o seu agente. Essa medida (ação de 
regresso) está, entre nós, expressamente autorizada na parte final do § 6º do art. 37 
da constituição Federal e na última prescrição do art. 43 do Código Civil […].222 

Como dito em tópicos anteriores, o Estado responde objetivamente por atos omissivos e 

comissivos, já o agente administrativo tem sua responsabilidade subjetiva, onde deve ser 

analisado se agiu com dolo ou culpa, onde acrescentamos as lições de Hugo Machado ao 

afirmar que:  

Se a vítima do dano está convencida de que o agente público agiu com dolo ou 
culpa, deve promover ação contra ele e o Estado. Dirá que pretende provar a 
ocorrência do dolo, ou de culpa do primeiro réu, e pedirá a condenação de ambos, 
responsáveis solidários que são pela indenização correspondente. Formulará, porém, 
contra o Estado, que tem responsabilidade objetiva, pedido subsidiário a ser deferido 
na hipótese de o julgador afinal não restar convencido da presença do elemento 
subjetivo indispensável ao atendimento do pedido principal.223 

Alguns projetos de lei que previam a responsabilidade civil dos agentes públicos já 

tramitaram no Congresso Nacional, mas foram arquivados, como é o exemplo do projeto de 

lei n.º 6.418/09 que foi arquivado em 31/01/2011. Este previa que o servidor público, uma vez 

comprovado que tinha agido no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las com 

abuso de poder cometeria crime, além de ser obrigado a indenizar o dano causado. 

Nesse ponto, chamamos a atenção para o regulamento do imposto de renda aprovado 

pelo decreto n.º 85.450, de 4 de dezembro de 1980 que previa no artigo 650224 a 

                                                 
221 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito constitucional tributário, 2012, p. 32. 
222 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 976. 
223 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
224. 
224 Art. 650. Serão punidos, com as penas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, os 
funcionários da Secretaria da Receita Federal que, por ineficiência, negligência, omissão ou dolo, no exercício de 
suas funções, deixarem de apurar devidamente as faltas ou fraudes cometidas pelos contribuintes em prejuízo da 
Fazenda Nacional (Lei n° 2.354/54, art. 7°, 8). 
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responsabilidade pessoal de seus agentes fiscais tornando a relação fisco contribuinte mais 

saudável e equilibrada. 

É bem verdade que o decreto fora revogado em 1994 pelo decreto n.º 1.041, de 11 de 

janeiro de 1994. No entanto, é importante ser frisado aqui que as leis que contém aquela 

norma posta no regulamento ainda possuem vigência porque não foram revogadas, apenas não 

foram mencionadas no atual regulamento do imposto de renda (decreto n.º 3.000 de 26 de 

março de 1999).  

O fato do vigente regulamento não ter consolidado as leis que disciplinavam a 

responsabilidade pessoal do agente não tem o condão de revogá-las, motivo pelo qual, Hugo 

Machado sintetiza que: 

Os dispositivos das leis transcritas naquele Regulamento que, aliás, não foram 
revogados, ao mesmo tempo em que protegiam a Fazenda Nacional contra condutas 
indevidas de seus agentes fiscais, reconheciam expressamente a responsabilidade 
pessoal destes pelos danos que, por dolo ou culpa, causassem aos contribuintes. Os 
referidos dispositivos legais, como se vê, reconheciam a falibilidade humana e assim 
protegiam igualmente as partes na relação tributária. Protegiam o fisco cominando 
pena para as práticas que poderiam eventualmente decorrer da fraqueza dos fiscais 
que se deixassem corromper, sendo favoráveis aos contribuintes presumidamente 
corruptores. Protegiam também o contribuinte, no entanto, contra possíveis 
represálias de agentes fiscais corruptos eventualmente não atendidos em suas 
pretensões escusas.225 

Estamos muito convictos dessa possibilidade, motivo pelo qual nos lembramos do 

disposto no artigo 133, inciso I do Código de Processo Civil226 que prevê a responsabilidade 

do juiz (agente público) quando procede com dolo ou fraude no exercício de suas funções.  

Como exposto, essa norma corrobora com nosso entendimento de que é sim possível a 

responsabilidade pessoal dos agentes públicos. 

Tecidas as considerações acima, trazemos sucintamente um pouco de como o tema se 

repercute em outros países como Itália e França. 

                                                                                                                                                         
 § 1º A aplicação das penas de que trata este artigo terá lugar, também, quando o auto ou o laudo de exame for 
julgado improcedente, em virtude de propositado abuso de autoridade ou evidente erro grosseiro, praticado pelo 
fiscal de tributos federais (Lei n° 2.354/54, art. 7°, 8, § único). 
 § 2º O servidor que, de má fé ou sem suficientes elementos de comprovação, promover lançamento de imposto 
indevido, será passível de demissão, sem prejuízo da responsabilidade criminal (Lei n° 4.069/62, art. 52, e Lei n° 
4.862/65, art. 50).  
§ 3º A falta de autuação de contribuinte incurso em infração às disposições deste Regulamento configurará a 
prática do ilícito de lesão aos cofres públicos, pelo fiscal de tributos federais responsável (Decreto-Lei n° 
1.024/69, art. 9°). 
225 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
216. 
226 “Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;” 
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A Constituição italiana acabou com a discussão que temos no Brasil quando previu no 

artigo 28 que é possível o ajuizamento de ação direta contra o causador do dano. 

Constituição Italiana. Artigo 28. Os funcionários e os dependentes do Estado e dos 
entes públicos são diretamente responsáveis, segundo as leis penais, civis e 
administrativas, pelos atos praticados em violação dos direitos. Em tais casos a 
responsabilidade civil se estende ao Estado e aos entes públicos.227 

Na França, o entendimento é o mesmo segundo Rafael Bielsa, onde “esta (a vítima) 

pode inicialmente agir contra a pessoa moral ela mesma... A vítima pode, de outra parte, 

demandar do próprio representante a reparação das consequências danosas de sua culpa.”228
 

Voltando para a realidade brasileira, infelizmente, temos que o tema não é amplamente 

discutido nos tribunais brasileiros, possuindo pouca ou nenhuma jurisprudência sobre o caso, 

mas que nos remete a afirmar a possibilidade da responsabilidade do agente público desde que 

seja comprovada a sua culpa. 

Responsabilidade civil. Sentença publicada erroneamente. Condenação do estado a 
multa por litigância de má-fé. Informação equivocada. Ação indenizatória ajuizada 
em face da serventuária. Legitimidade passiva. Dano moral. Procurador do estado. 
Inexistência. Mero dissabor. Aplicação, ademais, do princípio do duty to mitigate 

the loss. Boa-fé objetiva. Dever de mitigar o próprio dano.  
1. O art. 37, § 6º, da CF/1988 prevê uma garantia para o administrado de buscar a 
recomposição dos danos sofridos diretamente da pessoa jurídica que, em princípio, é 
mais solvente que o servidor, independentemente de demonstração de culpa do 
agente público. Vale dizer, a Constituição, nesse particular, simplesmente impõe 
ônus maior ao Estado decorrente do risco administrativo; não prevê, porém, uma 
demanda de curso forçado em face da Administração Pública quando o particular 
livremente dispõe do bônus contraposto. Tampouco confere ao agente público 
imunidade de não ser demandado diretamente por seus atos, o qual, aliás, se ficar 
comprovado dolo ou culpa, responderá de outra forma, em regresso, perante a 
Administração.  
2. Assim, há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação 
diretamente contra o servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou contra 
ambos, se assim desejar. A avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o 
servidor público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto lesado. Se, por um 
lado, o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por 
outro também não se sujeita ao regime de precatórios. Doutrina e precedentes do 
STF e do STJ.  
3. A publicação de certidão equivocada de ter sido o Estado condenado a multa por 
litigância de má-fé gera, quando muito, mero aborrecimento ao Procurador que 
atuou no feito, mesmo porque é situação absolutamente corriqueira no âmbito 
forense incorreções na comunicação de atos processuais, notadamente em razão do 
volume de processos que tramitam no Judiciário. Ademais, não é exatamente um 
fato excepcional que, verdadeiramente, o Estado tem sido amiúde condenado por 
demandas temerárias ou por recalcitrância injustificada, circunstância que, na 
consciência coletiva dos partícipes do cenário forense, torna desconexa a causa de 
aplicação da multa a uma concreta conduta maliciosa do Procurador.  

                                                 
227 No original: “Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali 
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” Tradução libre. 
228 BIELSA, Rafael. Responsabilité publique ET priveé. Paris, 1954, p. 219-220. Apud CARVALHO NETO, 
Inacio de. Responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, 2000, p. 161.  
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4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da 
publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar 
quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não 
requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério 
de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência 
da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o 
próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou 
contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É 
consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a 
perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento 
desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma 
ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de 
cooperação e de eticidade.  
5. Recurso especial não provido.229 

A referida decisão não inova o nosso ordenamento jurídico porque já existia a 

possibilidade do cidadão lesado ajuizar ação direta contra o agente público, conforme dispõe 

o artigo 9º230 da lei de abuso de autoridade – Lei n.º 4.898, de 1965. 

Processual civil. Administrativo. Responsabilidade civil objetiva. Pleito de danos 
morais. Independência das ações propostas contra o ente ou entidade pública e a 
ação de regresso. Interesse processual que se mantém mesmo quando afastada 
eventual responsabilidade do funcionário público. Retorno dos autos que se impõe 
para julgamento da ação contra o conselho profissional, que responde objetivamente 
por seus atos.  
1. [...] 2. A propositura de ação de responsabilidade civil aforada pelo particular 
contra o autor do fato causador do dano não afasta o direito à ação para demandar 
contra o ente público, que responde objetivamente pelos danos causados a terceiros.  
3. A responsabilidade civil do Estado objetiva nos termos do artigo 37, § 6º da 
Constituição Federal, não se confunde com a responsabilidade subjetiva dos seus 
agentes, perquirida em ação regressiva ou em ação autônoma.  
4. Extrai-se da Constituição Federal de 1988 a distinção entre a possibilidade de 
imputação da responsabilidade civil, de forma direta e imediata, à pessoa física do 
agente estatal, pelo suposto prejuízo a terceiro, e o direito concedido ao ente público 
de ressarcir-se, mediante ação de regresso, perante o servidor autor de ato lesivo a 
outrem, nos casos de dolo ou de culpa.  
5. Consectariamente, essas ações não geram coisa julgada prejudicial, umas em 
relação às outras, e a fortiori, não autorizam a extinção terminativa dos feitos.  
6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido, verbis: No 
tocante à ação regressiva, asseverou-se a distinção entre a possibilidade de 
imputação da responsabilidade civil, de forma direta e imediata, à pessoa física do 
agente estatal, pelo suposto prejuízo a terceiro, e entre o direito concedido ao ente 
público, ou a quem lhe faça as vezes, de ressarcir-se perante o servidor praticante de 
ato lesivo a outrem, nos casos de dolo ou de culpa. Em face disso, entendeu-se que, 
se eventual prejuízo ocorresse por força de agir tipicamente funcional, não haveria 
como se extrair do citado dispositivo constitucional a responsabilidade per saltum da 
pessoa natural do agente. Essa, se cabível, abrangeria apenas o ressarcimento ao 
erário, em sede de ação regressiva, depois de provada a culpa ou o dolo do servidor 
público. Assim, concluiu-se que o mencionado art. 37, § 6º, da CF, consagra dupla 
garantia: uma em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a 
pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público; 
[...] A Min. Cármen Lúcia acompanhou com reservas a fundamentação. (RE 
327904/SP, rel. Min. Carlos Britto, 15.8.2006 - RE-327904 - Informativo 436).  

                                                 
229 STJ, REsp 1.325.862. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/09/2013, T4 - Quarta 
Turma. 
230 Art. 9º Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente 
dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade 
culpada. 
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7. A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 
lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O 
fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade 
objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, 
apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado 
qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou 
coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a 
responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu 

sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato 
administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar 
que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer 
considerações sobre o dolo ou a culpa. (José dos Santos Carvalho Filho, in Manual 
de Direito Administrativo, 12ª Edição, 2005, Editora Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 
páginas 497-498). 8. [...]231  

O STF já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, onde desenvolveu o 

mesmo raciocínio do STJ e afirmou que o cidadão pode ajuizar sua demanda contra o Estado 

e o agente público que ocasionou o dano. 

Responsabilidade civil das pessoas de direito público - ação de indenização movida 
contra o ente público e o funcionário causador do dano - possibilidade. O fato de a 
constituição federal prever direito regressivo as pessoas jurídicas de direito público 
contra o funcionário responsável pelo dano não impede que este último seja 
acionado conjuntamente com aquelas, vez que a hipótese configura típico 
litisconsórcio facultativo - voto vencido. Recurso extraordinário conhecido e 
provido.232 

O Ministro Décio Miranda, relator do processo acima, fundamentou sua decisão nas 

lições de Pontes de Miranda quando em análise do artigo 105 da Constituição de 1967 que 

afirmou: “O Estado, réu na ação, pode requerer a citação do funcionário público, ou pessoa 

que exerce o cargo; porque há conexão de causas. Bem assim fazê-lo citar o autor. Há 

litisconsórcio facultativo.”233 

A Constituição Federal declara que ao Estado caberá o direito de regresso contra o 

responsável causador do dano, mas o texto não previu quem responderá por este. Daí surgem 

entendimentos divergentes. No entanto, é bem verdade que está expresso no referido 

dispositivo normativo que o Erário não é obrigado a suportar o ônus da reparação quando o 

cidadão acioná-lo sozinho, mas por não ter sido redundante e afirmado quem é o sujeito 

passivo que responde pelo dano, surge muita discussão sobre a possibilidade de 

responsabilização pessoal do agente administrativo e sobre quem possui legitimidade passiva 

na demanda do contribuinte cidadão: o agente público; o Estado; ou os dois 

concomitantemente?  

                                                 
231 STJ, Recurso Especial nº 976.730 - RS (2007/0183280-0). Relator: Ministro Francisco Falcão, data de 
julgamento: 24/06/2008, T1 - Primeira Turma. 
232 STF - RE: 90071 SC, Relator: Cunha Peixoto, data de julgamento: 18/06/1980, tribunal pleno, data de 
publicação: DJ 26-09-1980 pp-07426 ement vol-01185-01 pp-00359 RTJ vol-00096-01 pp-00237. 
233 MIRANDA, Pontes. Comentários à constituição de 1967, col. III, p. 521/522 In: STF. RE 90071-SC. 
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De acordo com a leitura sobre o tema, verificamos que há um prejuízo a ser reparado 

(dívida) e duas responsabilidades distintas: a da Administração Pública perante o cidadão - 

responsabilidade objetiva; e a do agente público que é o autor do dano baseada na 

responsabilidade subjetiva. 

Em princípio, quem deve ao cidadão é a Administração Pública - teoria do risco 

administrativo, mas não há nenhum impedimento legal para o contribuinte também demandar 

contra o agente público causador direto do dano, bastando apenas comprovar que sua conduta 

foi com dolo ou culpa.  

A doutrina brasileira não entra em um consenso nesse ponto, mas todos concordam que 

o agente público possui responsabilidade por seus atos, devendo o ofendido comprovar que 

aquele agiu com dolo ou culpa para ser ressarcido. 

 Carvalho Neto, ao examinar o referido artigo constitucional, esclarece que “tal fato não 

impede a promoção, pela vítima, da responsabilização direta do agente causador do dano, 

desde que se proponha a provar a sua culpa, já que este, ao contrário do Estado, só responde 

por seu ato doloso ou culposo.”234  

Infelizmente, no cotidiano, a individualização da conduta do agente público que deu 

origem ao dano do cidadão (demonstrar que o mesmo extrapolou os limites legais) é difícil de 

ser comprovada, motivo pelo qual esta dificuldade acaba por desestimular o cidadão 

prejudicado que não promove a ação contra o agente, mas exclusivamente contra o Estado que 

responderá objetivamente. 

Nesse ponto específico, Vasco Guimarães tenta motivar o contribuinte lesado e declara 

que “a eventual dificuldade de prova não deverá confundir quem pensa estas matérias, 

servindo como desculpas para não serem denunciados e responsabilizados os seus autores, 

com todas as consequências.”235 

Entendemos que é difícil para o contribuinte que acabou de ser violado em seus direitos 

fundamentais, ir atrás de forças para comprovar a conduta danosa do agente fiscal, mas este 

não deve ficar silente porque será mais prejudicial, uma vez que a mesma conduta poderá 

ocorrer novamente com ele ou com os demais cidadãos que estejam em situação similar. Deve 

procurar o ressarcimento do prejuízo experimentado seja pela forma administrativa seja pela 

                                                 
234 CARVALHO NETO, Inacio de. Responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, 2000, p. 158. 
235 GUIMARÃES, Vasco Branco. A responsabilidade civil da administração fiscal: emergente da obrigação de 
imposto, 2007, p. 329. 
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judicial através de pedido de indenização que seguirá o procedimento comum, ordinário ou 

sumário, conforme a hipótese. 

Se escolher o procedimento administrativo, este tramitará perante a Administração 

Pública, onde temos que Esta será responsável tanto pela conduta de seu agente público 

quanto pela indenização.  

O cidadão prejudicado não é obrigado a pleitear seu direito primeiro na esfera 

administrativa, podendo ir diretamente ao Judiciário, assim como o procedimento 

administrativo não exclui futura apreciação pelo Poder Judiciário, caso contrário estaria 

violando o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.  

Será possível ajuizar ação no Poder Judiciário mesmo que o resultado na esfera 

administrativa tenha sido negativo porque são órgãos independentes, onde acreditamos que o 

segundo tem uma independência maior para apreciar o assunto, uma vez que não é parte 

envolvida. 

Diante de todo o estudo, entendemos que não há nenhum óbice de se propor a ação 

contra o próprio causador do dano, assim como a demanda direcionada diretamente contra o 

agente público tem como objetivo trazer um maior profissionalismo no serviço público, 

afastando os oportunistas e aqueles que são comprometidos com interesses que contrariam os 

da Administração Pública. 

Não podemos esquecer que uma condenação imposta ao agente público, por menor que 

seja em termos pecuniários tem o condão de mudança de comportamento muitas vezes maior 

que inúmeras condenações impostas ao Estado porque: 1) o causador do dano estará 

reparando o mal que ocasionou; e 2)  a indenização paga pelos cofres públicos é rateada por 

todos nós contribuintes, ou seja, aquele que recebe o valor também efetua o pagamento de sua 

indenização. 

 

4.2.1 Garantia do agente fiscal: alteração constante da legislação tributária e o princípio da 

segurança jurídica 

É sabido por todos que a legislação tributária é complexa, imprecisa e constantemente 

alterada, mas tal situação não pode ser utilizada para retirar a responsabilidade dos agentes 

públicos que digam desconhecer a norma porque tais falhas são produto da ação do legislador 
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e atingem muito mais fortemente o outro elo da relação - o contribuinte que ao se equivocar -, 

terá penalidades severas. 

No entanto, quando falamos em equilibrar a relação tributária, aplicando a 

responsabilidade pessoal aos agentes fiscais que ocasionam danos ao cidadão, estes se 

inquietam e alegam, em seu favor, a complexidade das normas tributárias que causa grande 

insegurança jurídica, motivo pelo qual não se pode exigir sua responsabilidade direta porque 

não há como garantir o conhecimento seguro da norma e diante dessa insegurança, seria 

injusto responsabilizá-lo por equívocos que podem ocorrer no desempenho de suas atividades. 

Sobre a insegurança jurídica na relação tributária, Hugo Machado afirma que: 

Na verdade, a insegurança jurídica existe na relação de tributação, mas a ela 
submete-se inteiramente o contribuinte, que está sujeito a pesadas sanções quando 
deixa de cumprir qualquer das normas que integram a legislação tributária. Não 
importa se a norma é obscura ou imprecisa, nem se a jurisprudência é divergente. A 
essa insegurança, portanto, tem de submeter-se também o agente fiscal.236 

Particularmente, achamos interessante o argumento utilizado pelo agente fiscal porque 

demonstra que o Estado reconhece que a mudança constante das normas tributárias é 

prejudicial, violando o princípio da segurança jurídica e ocasionando a aplicação errônea 

dessa nos casos concretos.  

Entretanto, o agente fiscal, diferente do cidadão, deve ter apenas uma preocupação: 

aplicar a legislação tributária com exatidão atendendo ao princípio da legalidade. Por outro 

lado, o contribuinte tem inúmeras outras preocupações que envolvem o bom desempenho de 

seu negócio, além de conhecer rigorosamente a legislação tributária para não sofrer 

penalidades pesadas. 

Não há complacência da Administração Fazendária com o cidadão que se equivoca e 

não percebe que a legislação foi alterada, motivo pelo qual concordamos com Hugo Machado 

quando afirma que 

Oferecer ao agente fiscal a garantia de que não será responsabilizado diretamente 
pelo contribuinte, em razão de ilegalidades que pratique no exercício de suas 
atividades, é amesquinhar as garantias constitucionais do contribuinte, e isso não se 
deve de nenhum modo admitir.237 

                                                 
236 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
227. 
237 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
226. 
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A responsabilidade pessoal do agente fiscal não irá, em nenhuma hipótese, “condená-lo 

a masmorra” ou desprotegê-lo. Pelo contrário, trará uma relação mais equilibrada entre as 

partes, assim como aperfeiçoará a atividade tributária que estará em sintonia com as 

constantes alterações. Somente o servidor público infrator é que será punido, ou melhor, 

responderá a processo para apurar sua falta. 

O agente fiscal que cumpre integralmente a lei e o entendimento oficial do Estado 

publicado nos órgãos oficiais não pode ser responsabilizado pessoalmente porque está 

obrigado a cumprir aquela orientação. Agir assim permitirá uma padronização de 

comportamentos que, em um longo prazo, trará a concretização da segurança jurídica tão 

almejada pelo contribuinte nas relações tributárias. 

Nesse passo, concluímos que em virtude da Administração Fazendária não poder 

descumprir a lei alegando que esta é inconstitucional, o agente fiscal que aplicá-la ao caso 

concreto antes de ser retirada do Ordenamento Jurídico não poderá ser pessoalmente 

responsabilizado. 

 

4.3 Da necessidade da responsabilização pessoal do agente público e a função pedagógica 

As violações cometidas pelo Estado na atividade tributária já foram amplamente 

explanadas no presente estudo e demonstraram que, muitas vezes, são cometidas porque a 

intenção é de aumentar a arrecadação e não de zelar pelo princípio da legalidade. O Estado 

adota tais medidas porque sabe que, mesmo quando condenado a efetuar um pagamento ao 

cidadão, consegue protelar demasiadamente o cumprimento da decisão judicial, uma vez que 

lembramos que quase nunca há o reconhecimento do indébito na esfera administrativa. 

Os estudiosos do direito tributário não negam as violações estatais porque seria 

impossível explicar o motivo pelo qual a Administração Fazendária não devolve de ofício o 

valor do tributo cobrado a maior. 

Diante deste cenário, verificamos, sem dúvidas, que responsabilizar somente o Estado 

pelos danos sofridos pelo cidadão oriundos de atividade tributária é ineficaz. Por mais que a 

responsabilidade deste seja objetiva, vislumbramos que não é efetiva porque as indenizações 

são recebidas pelos contribuintes após um longo processo judicial e através do sistema de 

precatórios judiciais que é bastante demorado e, muitas vezes, inadimplido. 
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É preciso modificar a realidade que enfrentamos porque o descrédito na Administração 

Tributária resulta em tentativa, por parte dos contribuintes, de conseguir meios para diminuir 

o encargo suportado, tencionando cada vez mais a relação que os une e que é vital para o 

Estado. 

Quem atua no direito tributário sabe que o agente fiscal incorporou a irresponsabilidade 

de seus atos porque não vivencia a instauração de procedimentos internos para averiguar um 

auto de infração que sabe ou deveria saber que é indevido. Na prática, não vislumbramos 

qualquer punição ao agente que assim agiu. 

Destacamos que essa conduta é definida como crime de excesso de exação e que a 

pesquisa que realizamos nos tribunais brasileiros e junto ao sítio eletrônico da Corregedoria 

Geral da União, não nos permitiu obter dados estatísticos sobre esse crime, motivo pelo qual 

acreditamos que o mais provável é que nenhum agente fiscal tenha respondido por tais atos 

ilícitos. 

Tecidos os comentários acima, acreditamos que é hora de buscarmos a indenização dos 

danos sofridos pelo contribuinte tanto do agente fiscal quanto do Estado porque somente 

assim conseguiremos modificar a conduta irresponsável do agente. Este, diante da 

possibilidade de ser responsabilizado pessoalmente irá sopesar as orientações extraoficiais, 

respeitará mais a legalidade e atuará na qualidade de agente público. 

O efeito preventivo da responsabilidade pessoal do agente fiscal é idealizado por Hugo 

Machado que analisando os efeitos da indenização por cometimento ilícito ensina que: 

a responsabilidade objetiva do Estado por danos ao cidadão pode assegurar a este a 
indenização correspondente, e assim fazer com que se efetive a primeira dessas 
finalidades da indenização, mas não faz efetiva a segunda, porque não atua como 
fator desestimulante da ilegalidade, pois quem a pratica não suporta o ônus da 
indenização que, sendo paga pelos cofres públicos, recai afinal sobre o próprio 
universo de contribuintes.238 

Outro ponto importante que devemos destacar é o efeito moralizador que a 

responsabilidade pessoal do agente do Fisco provocará dentro da sociedade, uma vez que 

diminuirá o poder que este detém e, em médio prazo, diminuirá a desconfiança e o mal estar 

do contribuinte quando está diante de uma fiscalização. 

                                                 
238 MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição, 2009, p. 
218. 
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Na prática, quando o agente fiscal estiver em dúvida se deve ou não autuar o 

contribuinte, uma vez sendo possível sua responsabilidade pessoal, evitará a lavratura do auto 

imediatamente, formalizando consulta aos seus superiores hierárquicos que efetivarão um 

controle da conduta de cada agente, trazendo mais profissionalismo ao serviço público e 

padronizando os comportamentos estatais. Todos ganham com essa mudança. 

Não podemos negar a significativa função pedagógica porque: 

Caso se consiga, algum dia, dar total efetividade ao papel pedagógico-educativo da 
responsabilidade do Estado de modo a fazer com que este passe a tratar o 
contribuinte sempre de forma justa e correta, o contribuinte muito provavelmente 
tenderá a começar a cumprir voluntariamente suas obrigações tributárias.239 

A função principal de responsabilizar alguém por danos causados a terceiros é a 

possibilidade de integrar o todo que foi perdido ou violado, mas junto a esta ressaltamos a 

importância pedagógica que existe implícita porque servirá para prevenir danos futuros em 

casos similares. Na relação tributária, o efeito pedagógico da responsabilidade pessoal do 

agente público evitará novas lesões ao patrimônio do Estado que é quem arca com a reparação 

nos dias de hoje. 

Fazendo um paralelo com outros ramos do Direito, verificamos que desde 1998240, o 

Brasil já vem implantando tal concepção no direito do consumidor, obrigando, assim, os 

fornecedores a respeitarem mais os consumidores e, consequentemente, incorporar ao 

pensamento da empresa o justo tratamento.  

O professor Hugo Machado também possui o entendimento do inegável papel 

pedagógico da responsabilidade do Estado, admitindo que já é tempo de avançar e buscar a 

responsabilidade pessoal do agente público. 

A nosso ver, porém, ainda se faz necessária a responsabilização pessoal da 
autoridade. Não basta a do Estado. Enquanto ninguém for pessoalmente 
responsabilizado pelas práticas ilegais, o fisco vai continuar agindo de forma 
arbitrária, porque as autoridades não estão preocupadas de nenhum modo com a 
legalidade. Mesmo que haja responsabilização da entidade pública, a ilegalidade 
seguirá sendo praticada, porque cada governante vai deixar o problema da 
indenização para o sucessor, cuidando apenas de protelar o desfecho da questão. 
Entretanto, no momento em que a autoridade sentir-se responsabilizada, 

                                                 
239 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Responsabilidade do Estado por dano tributário, 2004, p. 145. 
240 I - Civil - indenização - danos morais - quantum - inscrição indevid a no cadastro de cheques sem fundos do 
banco central - A indenização pleiteada não tem natureza meramente punitiva, sua natureza é preventiva e 
pedagógica, ou seja, deve prevenir lesões semelhantes, elevando os padrões éticos da sociedade - como o 
ressarcimento dos indiscutíveis danos morais não tem balizas fixas, imprescindível, pois, que o quantum 
indenizatório considere a conduta irresponsável do réu, exarcebando-se ao máximo. II - apelação da CEF. 
Improvida. III - Apelação da autora provida. Indenização fixada em 100 (cem) salários mínimos. In: TRF2 - AC: 
RJ 96.02.43858-4, relator: Desembargador Federal Frederico Gueiros, data de julgamento: 12/11/1997, quarta 
turma, data de publicação: DJU - data:08/09/1998 - página:289. 
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pessoalmente, pela conduta ilegal ou abusiva, certamente vai pensar bem antes de 
prosseguir em sua prática.241 

A responsabilização pessoal do agente público é proposta como uma contribuição para o 

rompimento de um círculo vicioso que se inicia com as atitudes ilegais e arbitrárias dos 

agentes públicos, causando danos aos contribuintes, que reagem buscando formas igualmente 

ilegais para evitar tais cobranças e essa atitude leva à intensificação do arbítrio e ilegalidades 

fiscais, fechando o círculo. 

Interessa-nos aqui a implantação de um círculo virtuoso, onde o Estado obedece à 

Constituição Federal, respeita o contribuinte e este, por consequência, cumpra 

voluntariamente suas obrigações tributárias, nascendo uma relação menos conflituosa e 

pautada no respeito recíproco. 

 

4.4 Aspectos processuais da responsabilidade pessoal do agente fiscal 

A reparação do dano intentada pelo contribuinte que sofreu uma ofensa ao seu 

patrimônio material ou moral pode ser acertada por dois meios: administrativo ou judicial. O 

grande empecilho na via administrativa é obter o reconhecimento da Administração quanto ao 

dano e o acordo entre as partes no que refere ao valor da indenização. 

Assim, podemos afirmar que a grande maioria das demandas que tratam sobre o referido 

tema tramita no Poder Judiciário. 

Interessa-nos aqui verificar alguns aspectos processuais que giram em torno da 

responsabilidade pessoal do agente fiscal como: na ação que for proposta contra o Estado para 

reparar dano causado por seu agente é obrigatória a denunciação da lide? Como demandar 

contra o agente fiscal? Somente o Estado poderá propor a ação regressiva contra o agente ou 

este pode figurar como litisconsorte passivo? Qual é a prescrição da pretensão indenizatória?  

 

4.4.1 Denunciação da lide 

Saber se o Estado é ou não obrigado a denunciar a lide do agente público que ocasionou 

o dano já foi muito discutido porque o artigo 70, inciso III do Código de processo Civil 

                                                 
241 MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário, 1998, p.49. 
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determina que seja feita a denunciação à lide àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

Na reparação do dano ao contribuinte, o responsável é o Estado e, no caso de ser 

procedente a ação, Este tem a obrigação constitucional de cobrar regressivamente do servidor 

público, motivo pelo qual, Diógenes Gasparini242 sustenta a aplicabilidade do artigo. 

O ponto não é pacífico entre os doutrinadores, tanto que alguns243 defendem que não 

pode ser aplicado o artigo 70, inciso III do Código Processual Civil porque: a 

responsabilidade estatal é tratada em dispositivo próprio (artigo 37, §6º da Constituição); os 

fundamentos do pedido são diversos, onde a responsabilidade do agente é subjetiva e do 

Estado é objetiva; e pelo fato que a Constituição permitiu ao cidadão ser ressarcido do dano 

independente de provar a culpa ou dolo do agente, não sendo coerente o lesado aguardar o 

conflito entre Estado e se agente, fundado na teoria da culpa. 

Maria Sylvia Di Pietro possui um terceiro posicionamento, adotando o pensamento de 

Yussef Cahali, entende que dependendo do caso, pode ou não ser aplicado o referido artigo, 

resumindo da seguinte forma:  

1. quando se trata de ação fundada na culpa anônima do serviço ou apenas na 
responsabilidade objetiva decorrente do risco, a denunciação não cabe, porque o 
denunciante estaria incluindo novo fundamento na ação: a culpa ou dolo do 
funcionário, não arguida pelo autor; 2. quando se trata de ação fundada na 
responsabilidade objetiva do Estado, mas com arguição de culpa de agente público, 
a denunciação da lide é cabível como também possível o litisconsórcio facultativo 
(com citação da pessoa jurídica e de seu agente) ou a propositura da ação 
diretamente contra o agente público.244 

Em estudo sobre a matéria, Carvalho Filho acrescenta que a teoria da facultatividade da 

denunciação à lide é o que vem prevalecendo nos tribunais brasileiros ressaltando que esta é o 

intuito da lei n.º 8.112/90, bem como teve como escopo o mesmo propósito do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Aliás, o intuito de proteção ao hipossuficiente em relações jurídicas de caráter 
indenizatório foi o mesmo adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, que, na 
relação de regresso, exige processo indenizatório autônomo, vedando expressamente 
a denunciação à lide. Nas hipóteses em que o comerciante é solidariamente 
responsável com o fabricante, construtor, produtor ou importador, o consumidor 

                                                 
242 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo, 2006, p. 612. 
243 Os defensores desta corrente são: Hely Lopes Meirelles, (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro, 2000, p. 562); Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de 
direito administrativo, 2012.p. 466); Lucia Valle Figueiredo (FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito 
administrativo. 3. ed. São Paulo: revista dos tribunais, 1996, p. 181); Weida Zancaner (ZANCANER, Weida. Da 
responsabilidade extracontratual da administração pública, p. 62) e Vicente Greco Filho (GRECO FILHO, 
Vicente. Direito processual civil brasileiro. 13. ed. São Paulo: saraiva. v. I, 1998, p. 146). 
244 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 2012, p. 721. 
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pode demandar qualquer deles e, para não ser prejudicado, a lei impõe que aquele 
que pagar a indenização deve exercer seu direito de regresso contra o outro 
responsável em ação diversa da ajuizada originariamente pelo consumidor.245 

Diante das controvérsias que o referido tema nos traz, Odete Medauar elabora uma 

comparação didática das posições favoráveis e contrárias à denunciação da lide que merecem 

menção. 

Em sentido contrário à denunciação salientam-se as seguintes justificativas, dentre 
outras: a) a CF, art. 37, § 6º, responsabiliza o Estado pelo ressarcimento à vítima do 
dano, com base na prova do nexo causal; aqui se trata de relação de responsabilidade 
entre poder público e vítima (ou cônjuge e herdeiros), descabida a interferência de 
outra relação obrigacional; portanto, o art. 70, III, do Código de Processo Civil deixa 
de prevalecer ante a regra constitucional; b) necessidade de priorizar o direito da 
vítima, evitando demora no andamento do processo pelo ingresso de mais um 
sujeito; c) ingerência de um fundamento novo na demanda principal. Esta parece ser 
a orientação a que mais se inclina a jurisprudência. Em sentido favorável à 
denunciação existe também uma farta jurisprudência, argumentando-se o seguinte: 
a) o art. 70, III, do Código de Processo Civil alcança todos os casos de ação 
regressiva; b) por economia processual e para evitar decisões conflitantes, a 
responsabilidade do agente pode ser apurada nos autos da ação de reparação de 
dano; c) recusar a denunciação à lide do agente cerceia um direito da 
Administração.246 

Ao buscarmos amparo nas decisões do STF, encontramos a teoria sustentada por 

Alexandre Freitas Câmara que defende que o caso deveria ser enquadrado como chamamento 

ao processo: 

A nosso juízo, e assumindo os riscos de uma posição isolada, o fato de o Estado, 
civilmente responsável, ter direito de regresso em face de seu agente que tenha 
causado o dano, não exclui a responsabilidade deste perante o lesado, a qual decorre 
do art. 927 do Código Civil de 2002. Assim sendo, nada impediria que se formasse 
um litisconsórcio (facultativo, obviamente entre a pessoa jurídica de direito público 
e seu servidor (o que, aliás, já foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, relator o 
Ministro Cunha Peixoto, RE 90.071, j. 18.8.1980, v.u., DJU 26.9.1980). Em 
prevalecendo tal entendimento, há que se reconhecer a solidariedade entre a pessoa 
jurídica de direito público e seu agente, o que torna inadequada a denunciação da 
lide, revelando-se cabível, no caso, o chamamento ao processo.247 

Tecidos os comentários acima, ressaltamos que o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou seu entendimento, declarando que a denunciação da lide ao agente do Estado em 

ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da CF/88 não é obrigatória. 

Processual civil e administrativo - responsabilidade civil do estado - denunciação da 
lide - direito de regresso - art. 70, III, do CPC. 1. A denunciação da lide só é 
obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de 
regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a 
tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os 
princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. A denunciação 
da lide ao agente do Estado em ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, 
§ 6º, da CF/88 não é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na 

                                                 
245 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012, p. 577. 
246 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 371. 
247 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 
200. 
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culpa objetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não constante da 
lide originária. 3. Não perde o Estado o direito de regresso se não denuncia a lide ao 
seu preposto (precedentes jurisprudenciais). 4. Embargos de divergência 
rejeitados.248 

Como podemos ver, o tema é polêmico e controverso, mas diante da jurisprudência 

atual e da doutrina majoritária, podemos afirmar que a denunciação da lide prevista no Código 

Processual Civil não é obrigatória quando se tratar de ação indenizatória baseada na 

responsabilidade do Estado porque nesta ação, segundo a teoria do risco administrativo, não 

será analisada a culpa ou dolo do agente, sendo afastada a responsabilidade da Administração 

Pública apenas se comprovar que houve culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso fortuito 

ou força maior. 

No entanto, o fato da denunciação da lide não ser obrigatória não significa dizer que o 

contribuinte está impedido de promover ação contra a pessoa física que ocasionou o dano. 

 

4.4.2 Legitimidade passiva da ação indenizatória 

O dano causado pela Administração Pública é reparado através de ação de indenização, 

caso este não tenha sido realizado amigavelmente na esfera administrativa. 

No entanto, é importante lembrarmos que a responsabilidade pessoal do agente público 

não é ponto pacífico entre os doutrinadores, onde o entendimento majoritário (Hely Lopes 

Meireles249, Weida Zancaner250 e Odoné Serrano Júnior251) é da impossibilidade de a vítima 

promover ação direta contra o agente público porque entendem que “o legislador constituinte 

bem separou as responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado, 

regressivamente.”252 

Estes doutrinadores afirmam que somente o Estado, uma vez indenizada a lesão da 

vítima, pode ajuizar ação regressiva contra o servidor culpado por haver dele o despendido, 

sendo a legitimidade passiva das ações indenizatórias exclusiva do Estado. Afirmam que não 

cabe litisconsórcio passivo, devendo o agente público ser excluído da demanda, uma vez que 

poderá vir a responder processo apenas em ação regressiva da Administração Pública. 

                                                 
248 EREsp 313886/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.02.2004, DJ 
22.03.2004 p. 188 
249 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 605. 
250 ZANCANER, Weida. Da responsabilidade extracontratual da administração pública. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 62-63. 
251 SERRANO JÚNIOR, Odoné. Responsabilidade civil do Estado por atos judiciais. Curitiba: Juruá, 1996, p.65-
66. 
252 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 2000, p. 605. 
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Entendemos que esse pensamento está equivocado e, assim, discordamos daqueles que 

sustentam a ilegitimidade passiva do agente público porque não vislumbramos nenhum óbice 

jurídico para retirá-lo do polo passivo. Pelo contrário, entendemos que é possível sim ajuizar a 

ação contra o agente público porque será através dessa demanda que será buscada a 

responsabilidade pessoal de quem realmente praticou a conduta danosa ao cidadão, bem como 

haverá um efeito moralizador e preventivo com tal postura. 

Entretanto, destacamos que a ação indenizatória promovida exclusivamente contra o 

Estado poderá tramitar mais rápido, uma vez que não há necessidade de comprovar que este 

agiu com a intenção de prejudicar o cidadão em virtude da teoria da responsabilidade objetiva, 

enquanto na demanda promovida contra o agente público, deverá ser apurada a culpa ou dolo. 

Outro ponto positivo para a demanda ser direcionada exclusivamente contra o Estado é 

a maior possibilidade de êxito quando do cumprimento da decisão, uma vez que há a certeza 

do Estado ser um devedor solvente. 

Nesse argumento em especial, questionamos se realmente o fato da Administração 

Pública possuir condições de pagamento do débito oriundo de uma sentença procedente é um 

ponto positivo porque sabemos que, no cotidiano, o Estado é quem mais viola a lei e o maior 

inadimplente. Basta olhar as situações dos precatórios para atestarmos que não é tão positivo 

demandar contra o Estado. 

Devemos ressaltar também que o contribuinte, muitas vezes, possui medo de demandar 

contra o agente fiscal porque sabe o quão difícil é pegar os dados pessoais daquele que 

cometeu a conduta ou por pensar que sofrerá retaliações com fiscalizações arbitrárias e 

infindáveis, prejudicando demasiadamente sua vida pessoal e comercial. Nesses casos, o 

cidadão prefere ter a demanda voltada exclusivamente para o Estado porque tais problemas 

desaparecem. 

Dessa forma, sustentamos que o raciocínio daqueles que defendem a impossibilidade do 

agente administrativo figurar no polo passivo da ação indenizatória não corrobora com o 

estudo aqui apresentado e viola o dispositivo constitucional, assim como o Código Civil 

porque o agente público, como afirmado anteriormente, é responsável pelos atos que praticou 

com dolo ou culpa, não havendo nenhum dispositivo normativo que o exclua da demanda. 
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Se vislumbramos a responsabilidade civil do agente, outra conclusão não poderíamos 

ter senão a da possibilidade de competir exclusivamente ao particular avaliar e decidir contra 

quem pretende promover a ação para recompor os danos sofridos. 

A Constituição apenas impôs ao Estado um ônus maior decorrente do risco 

administrativo. Tanto é assim que se ficar comprovado dolo ou culpa do agente público, este 

responderá de forma regressiva perante o Estado.  

Se o agente administrativo possui responsabilidade por seus atos e responderá 

regressivamente se o Estado for acionado e a sentença for procedente, temos claramente a 

hipótese de um dano a ser indenizado e duas pessoas que podem figurar no polo passivo da 

demanda, onde uma, se acionada, poderá exigir o pagamento da outra de forma regressiva. 

Logo, temos que a avaliação quanto às vantagens e desvantagens de demandar contra um ou 

ambos, compete ao autor. Tal pensamento é corroborado por Arnaldo Rizzardo. 

Desde que a responsabilidade decorra da culpa, é natural que se deixa à livre escolha 
de quem está revestido de legitimidade ativa decidir contra quem ingressará com a 
ação de ressarcimento de danos. Realmente, se os danos causados a terceiros pelos 
agentes do Estado decorrem de ato doloso ou culposo, faculta-se ao lesado acionar 
unicamente o Estado, ou o Estado e o servidor em litisconsórcio passivo, ou apenas 
o servidor. 
Cumpre se observe a condição para dirigir a ação contra o agente público, seja em 
litisconsórcio com o Estado ou isoladamente: a necessidade do amparo da lide na 
culpa ou dolo de quem provocou o dano. Desde que evidenciada a conduta ilícita, ou 
se procedeu incorretamente o preposto, é admitida sua presença passiva no processo, 
incumbindo-lhe que satisfaça os danos decorrentes. Isto porque todos respondem 
pelos danos causados através de conduta ilícita. Do próprio art. 186 (art. 159 do 
Código anterior) brota a responsabilidade pelos danos causados. Não encontra 
respaldo na lei, e jamais encontrou, mesmo sob a égide do Código Civil revogado, a 
inteligência da restrição da legitimidade passiva unicamente contra o ente público. 
Não se pense que somente deve o funcionário obrigações ao Estado. Provocando ele 
um dano, por trilhar uma conduta contrária à lei, faz emergir a obrigação de 
reconstituir a situação que antes vigorara, pois não se pode premiar a ilicitude com a 
inércia. Se à parte lesada interessa mais dirigir-se contra o servidor, cumpre se 
respeite essa posição. Mesmo restando averiguado, posteriormente, que não agira o 
agente culposamente, e que o ato se deu por fato da coisa, ou de circunstâncias 
inafastáveis, fica reconhecido à pessoa o ingresso da demanda contra o Estado. A 
indevida demanda contra o agente não tolhe o direito do correto encaminhamento da 
pretensão, em novo processo, tanto que se trata de uma ilegitimidade passiva, que 
extingue o processo sem julgamento do mérito, de acordo com os arts. 267, inc. VI, 
e 268 da lei instrumental civil.253 

Ao discorrer sobre a possibilidade de ingresso de ação indenizatória contra o agente 

público apenas, e também deste em conjunto com o Estado, Hugo de Brito Machado 

esclarece, didaticamente, as razões e trâmites acerca da configuração da legitimidade passiva 

em tal demanda: 

                                                 
253 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 395-396. 
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Ao optar pela ação também contra o agente público, o autor estará buscando fazer 
valer o sentido punitivo da indenização, atitude que seguramente funcionará, na 
medida em que muitos a adotarem, como excelente remédio contra os abusos 
praticados em nome do Estado. [...] Formulará, porém, contra o Estado, que tem 
responsabilidade objetiva, pedido subsidiário a ser deferido na hipótese de o 
julgador a final não restar convencido da presença do elemento subjetivo 
indispensável ao atendimento do pedido principal. [...] Ressalte-se, finalmente, que a 
ação contra o agente público e contra o Estado, conjuntamente, deve ser proposta 
somente nos casos em que a individualização do responsável pelo dano não ofereça 
dificuldades, e possa o elemento subjetivo necessário à responsabilização deste ser 
facilmente demonstrado. Se não estiverem presentes esses dois requisitos, vale dizer, 
a individualização do agente público causador do dano, e o dolo ou a culpa deste, 
deve o autor optar pela ação somente contra o Estado.254 

Com o respeito cabível àqueles que defendem a ilegitimidade passiva do agente público, 

sustentamos que o raciocínio em contrário é o mais lógico a ser seguido, bem como não é 

isolado na doutrina brasileira, uma vez que conta com o apoio dos acima citados (Hugo de 

Brito Machado255 e Arnaldo Rizzardo256), além de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e 

Celso Antônio Bandeira de Mello257 que são os defensores da ideia que aqui sustentamos e 

que também encontra guarida na jurisprudência do STF. 

Dano, puramente moral, indenizável. Direito de opção, pelo lesado, entre a ação 
contra o Estado e a ação direta, proposta ao servidor (Constituição art. 107). 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário de que não se 
conhece.258 

Esclarecemos que na época dessa decisão, a Constituição Federal era a de 1967. No 

entanto, o entendimento deve continuar o mesmo porque nada mudou em nosso ordenamento 

jurídico daquela época aos dias atuais, onde o sistema de responsabilidade civil do Estado, 

previsto no artigo 107 daquela Constituição, é o mesmo do disposto no artigo 37, § 6º da atual 

Constituição.  

O recurso extraordinário n.º 105.157 proferido pelo Ministro do STF Octavio Gallotti 

não é uma decisão isolada, pois existem outros precedentes no mesmo sentido: R.E. 

92.214259; R.E. 90.071260 e R.E. 77.169261. 

                                                 
254 MACHADO, Hugo de Brito. Responsabilidade pessoal do agente público por danos ao contribuinte, 2009, p. 
93/94. 
255 MACHADO, Hugo de Brito. Responsabilidade pessoal do agente público por danos ao contribuinte. Revista 
dialética de direito tributário n. 95. São Paulo: Dialética, 2003, p. 89. 
256RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 395-396.  
257 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2012, p. 253. 
258 STF, RE 105.157, Relator(a):  Min. Octavio Gallotti, julgado em 20/09/1985. 
259 RTJ 106/1.182. 
260 Responsabilidade civil das pessoas de direito público – ação de indenização movida contra o ente público e o 
funcionário causador do dano – possibilidade. O fato de a Constituição Federal prever direito regressivo às 
pessoas jurídicas de direito público contra o funcionário responsável pelo dano não impede que este último seja 
acionado conjuntamente com aquelas, vez que a hipótese configura típico litisconsórcio facultativo. – voto 
vencido. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
261 RTJ 92/144. 
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Como afirmado em tópico anterior, recentemente - em dezembro de 2013, o STJ 

analisou o presente tema no REsp 1.325.862, onde analisou os julgados do STF e proferiu 

entendimento que corrobora com nossa tese, ou seja, é possível o autor demandar contra o 

agente público e o Estado concomitantemente. Tal decisão também não é isolada e conta com 

os precedentes dos julgados: REsp 545.613262 e REsp 481.939263. 

O Ministro Luís Felipe Salomão, em seu voto proferido no REsp 1.325.862 afirma que: 

A avaliação quanto às vantagens e desvantagens de propor a ação direta em face do 
Estado compete ao autor. Com efeito, sua estratégia pode ser a de escapar aos prazos 
ampliados e às dificuldades processuais para a execução do julgado, em caso de 
sucesso na demanda, não obstante a possibilidade de responsabilização objetiva do 
ente público.264 

O STJ, em caso semelhante e posterior ao julgamento do STF que declarou a 

ilegitimidade passiva do agente público (analisada mais abaixo), entendeu ser possível a 

proposição de ação indenizatória contra o agente público.  

Recurso especial. Dano moral. Alegação de ato ilícito praticado por agente público 
estadual. É Faculdade do autor promover a demanda em face do servidor, do estado 
ou de ambos, no livre exercício do seu direito de ação. Recurso especial provido 
para afastar a Ilegitimidade passiva do agente.265 

Ao julgar o referido recurso, o ministro Aldir Passarinho Junior acompanhou o relator 

Luís Felipe Salomão com a ressalva de que é imprescindível a identificação de excesso ou de 

atuação abusiva que efetivamente extrapole o exercício da função pública, ressaltando que é 

possível ajuizar a ação contra o agente público que ocasionou o dano, entendendo que esta é a 

forma de evitar maiores prejuízo ao Estado. 

                                                 
262 Processo civil. Cartório de notas. Pessoa formal. Ação indenizatória. Reconhecimento de firma falsificada. 
Ilegitimidade passiva. O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade 
pessoal do titular da serventia. No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o 
tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva. Recurso conhecido e provido. 
263 Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos titulares de Serventias 
extrajudiciais não-oficializadas. 1. Já na vigência da Constituição de 1969, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal afirmava que "os titulares de ofícios de Justiça e de notas, quer do foro judicial, quer do foro 
extrajudicial (e, portanto, também os tabeliães), eram servidores públicos e por seus atos praticados nessa 
qualidade respondia o Estado, com base no artigo 107, pelos danos por eles causados a terceiros, embora esse 
dispositivo constitucional não impedisse que a vítima do dano, se preferisse, acionasse diretamente o servidor 
público com fundamento no artigo 159 do Código Civil" (RE 116.662/PR, 1ª Turma, Min. Moreira Alves, DJ de 
16.10.1998). Tal orientação foi reiterada após a promulgação da Carta de 1988 (por todos, do AgRg RE 
209.354/PR, 2ª Turma, Min. Carlos Velloso, DJ de 16.04.1999). 2. No caso concreto, portanto, deve ser 
reconhecida a legitimidade do Estado de Goiás para figurar no pólo passivo da ação de indenização por danos 
causados por titular de serventia extrajudicial não-oficializada. 3. Recurso especial provido, com a determinação 
do retorno dos autos  ao Tribunal de origem, para que aprecie as demais questões suscitadas na apelação. 
264 STJ, REsp. 1.325.862. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/09/2013, T4 - Quarta 
Turma. 
265 STJ, REsp. 731.746. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/08/2008, T4 - Quarta 
Turma. 
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Não é uma porta aberta, mas isso evita o guarda-chuva do Estado em relação a atos 
impensados de determinados servidores públicos que, atuando abusivamente em 
relação ao cargo, vêem-se protegidos financeiramente porque quem acaba arcando 
perante terceiros é o Estado.266 

O posicionamento contrário a possibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o 

agente público, mas tão somente contra o Estado encontra força no Supremo Tribunal Federal 

que vetou a possibilidade do litisconsórcio passivo, afirmando que a demanda deveria ser 

proposta apenas contra o Estado, excluindo assim o agente administrativo. A posição foi 

encabeçada pelo Ministro Carlos Ayres Britto e acompanhada por unanimidade pela 1ª Turma 

do Supremo Tribunal Federal no RE 327.904267. 

Recurso extraordinário. Administrativo. Responsabilidade objetiva do estado: § 6º 
do art. 37 da magna carta. Ilegitimidade passiva ad causam. Agente público (ex-
prefeito). Prática de ato próprio da função. Decreto de intervenção. O § 6º do artigo 
37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de 
direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços 
públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a 
terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade 
de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo 
constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, 
possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou 
de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente 
certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, 
no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e 
civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento. 

O Ministro Ayres Britto defende que se o prejuízo foi oriundo da função do agente 

público, é impossível “extrair do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal a 

responsabilidade per saltum da pessoa natural do agente. Tal responsabilidade, se cabível, 

dar-se-á apenas em caráter de ressarcimento ao erário, ação regressiva, portanto”268. Nesse 

sentido, profere seu relatório acrescentando que: 

Ação regressiva é ação de ação de volta ou de retorno contra aquele agente que 
praticou ato juridicamente imputável ao Estado, mas causador de dano a terceiro. 
Trata-se de ação de ressarcimento, a pressupor a recuperação de um desembolso. [...] 
O agente não representa o Estado, ele é o Estado em ação, [...] é a pessoa do Estado, 
é o poder público ou quem lhe faça as vezes.269 

Com todo o respeito aos pensamentos contrários, informamos que esse é um precedente 

isolado da primeira turma do STF, onde destacamos que o referido caso não se assemelha ao 

                                                 
266 STJ, REsp. 731.746. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/08/2008, T4 - Quarta 
Turma. 
267 In: RE 327904, Relator(a):  Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-
00043 EMENT VOL-02246-03 PP-00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78. 
268 Revista Consultor Jurídico. 16 de agosto de 2006. Agente público não responde por dano causado a terceiro. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-ago-16/agente_publico_nao_responde_dano_causado_terceiro. 
Acesso: em 9 fev. 2014. 
269 RE 327904, Relator(a):  Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-
00043 EMENT VOL-02246-03 PP-00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78. 
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estudo apresentado porque aquele fazia menção a ato de um agente político - prefeito - de 

cunho essencialmente político, qual seja: intervenção em hospital local. Aqui, analisamos o 

ato realizado pelo agente público. 

Assim, verificamos que são casos distintos e, por tais motivos, não podem ser 

comparados. 

Uma vez expondo as duas vertentes, esclarecemos que nos posicionamos para a corrente 

inovadora, a que vislumbra a possibilidade do agente fiscal ter legitimidade passiva na 

demanda que visa obter a reparação pelo dano suportado pelo contribuinte que foi por ele 

provocada. 

Ao demandar apenas contra o Estado, o contribuinte não terá que comprovar a 

intencionalidade do ato estatal, mas percorrerá uma verdadeira via crucis para receber o valor 

da indenização, bem como nunca verá a punição do verdadeiro causador de seu dano, pois 

somente depois de efetuar o pagamento de sua indenização é que o Estado poderá propor a 

ação regressiva contra aquele. 

Afirmamos “poderá” propositalmente porque, na prática, a Administração Pública fica 

inerte e a propositura da ação regressiva contra o agente responsável pelo dano deixada em 

segundo plano e, consequentemente, é alcançada pela prescrição. 

Analisando a situação por outro ângulo, também vislumbramos que a ação regressiva 

não atinge sua finalidade porque as indenizações são fixadas considerando a capacidade 

financeira do réu, no caso, o Ente Público, e os administradores não têm demonstrado 

interesse em ajuizá-las contra seus agentes que, de uma forma ou de outra, trouxeram uma 

arrecadação maior e que, muitas vezes, não possuem renda suficiente para ressarcir o Erário 

do montante que este suportou. 

Discordamos da prática administrativa de não ajuizar a ação de regresso porque além de 

contribuir para a desmoralização do Estado, esta não é uma opção do administrador, motivo 

pelo qual, “não exercido esse direito, posto não se enquadrar no poder discricionário do 

administrador, poderá caracterizar-se o crime de prevaricação e, ainda, porque ofende os 

princípios da legalidade e da moralidade, configurando improbidade administrativa.”270 

                                                 
270 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 254. 
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É importante lembramos que o direito de regresso, por ser de natureza civil, bem como 

por estar previsto no artigo 122, § 3º da Lei nº 8.112/90 14271 - regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é transmitida aos 

herdeiros do agente público, na medida da herança recebida, e pode ser ajuizada até mesmo 

depois de rompido o vínculo empregatício do Estado com o servidor, demonstrando que se 

fosse efetivada poderia modificar o atual cenário de desrespeito do cidadão contribuinte. 

 

4.4.3 Da prescrição da pretensão indenizatória 

Partindo da premissa de que o direito do contribuinte que sofreu o dano provocado pelo 

Poder Público tem natureza pessoal e obrigacional, existe um lapso temporal para que seja 

ajuizada a pretensão indenizatória, sob pena de não poder mais ser deflagrada. 

Antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a questão era resolvida de duas 

formas: se a pessoa responsável era entidade federativa ou autárquica, a prescrição era 

regulamentada pelo decreto n.º 20.910/1932 que previa a prescrição quinquenal; se a pessoa 

era de direito privado, não estava enquadrada no referido decreto, mas no artigo 177 do 

Código Civil de 1916 que fixava em vinte anos o prazo da prescrição de direitos pessoais. 

Em 2001 houve mudança no tema porque a medida provisória n.º 2.180-35 inseriu o 

artigo 1º-C na lei n.º 9.494, de 10.9.1997, consignando que prescreve 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. 

Art. 1º - C – Prescreverá em cinco anos o direito de obter a indenização dos danos 
causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas 
de direito privado prestadoras de serviços públicos. 

Diante desta mudança, podemos afirmar que houve derrogação do antigo Código Civil 

no que se refere ao prazo prescricional da ação indenizatória proposta contra as pessoas 

privadas abrangidas pelo artigo 37, § 6º da Constituição Federal que passaram a ter o mesmo 

privilégio das pessoas públicas, onde acrescentamos os dizeres de Di Pietro. 

                                                 
271 Art. 122.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros. 
§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 
46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. 
§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva. 
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor 
da herança recebida. 
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Vale dizer que a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, nesse caso, 
estendeu-se às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, 
expressão que abrange não só as entidades integrantes da Administração Indireta, 
como também as concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviços ou 
qualquer entidade privada que preste serviço a qualquer título. 

Fazendo uma análise mais aprofundada sobre o tema, Rui Stoco afirma que: 

Cabe anotar que o DL 4.597, de 19.08.42, dispõe em seu art. 2º que o Dec. 
20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 
autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 
impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, 
estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. 
Portanto, mesmo com relação à administração indireta do Estado, a prescrição 
obedece o prazo de cinco anos previsto no Dec. 20.910/32. 
Resulta claro o objetivo de conceder prazo menor para as pessoas jurídicas de direito 
privado, quando prestadoras de serviços públicos, de modo a manter simetria com o 
prazo prescricional previsto para o Poder Público. Essa afirmação é feita 
considerando que a referida MP 2.180-35/2001 foi editada e convertida em lei 
quando ainda vigia o Código Civil de 1916, que previa o prazo bem mais alongado 
no art. 177, ou seja, de 10 anos para as ações pessoais. 272 

No entanto, a problematização não termina neste ponto porque com o advento do 

vigente Código Civil, houve alteração importante no prazo prescricional da pretensão de 

reparação civil que passou para três anos. 

Com essa mudança, a doutrina passa a divergir quanto ao prazo prescricional das ações 

dos administrados que visam à reparação civil da Fazenda Pública. Alguns doutrinadores 

administrativistas, José dos Santos Carvalho Filho e Leonardo José Carneiro da Cunha, 

construíram um raciocínio para estabelecer que a regra a ser aplicada seria a do novo Código 

Civil, três (03) anos. 

Se a pessoa responsável se enquadra como entidade federativa ou autárquica 
(incluídas, pois, as fundações de direito público), consumava-se a prescrição no 
prazo de cinco anos contados a partir do fato danoso. Tal prazo extintivo situava-se 
no âmbito da clássica prescrição quinquenal das ações pessoais contra o Estado 
(Decreto nº 20.910/32). Esse tipo de prescrição, como é sabido, abrangia, entre 
outras, a pretensão do lesado à indenização, tornando indispensável quer o pedido 
administrativo, quer a ação judicial. [...] 
O vigente Código Civil, no entanto, introduziu várias alterações na disciplina da 
prescrição, algumas de inegável importância. Uma delas diz respeito ao prazo 
genérico de prescrição (art. 205). Outra é a que fixa o prazo de três anos para a 
prescrição da pretensão de reparação civil. Vale dizer: se alguém sofre dano por ato 
ilícito de terceiro, deve exercer a pretensão reparatória (ou indenizatória) no prazo 
de três anos, pena de ficar prescrita e não poder mais ser deflagrada. [...] 
Como o texto se refere à reparação civil de forma genérica, será forçoso reconhecer 
que a redução do prazo beneficiará tanto as pessoas públicas como as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos. Desse modo, ficarão derrogados os 
diplomas acima no que concerne à reparação civil. A prescrição da pretensão de 
terceiros contra tais pessoas passará de quinquenal para trienal.273 

                                                 
272 Stoco, Rui. 2004, p. 207/208. 
273 CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2012, p 529. 
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Tal entendimento não foi recepcionado apenas pelos administrativistas, pois alguns 

civilistas (Farias e Rosenvald), aderiram ao apensamento equivocado da prescrição trienal, 

explicitando que: 

a ação promovida pelo particular contra a Administração Pública deverá ser ajuizada 
dentro do prazo previsto na norma jurídica. A matéria está regulada pelo Decreto nº 
20.910/32, que fixou um prazo quinquenal menor para a propositura das ações 
contra as Fazendas federal, estadual e municipal. Em seguida, o Decreto-lei nº 
4.597/42 elasteceu a regra para alcançar, também, as autarquias. Não alcançava, 
contudo, as pessoas jurídicas de direito privado componentes da Administração 
Pública indireta.274 

Ocorre, entretanto, que o raciocínio acima não pode ser adotado porque o artigo 206, § 

3º, inciso V do Código Civil aborda a reparação civil de forma genérica, diferentemente do 

Decreto n.º 20.910/32 que é uma norma especial e que trata diretamente das ações 

indenizatórias promovidas contra a Fazenda Pública. Se aplicarmos a norma do Código Civil, 

apenas por esta ser mais recente, estaríamos realizando uma interpretação errada, reduzindo o 

prazo prescricional de cinco (05) para três (03) anos e, consequentemente, beneficiando à 

Administração Pública. 

Discordamos do pensamento de Carvalho Filho porque entendemos o ordenamento 

jurídico como um sistema de normas harmonicamente interligadas, onde não podemos 

conviver com um caso que seja regido, ao mesmo tempo, por duas ou mais normas que sejam 

contraditórias. Se ocorrer essa hipótese de conflito, deverá ser solucionada através dos três 

critérios tradicionais: 1) hierarquia - lei superior prevalece sobre a inferior; 2) cronológico - 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e 3) especialização - lei específica prevalece sobre a 

lei geral. 

Como podemos ver, a tese defendida pelos doutrinadores acima referidos contraria as 

regras de solução de conflito previstas em nosso ordenamento jurídico, onde também 

ressaltamos que o Código Civil regula questões de natureza eminentemente de direito privado, 

mas não exclusivamente deste porque trazem importantes normas sobre o direito público. No 

entanto, os dispositivos que abordam temas de direito público no Código Civil de 2002 são 

expressos ao afirmarem que a norma rege "as pessoas jurídicas de direito público" prevista no 

artigo 43, os "bens públicos" no artigo 99 e a "Fazenda Pública" no artigo 965, VI, entre 

outros exemplos contidos no referido diploma.   

                                                 
274 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. vol. 1. 10. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2012, p. 747. 
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Rui Stoco realiza um estudo sobre a prescrição das ações indenizatórias contra a 

Fazenda Pública no Código Civil de 1916 e no atual Código Civil, onde conclui que o prazo 

prescricional é quinquenal. 

Segundo dispunha o art. 178, §10, VI, do CC/16, prescrevia em cinco anos qualquer 
direito contra a Fazenda Pública.  
O atual Código Civil em vigor não repetiu essa disposição, restando a indagação 
acerca do prazo prescricional para o Poder Público.  
A omissão foi intencional, pois o Código Civil não rege as relações informadas pelo 
direito público, entre o administrador e o administrando. Ademais, ainda que assim 
não fosse, cabe obtemperar que a lei geral não revoga a legislação especial. Portanto, 
a ação de reparação do dano contra a Fazenda Pública, seja a que título for, 
prescreve em cinco anos.  
Esse também é o entendimento esposado por Misael Montenegro Filho em artigo de 
doutrina acerca do novo Código Penal (Responsabilidade civil no novo Código Civil 
brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 229, p. 
122, jul.-set./2002). 
E para não deixar qualquer dúvida a respeito, o Dec. 20.910, de 06.01.32, preceitua 
que as ações contra as pessoas jurídicas de direito público prescrevem em cinco 
anos.  
Pôs a lume, assim, o princípio da actio nata. 
Não se pode mesmo admitir que os direitos defendidos por particulares sejam 
imprescritíveis, mormente quando se tem em vista o claro propósito do legislador de 
editar o Dec. 20.910, de 06.01.32, que foi o de conceder estabilidade às relações 
entre a Administração e seus administrados e servidores, em prol, inclusive, dos 
interesses maiores da própria coletividade, independentemente de considerações 
ligadas a noções de injustiça ou iniquidade da solução legal. 
Ademais e como não se desconhece, a lei geral posterior não revoga a legislação 
especial que lhe seja anterior. 275 

Desta forma, verificamos com clareza que mesmo nos casos de administração indireta 

do Estado, temos que o prazo prescricional é quinquenal, conforme estabelece o Decreto n.º 

20.910/32. 

Felizmente, contudo, o dinamismo da criação legislativa restou por favorecer as 
vítimas, nas hipóteses de danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, pois, assim não fosse, o prazo seria de 
apenas três anos, conforme dispõe o art. 206, 3º, V, do CC/2002. Como a Lei 
9.494/97 equiparou as pessoas de serviços públicos, ás pessoas jurídicas de direito 
privado, desde que prestadoras de serviços públicos, às pessoas jurídicas de direito 
público para efeito de reparação de danos, prevalece para ambas a prescrição 
quinquenal. 276 

Nesse ponto, o Ministro Mauro Campbell Marques ao relatar o REsp. 1.251.993/PR 

afirma seu entendimento que fora acompanhado pelo STJ no sentido que: 

No caso do art. 206, § 3º, V, do CC, em nenhum momento foi indicada a sua 
aplicação à Fazenda Pública. Certamente, não há falar em eventual omissão 
legislativa, pois o art. 178, § 10, VI, do Código Civil de 1916 estabelecia o prazo 
prescricional de cinco anos para "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal". Tal dispositivo legal não foi repetido no atual Código Civil, tampouco 
foi substituído por outra norma infraconstitucional. 

                                                 
275 Stoco, Rui. 2004, p. 207/208. 
276 Stoco, Rui. 2004, p. 207/208. 
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O entendimento da prescrição quinquenal não é exclusivo de Rui Stoco, uma vez que 

Lucas Rocha Furtado, em estudo sobre o tema, profere o mesmo entendimento também 

corroborado por Marçal Justen Filho277, ressaltando que: 

O prazo prescricional previsto no Código Civil, art. 206, §3°, para as ações de 
reparação é de três anos. Essa regra genérica contida no Código não se aplica, 
todavia, às ações de indenização propostas contra o poder público em razão da 
vigência de regras especiais sobre o tema. 
Nos termos do art. 1°-C, da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação dada pela MP n° 
2.180, de 2001, o prazo prescricional para a propositura das ações de indenização 
por danos causados “por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos” é de cinco anos. A 
redação do dispositivo acima reitera a regra da prescrição quinquenal fixada pelo 
Decreto n° 20.910, de 1932. Nos termos deste decreto, as ações judiciais propostas 
contra o poder público prescrevem em cinco anos. Por força do Decreto n° 4.597, de 
1942, esse prazo de cinco anos é aplicável a todas as ações propostas contra as 
pessoas jurídicas de Direito Público.   
A redação do citado art. 1º-C da Lei n° 9.494, de 19997, inova em relação à 
sistemática fixada pelo decreto de 1932 em razão da extensão dada, fazendo 
compreender no âmbito da aplicação do prazo prescricional de cinco não apenas a 
Fazenda Pública (pessoas jurídicas de Direito Público), as quais se submetiam a esse 
prazo por força dos Decretos nºs 20.910, de 1932, e 4.597, de 1942, mas igualmente 
as pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviço público.278 

Tecidas as divergências doutrinárias, achamos importante trazer uma pesquisa 

jurisprudencial sobre o assunto, onde constatamos que o Superior Tribunal de Justiça 

inicialmente adotou a tese defendida por José Maria dos Santos Carvalho Filho279 e Leonardo 

José Carneiro da Cunha280 e admitiu a prescrição trienal do Código Civil tanto para pessoa de 

direito privado prestadora de serviço público (REsp. 698.195-DF) quanto para os entes 

públicos (REsp. 1.137.354-RJ). 

Civil. Processual civil. Recurso especial. Ação de Indenização. Danos morais e 
materiais. Prescrição. Inocorrência. Prazo. Código civil. Vigência. Termo inicial.  
1. À luz do novo Código Civil os prazos prescricionais foram reduzidos, 
estabelecendo o art. 206, § 3º, V, que prescreve em três anos a pretensão de 
reparação civil. Já o art. 2.028 assenta que "serão os da lei anterior os prazos, 
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver 
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". Infere-se, 
portanto, que tão-somente os prazos em curso que ainda não tenham atingido a 
metade do prazo da lei anterior (menos de dez anos) estão submetidos ao regime do 
Código vigente, ou seja, 3 (três) anos. Entretanto, consoante nossa melhor doutrina, 
atenta aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade 

                                                 
277 A questão da ação de reparação de danos. Como já referido, o art. 206, § 3°, V, do Código Civil fixa em três 
anos o prazo da prescrição da ação versando pretensão de reparação civil. Essa regra não se aplica às ações que 
envolvam pretensão de reparação civil dirigida contra a Fazenda Pública. Assim se passa porque a regra do 
Código Civil é genérica. A prescrição da ação versando pretensão contra a Fazenda Pública está disciplinada de 
modo especial no Decreto n. 20.910/32. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito 
administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.296. 
278 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. Belo Horizonte,: Fórum, 2010, p. 1042. 
279 CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2012, p. 529/530.  
280 CUNHA, Leonardo José Carneiro da Cunha. A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2010, 
págs. 88/90. 
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legal, esses três anos devem ser contados a partir da vigência do novo Código, ou 
seja, 11 de janeiro de 2003, e não da data da ocorrência do fato danoso.  
2. Conclui-se, assim, que, no caso em questão, a pretensão do ora recorrente não se 
encontra prescrita, pois o ajuizamento da ação ocorreu em 24.06.2003, antes, 
portanto, do decurso do prazo prescricional de três anos previsto na vigente 
legislação civil.  
3. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a inocorrência da prescrição e 
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.281 

 
Processual civil e administrativo. Recurso especial. Responsabilidade civil. Empresa 
pública prestadora de serviços. Evento danoso ocorrido antes da vigência do novo 
código civil. Prazo prescricional. Regra de transição. Demanda ajuizada depois de 
cinco anos do fato. Prescrição caracterizada.  
1. O prazo prescricional das ações de reparação por danos movidos em face de 
empresa pública prestadora de serviços era de cinco anos no período anterior à 
vigência do CC/02, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.  
2. É sabido que o artigo 206, § 3º, inciso VI, do CC, reduziu o prazo prescricional 
para a propositura de ação de reparação de danos para apenas três anos, inclusive 
para as demandas propostas em face do Estado, ou de suas entidades.  
3. Contudo, essa alteração não é capaz de influenciar na contagem da prescrição na 
hipótese em exame. É que, na data em que o Código Civil de 2002 entrou em vigor, 
já havia passado mais de dois anos e meio do fato lesivo.  
4. Recurso especial não provido.282 

Diante das referidas decisões, Justen Filho afirma que os argumentos proferidos nos 

respectivos recursos são improcedente porque: 

Em primeiro lugar, as orientações políticas norteadas à proteção da Fazenda Pública 
em face dos cidadãos deixaram de ser recepcionadas pela Constituição de 1988. A 
dita “Constituição Cidadã” é impregnada pelo reconhecimento e proteção aos 
direitos fundamentais dos cidadãos, inclusive perante o Estado. Justamente por isso, 
a CF/88 – na esteira de uma longa tradição constitucional – impõe a 
responsabilidade objetiva da Administração Pública por ações e omissões aptas a 
acarretar danos a particulares. Em suma, a ordem constitucional brasileira adota 
principiologia oposta àquela referida no v. acórdão. O regime da responsabilização 
civil da Administração Pública é muito mais severo do que o reservado para os 
particulares. 
Tanto bastaria para afastar a invocação ao art. 10 do Decreto n. 20.910/32, o qual 
demanda uma interpretação conforme. Mas há outro argumento, igualmente robusto. 
O art. 1° do Decreto n. 20.910 veiculou regra especial para a prescrição em face da 
Fazenda Pública. O art. 10 restringiu-se a determinar que o referido dispositivo não 
se aplicaria em caso de existência à época de outros prazos mais reduzidos. 
Ora, a superveniência do Código Civil não alterou a natureza especial da regra do 
art. 1º do Dec. N. 20.910. Logo, esse dispositivo continua em vigor. Mas, aplicando 
a interpretação adotada pelo v. acórdão do STJ para o art. 10 do mesmo diploma, o 
dito art. 1º perderia a vigência. Assim se passaria porque o art. 1º do Decreto n. 
20.910 não seria aplicável em hipóteses alguma. Esse resultado hermenêutico é 
descabido. Tem de reputar-se que a regra especial do art. 1º do Decreto n. 20.910 
apenas perderá a sua vigência em virtude da edição superveniente de uma norma 
especial que assim o determine expressa ou implicitamente. 
Ademais, a consagração da prescrição trienal para as dívidas da Fazenda Pública 
acabaria gerando efeitos desastrosos, eis que idêntico prazo teria de ser adotado para 
os seus créditos. Seria um despropósito a existência de prazos distintos para as 
dívidas e para os créditos da Fazenda. Portanto, a interpretação questionada acabaria 
conduzindo à redução do prazo prescricional para os créditos fazendários.283 

                                                 
281 STJ , Recurso especial nº 698.195 – DF. 
282 STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - Segunda Turma. 
283 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.296/1.299. 
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Nesse contexto, por concordarmos com o posicionamento de Justen Filho, realizarmos 

um estudo nos precedentes do STJ284, onde verificamos que houve uma mudança no 

raciocínio acima, pacificando o entendimento para afirmar que o Código Civil de 2002 é uma 

norma geral que não altera o caráter especial da norma - Decreto n.º 10.910/32, muito menos 

é capaz de determinar sua revogação.  

Assim, temos que o REsp. 1.251.993/PR, julgado em 19/12/2012 declarou que o prazo 

prescricional das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco (05) anos. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. AÇÃOINDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL 
(ART. 1º DO DECRETO20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO 
CC). PREVALÊNCIADA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO 
ÂMBITO DO STJ. RECURSOESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do 
presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. 
STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada 
contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 
3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O 
tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo 
prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de 
maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as 
Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois 
existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo 
prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias 
ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 
1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; 
REsp 1.217.933/RS, 2ªTurma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; 
REsp1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011;REsp 
1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de17.11.2008; EREsp sim 
1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do 
prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros 
renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito 

                                                 
284 AgRg no AREsp 220.416. Julgado em 11/02/2014. Processual civil e administrativo. Agravo regimental no 
Agravo em recurso especial. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Decreto 20.910/32. 
Termo Inicial. Trânsito em julgado do reconhecimento da Irregularidade da inscrição em dívida ativa. 1. A 
prescrição da ação indenizatória começa a correr no momento em que surge, para a parte, a certeza da lesão do 
seu direito, o que lhe abre o prazo para o pleito indenizatório. Precedentes:AgRg no AgRg no REsp 1396117/RS, 
Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2013; REsp 1270439/PR, Relator Ministro 
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 02/08/2013; REsp 1056605/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 25/03/2009 RDR vol. 44 p. 210. 2. No presente caso, quando da inscrição em dívida ativa, não havia a 
certeza jurídica de que o direito fora violado, ante a existência de discussão judicial acerca da regularidade de tal 
inscrição. Assim, é de se concluir que tal certeza somente nasceu com o trânsito em julgado da ação na qual fora 
desconstituída a multa questionada, e não na data da inscrição em dívida ativa, dado que, no momento de tal 
inscrição, ainda prevalecia a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. 3. Agravo regimental 
não provido. 
AgRg no REsp. n.º 131. 7922, julgado em 27/03/2014. Civil e administrativo. Responsabilidade civil do estado. 
Ação indenizatória contra a fazenda pública. Prescrição quinquenal. Art. 1º do decreto 20.910/32. Orientação 
firmada pelo STJ, quando do julgamento do resp 1.251.993/pr, representativo da controvérsia. Agravo 
regimental improvido. I. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-
C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento no sentido de que, nas ações de indenização contra a 
Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, em 
detrimento do prazo trienal, previsto no Código Civil, orientação adotada pela decisão ora agravada. II. Agravo 
Regimental improvido. 
AgRg no REsp. n.º 1.307.989. 
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Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011,págs. 529/530) 
e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São 
Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos 
entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal 
Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal -
previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda 
Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.4. O 
principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do 
Decreto 20.910/32, que regula a prescrição,seja qual for a sua natureza, das 
pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista 
no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual 
nãoaltera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua 
revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora 
Revista dos Tribunais, 7ª Ed. – São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha 
Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 
2010; pág.1042).5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só,não 
autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a 
Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser 
interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen 
Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo,2010; 
págs. 1.296/1.299).6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg 
no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de21.8.2012; 
AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 
6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma,Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJe de 23.5.2012; REsp1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 
21.5.2012;AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 
DJede 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ªTurma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. 
Hamilton Carvalhido, DJe de1º.2.2011.7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar 
recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada 
por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar 
a prescrição quinquenal prevista no Decreto20.910/32, em manifesta sintonia com o 
entendimento desta Corte Superior sobre o tema.8. Recurso especial não provido. 
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 
08/2008.285 

Assim, com o respeito a opiniões divergentes como a de Carvalho Filho286 que se utiliza 

da interpretação normativo-sistemática e profere que a regra do art. 206, § 3°, V, do novo 

Código Civil é a aplicável aos casos que tratam sobre responsabilidade civil do Estado, 

defendemos que o STJ corrigiu o equívoco que cometeu em decisões anteriores porque não há 

sentido em defender que o prazo prescricional para as ações contra a Fazenda Pública são de 

três (03) anos. 

O Decreto n.º 20.910/31 é uma norma especial determinando, claramente, que o prazo 

prescricional é quinquenal nas demandas que objetivam a indenização dos danos causados por 

agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos.  

                                                 
285 STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 - Primeira Seção. 
286 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 2012.p.574. 
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CONCLUSÃO 

 

Em face de tudo quanto pesquisamos e escrevemos neste estudo, podemos afirmar que 

chegamos as seguintes conclusões: 

1) Ao analisarmos a relação tributária atual, verificamos que há necessidade de 

mudança urgente porque não há paridade entre as partes envolvidas: Cidadão e Estado. O 

contribuinte representa o elo mais fraco nesta relação porque o Estado é, ao mesmo tempo, o 

criador, aplicador e julgador da norma, motivo pelo qual vislumbramos a vulnerabilidade do 

cidadão que merece ter proteções que lhe garantam o mínimo de igualdade e justiça. 

2) Essa proteção do contribuinte está inserida na Constituição Federal como um direito 

fundamental, que também é conhecido como direito humano indispensável à promoção da 

dignidade da pessoa e que é imbuído de valores essenciais para um Estado Democrático de 

Direito: segurança jurídica e justiça. 

3) É bem verdade que conceituar o direito fundamental é uma tarefa difícil, mas tendo 

em vista que não há um conceito absoluto e rígido, trabalhamos com a ideia que este se 

encontra em permanente processo de construção e desenvolvimento, que possui um conteúdo 

ético em seu aspecto material para, assim, tecer os valores básicos para uma vida digna em 

sociedade, onde servem de limitação do poder e estão normatizadas na Constituição Federal.  

4) Ressaltamos que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas que não podem sofrer 

modificações no seu núcleo porque este expressa o objetivo que conduz o Estado de Direito 

Democrático e, por tal motivo, as únicas restrições possíveis são àquelas decorrentes das 

ponderações necessárias a compatibilizar dois ou mais desses direitos fundamentais quando 

postos em conflito. 

5) A agressão por parte da Administração Pública aos direitos fundamentais do 

contribuinte está ligada diretamente à violação de segurança jurídica e quebra da confiança do 

cidadão no Estado e, infelizmente, verificamos que, na relação tributária, falta dar efetividade 

aos direitos fundamentais para nos transformarmos em uma sociedade estruturada e justa, 

motivo pelo qual ressaltamos que só é possível haver um Estado de Direito se houver a 

responsabilidade deste pelos danos que causar aos cidadãos. 
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6) Não podemos negar a complexidade da legislação tributária que sofre constantes 

modificações e, por conseguinte, deixa o cidadão perdido no emaranhado de normas. Não 

defendemos a paralisação normativa do Fisco no tempo, mas enxergamos a vulnerabilidade e 

insegurança do cidadão. O STF também já se posicionou assim, tanto que reconheceu o 

“estatuto jurídico dos contribuintes” com o julgamento da ADIn n.º 939-7 que nos aproximou 

das Cortes Constitucionais dos Estados Unidos, Alemanha e Argentina ao criar um complexo 

de direitos e deveres da cidadania fiscal. 

7) No que se refere à administração tributária, tendo em vista o princípio da legalidade, 

deve ter sua atividade plenamente vinculada, não comportando exceção porque este 

representa limitação e, consequentemente, serve para frear, conter a atuação estatal, delimitar 

as intervenções do Estado na propriedade e liberdade dos cidadãos, exercendo uma função 

primordial de proteção do indivíduo contra o Estado, que só poderá adotar condutas que 

estejam autorizadas por lei. É a legalidade no seu viés da vinculação positiva. 

8) O ordenamento jurídico brasileiro é hierarquizado, figurando a Constituição Federal 

no topo da pirâmide, acima das demais normas que nela buscam o seu fundamento de 

validade, assim como as normas que a sucedem conferem fundamento a outras que lhes são 

inferior. Assim, basta a lei como fundamento para o agir da Administração Tributária, pois há 

de ser sempre uma norma com respeito à Constituição. 

9) A atividade administrativa guarda vinculação positiva à lei, mas não se resume a tão 

somente a aplicação desta, o  que nos leva a afirmar que o agente público, mesmo no que diz 

respeito a matéria tributária possui uma pequena autonomia no exercício de suas funções, mas 

sempre deve se orientar pela Constituição Federal. Como exemplo, trazemos o julgador 

administrativo, que é totalmente vinculado à lei, mas que defendemos que o mesmo guarda 

uma possibilidade de autonomia e liberdade quando analisa o processo administrativo e 

profere sua decisão. 

10) Diante da pequena liberdade de agir do agente público, esclarecemos que este, 

quando for utilizá-la, deverá obedecer aos princípios constitucionais, agindo de forma 

imparcial sem dar prioridade aos interesses do Fisco ou do contribuinte. No que tange aos 

elementos constitutivos da obrigação tributária, contudo, todos devem estar contidos na lei, 

onde a Administração tributária apenas poderá interpretar os conceitos jurídicos vagos e 

imprecisos. 
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11) No que se refere às várias teorias que tentam explicar o que são os órgãos públicos, 

qual sua natureza jurídica para, assim, identificar as atribuições do Estado, estudamos as 

seguintes: teoria do mandato, que foi buscar no direito privado fundamentos para esclarecer a 

relação do Estado com os agentes públicos, trazendo o ideal do contrato de mandato que não 

prosperou porque sofreu grande crítica pelo fato de não explicar como o Estado manifestou 

sua primeira vontade de passar uma procuração para o agente público; teoria da 

representação, também com base no direito privado, onde encontramos o Estado como 

representado e o agente público como representante por força de lei, equiparando-se ao tutor 

ou curador, que sofreu críticas severas porque estaria equiparando o Estado a uma pessoa 

incapaz, bem como não conseguiu justificar como este manifestou sua vontade de ser 

representado; e a teoria do órgão, que parte de uma nova estrutura, onde existe apenas uma 

única pessoa presente, a pessoa jurídica - o Estado - que é formado por órgãos, que são suas 

repartições internas, onde encontramos os agentes públicos. A ideia de representação é 

deixada de lado para entrar a imputação. 

12) De acordo com esta teoria, apenas nos interessa a pessoa jurídica, pois quando o 

agente público, no exercício da função pública, expede um ato ou pratica um ato 

administrativo, é como se a própria pessoa jurídica estivesse se manifestando. Os atos do 

agente público são imputados diretamente à pessoa jurídica que poderá agir de forma 

regressiva contra aquele que praticou o ato porque o agente não tem vontade própria, ele age 

como se Estado fosse. 

13) A responsabilidade do Estado como é admitida hoje decorre de uma evolução ao 

longo do tempo como: a teoria da irresponsabilidade do Estado; as teorias civilistas da 

responsabilidade do Estado que defendiam a responsabilidade subjetiva do Estado por atos 

que seus agentes praticassem; e a teoria da responsabilidade objetiva, uma teoria publicista 

que responsabiliza o Estado por danos causados por seus agentes independente de dolo ou 

culpa. É a teoria do risco administrativo. 

14) Cabe acrescentar, que a responsabilidade do Estado, a modelo do direito francês, 

vem caminhando para a responsabilidade do risco social, onde mesmos os danos não oriundos 

de conduta do Estado também devem por Este ser indenizados. No entanto, no ordenamento 

jurídico brasileiro, de acordo com o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, temos uma 

duplicidade de relações jurídicas quando falamos de responsabilidade objetiva do Estado e a 
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responsabilidade subjetiva do agente estatal, que exige que a conduta deste tenha sido com 

dolo ou culpa. 

15) A responsabilidade do Estado tem como fundamento constitucional o direito à 

propriedade, o princípio da isonomia e o próprio Estado de Direito, onde deve haver a 

reparação a quem tenha sofrido um dano. 

16) A Constituição Federal afirma que a responsabilidade do Estado é objetiva, não 

fazendo nenhuma distinção entre os atos omissivos e comissivos, motivo pelo qual 

entendemos que se o agente estatal, diante da omissão de diretrizes diretas do Estado, agiu e 

ocasionou um prejuízo ao cidadão, este deverá comprovar apenas o dano sofrido e o nexo 

causal entre a omissão e o dano para obter a reparação estatal. 

17) Nesses casos, devemos observar com atenção a possibilidade de poder existir 

situações em que não há responsabilização do Estado e não indagar se esta é ou não objetiva, 

pois não há fundamentação legal em nosso ordenamento jurídico para sustentar que o Estado 

deve reparar o cidadão, mas quando for atos omissivos, deverá ser aplicada a teoria da 

responsabilidade subjetiva. 

18) O dano para ser indenizável tem que possuir algumas características próprias, não 

podendo ser todo prejuízo suportado pelo cidadão que gerará a obrigação de responsabilidade 

do Estado. Os elementos necessários à atribuição da responsabilidade objetiva do Estado são: 

o ato praticado pelo agente estatal. O dano provocado e o nexo causal entre o ato e o dano. 

19) A Fazenda Pública não causa danos ao contribuinte apenas quando realiza a 

cobrança dos tributos com auxílio das sanções políticas, mas também quando se nega a 

receber um requerimento ou mesmo ajuíza execuções fiscais injustas, ou seja, sem verificar se 

o crédito tributário se encontrava líquido e certo porque a exigência indevida do tributo 

constitui ato ilícito que viola os direitos fundamentais do contribuinte em virtude da 

perturbação na sua paz. 

20) O agente público está sujeito à responsabilidade civil, penal e administrativa, onde 

concluímos que é possível a responsabilidade pessoal do agente público sem mudança nas 

normas vigentes e vislumbramos que tal evolução resgatará a legalidade nas relações 

tributária, trazendo grandes vantagens e, principalmente, melhorando a tão desgastada relação 

fisco-contribuinte. 
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21) O cidadão prejudicado não é obrigado a incluir no polo passivo da demanda o 

agente público que praticou o ato administrativo, mas pode sim, dirigir sua pretensão 

indenizatória contra o Estado ou contra o Estado e o agente público causador do dano porque 

o disposto no artigo 37, §6º da Constituição Federal apenas aumentou as garantias de 

indenização deste, prevendo uma responsabilidade objetiva do Estado e oferecendo um 

patrimônio solvente se comparado com o do agente público. Em nenhum momento a referida 

norma teve como finalidade de restringir o polo passivo da demanda, deixando impune aquele 

que realmente causou o dano. 

22) O Estado é o responsável direto e responde objetivamente pelos danos causados aos 

administrados e a ação de regresso contra o agente público é obrigatória porque o interesse 

coletivo é indisponível, onde só não haverá a ação regressiva se o agente público não agiu 

com dolo ou culpa, suportando o Estado o valor da indenização paga. 

23) É urgente que as pessoas passem a responsabilizar pessoalmente público, devido ao 

caráter pedagógico contida nessa iniciativa e também porque responsabilizar somente o 

Estado pelos danos sofridos pelo cidadão oriundos de atividade tributária é ineficaz. Por mais 

que a responsabilidade deste seja objetiva, vislumbramos que não é efetiva porque as 

indenizações são recebidas pelos contribuintes após um longo processo judicial e através do 

sistema de precatórios judiciais que é bastante demorado e, muitas vezes, inadimplido. 

24) Buscar a indenização dos danos sofridos pelo contribuinte tanto do agente fiscal 

quanto do Estado modificará a conduta irresponsável do agente público. Este, diante da 

possibilidade de ser responsabilizado pessoalmente irá sopesar as orientações extraoficiais, 

respeitará mais a legalidade e atuará na qualidade de agente público. Na relação tributária, o 

efeito pedagógico da responsabilidade pessoal do agente público evitará novas lesões ao 

patrimônio do Estado que é quem arca com a reparação nos dias de hoje. 

25) Vislumbramos que a ação regressiva não atinge sua finalidade porque as 

indenizações são fixadas considerando a capacidade financeira do réu, no caso, o Ente 

Público, e os administradores não têm demonstrado interesse em ajuizá-las contra seus 

agentes que, de uma forma ou de outra, trouxeram uma arrecadação maior e que, muitas 

vezes, não possuem renda suficiente para ressarcir o Erário do montante que este suportou. 

26) Dessa forma, a responsabilização pessoal do agente público é proposta como uma 

contribuição para o rompimento de um círculo vicioso em que o Estado desrespeita o 
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contribuinte por seus agentes, ocasionando danos irreparáveis ao particular e, por tal motivo, 

muitos destes justificam a conduta errônea de sonegar tributos. 

27) No que diz respeito ao prazo prescricional para o ajuizamento das ações que 

objetivam a indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito 

público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, concluímos, 

com respeito a opiniões diversas, que o Decreto n.º 20.910/31 é uma norma especial 

determinando, claramente, que este é quinquenal, não sendo o caso de aplicação do Código 

Civil de 2002 que trata da responsabilidade civil de forma geral e não específica como o 

referido Decreto. 

28) Por fim, defendemos que há precedente (2013) do STJ que corrobora com nosso 

entendimento, qual seja: a possibilidade de se buscar a responsabilidade pessoal do agente 

público que ocasiona um dano ao particular porque entendemos que somente com esta 

mudança de paradigma é que conseguiremos dar efetividade às garantias do contribuinte e, 

assim, resgatar a legalidade na atividade estatal. 
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