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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade analisar a inclusão do agente público como sujeito 

passivo na ação de responsabilidade civil do estado. Para tanto, abordar-se-á, 

inicialmente, a evolução histórica, os princípios e os fundamentos da responsabilização 

estatal. Empós, serão analisadas as teorias do órgão e da dupla garantia, firmando 

posição contrária ao sujeito passivo na ação indenizatória estatal como regra. Nesse 

sentido, será construída uma análise que albergará a tese de que existem 

posicionamentos diversos. Mostrar-se-á os pontos positivos e negativos da 

responsabilização do agente público, além das espécies de responsabilização: subjetiva 

e objetiva. A denunciação da lide pelo réu-estado também será tratada no presente 

estudo. Evidenciando-se as diferentes opiniões, serão mostrados os pontos favoráveis e 

os pontos contra tal intervenção de terceiro. Por último, apresentar-se-á uma compilação 

de julgados, esclarecendo o entendimento dos tribunais superiores, não só em relação ao 

sujeito passivo na ação de responsabilização estatal como também sobre a denunciação 

da lide. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho pautou-se, 

essencialmente, em pesquisa bibliográfica, documental e legislativa. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Sujeito Passivo. Agente Público. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims at analyzing the public agent as taxable in the State Liability action. To 

do so, will address, first, the historical evolution, principles and foundations of State 

accountability. Then will be reviewed, the theories of the organ and double warranty, 

establishing position against the defendant as a rule in the State Compensation action. In 

this sense, an analysis will be made, pointing the thesis that there are several placements. 

Will be shown the positive and negative points of accountability of public officer, in 

addition to the species of accountability: subjective and objective. Highlighted the 

arguments, will opine by action directly against the public officer as an exception only 

when there is intent or fault of the administrator which caused the damage in the course 

of their duties.The third-party complaint made by the  defendant-State will also be 

treated in this study. Showing the different opinions, will be shown the favourable 

points and the points against such intervention of third. Finally, there is a compilation of 

judged, clarifying the understanding of higher courts, regarding the defendant in the 

state compensation action, as the impossibility of third-party complaint. 

The methodology used for the realization of this work was based essentially on 

bibliographical research, documents and legislation. 

Keywords: Civil Liability of the State. Defendant. Public Officer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade civil do Estado assume, hoje, importância considerável, 

basta que se faça um levantamento rápido dos julgados dos tribunais superiores. Os 

casos são os mais diversos, cada vez mais presentes no dia-a-dia dos administrados. 

Desse modo, o presente estudo tem como objetivo principal a análise do 

sujeito passivo na ação de responsabilidade civil do Estado. Não serão olvidados a parte 

histórica da responsabilização estatal, os princípios, os fundamentos, as funções, as 

espécies de responsabilidade estatal e os elementos definidores, esses trazidos no 

primeiro capítulo. 

A exposição que se fará evidencia a influência de uma sociedade em 

constante mudança, cada vez mais pautada em um ordenamento jurídico cauteloso com 

princípios e valores éticos.  

Ademais, as relações jurídicas não se mostram mais tão fechadas como no 

passado. As lides não podem mais ser resolvidas mediante simples subsunção. É nesse 

contexto que se busca a verticalização do estudo do sujeito passivo na ação de 

responsabilidade civil do Estado, objeto de estudo aprofundado no segundo capítulo. 

Diante da patente globalização, o Estado teve, cada vez mais, uma 

ampliação das suas atividades, estando essas envolvidas por um contexto amplo de 

transformação e ampliação da velocidade da informação, o que, até mesmo, dificulta 

ainda mais o controle estatal. 

Outrossim, o Estado, atualmente, caracteriza-se por ter tamanha prolixidade, 

com uma estrutura político-administrativa complexa que desenvolve atividade variada, 

geradora de direitos e obrigações no âmbito interno e, também, no âmbito internacional. 

Ante a isso, a responsabilidade civil estatal surge pautada no princípio do 

neminem laedere, de elaboração romana, esse recomenda que as atitudes sejam de 

forma a não lesar os direitos de outrem. Quando o dano ocorre, busca-se compensar, 

ainda que parcialmente, o equilíbrio perdido.    

No desenvolvimento das funções que lhe são próprias e na realização dos 

fins colimados, o estado desdobra-se em organismos e órgãos, estruturando-se segundo 

uma aparelhagem complexa, sem prescindir, todavia, do elemento humano, da pessoa 

física, na execução daquelas tarefas: são seus agentes, seus servidores, seus prepostos, 



14 

 

aos quais delega atribuições ou poderes para agir, de tal modo que os atos por estes 

praticados representam atos da própria entidade estatal. 

Em meio a tudo isso, o agente público tem atuação de salutar importância, 

ele atua como o próprio Estado; é esse agente que “presenta” a pessoa jurídica de direito 

público interno, em consonância com a teoria do órgão, afinal a pessoa jurídica não tem 

vontade, mas expressa por meio de seus agentes no exercício da função. 

Portanto, a administração pública só pode realizar as atividades que lhe são 

próprias através de agentes ou órgãos vivos de tal modo que a ação da administração 

pública, como a ação do Estado, traduz-se em atos de seus agentes 

Assim, em consequência de tal atuação, decorre que os agentes públicos 

podem eventualmente causar danos aos administrados, eis que surge a necessidade de 

reparar em ação de responsabilidade civil do Estado.  

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado extracontratual está pautada 

na teoria do risco administrativo, esmiuçada neste estudo; tal espécie está em 

consonância com a responsabilidade objetiva, não havendo necessidade de haver culpa 

na atuação estatal – caso diferente da situação de omissão estatal, quando deverá ser 

provada a culpa, além da conduta, nexo causal e resultado. 

A disposição da Constituição Federal de 1988 (CF/88) do art. 37, §6º traz o 

entendimento da responsabilização estatal de que: as pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Acrescente-se que, fundamentalmente, na realização de suas atribuições, os 

administradores devem estar pautados na supremacia do interesse público e na 

indisponibilidade do mesmo.  

Dessarte, para garantir a impessoalidade da atuação dos agentes públicos, 

além de buscar a prestação dos serviços de forma imparcial, proporcionando as 

melhores escolhas para a coletividade, o Estado responde pelos atos de qualquer agente 

público no exercício das suas funções, em geral, não sendo isso pacífico. 

É essa a controvérsia tratada: a admissibilidade da ação de indenização na 

responsabilização estatal tendo como sujeito passivo o agente público; desenvolver-se-

ão os pontos com maior divergência, de modo que se possa ter uma visão ampla da 

temática, para, só então, concluir-se o posicionamento defendido. 
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Discutir-se-á ainda no segundo capítulo, quanto ao sujeito passivo na ação 

de responsabilidade do Estado, se seria obrigatória a denunciação da lide ou mesmo se 

seria possível tal intervenção de terceiro. Além disso, também será objeto de estudo a 

ação de regresso, verificando-se em quais possibilidades será possível tal ação, se 

obrigatória e o prazo prescricional.   

Empós, ante a importância dos casos práticos, jurisprudências, para o 

presente estudo, juntamente com o embasamento doutrinário, dedicar-se-á o último 

capítulo, o terceiro, para o deslinde do entendimento dos tribunais superiores. 

Em busca de uma parcialidade dentre os posicionamentos apresentados, 

socorreu-se de fontes doutrinárias e jurisprudenciais, além da prática forense.  

Com isso, evidenciados os pontos a favor e contra a possibilidade de ação 

de responsabilização estatal diretamente contra o agente público, pautado na doutrina e 

na jurisprudência, ter-se-á uma possível conclusão, posicionando-se pela viabilidade 

mais solícita para o ordenamento jurídico como um todo, considerando os princípios 

fundamentais.   
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2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

Faz-se mister iniciar as tratativas acerca de tal temática a partir de uma 

análise histórica sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado, uma vez que é 

antiga a discussão sobre o assunto, remetendo-nos a um contexto do Brasil ainda 

Império, com a Constituição de 1824.  

 

2.1 A evolução histórica 

 

Entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação legal, 

que lhe é imposta, de ressarcir os danos causados a terceiros por suas atividades.
1
 Nessa 

toada, deve-se ressaltar que as constituições do Brasil tiveram diferentes previsões, ou 

mesmo se omitiram quanto à responsabilidade extracontratual. 

As Constituições de 1824
2

 e 1891
3

 não continham disposições que 

previssem a responsabilidade do Estado, mas o funcionário, em decorrência de abuso ou 

omissão, no chamado regime de responsabilidade do funcionário
4

, poderia ser 

responsabilizado.
5  

Nesse contexto, leis ordinárias atestavam uma responsabilidade 

solidária do Estado e dos funcionários. A Constituição de 1934
6
 veio amparar a 

constitucionalidade de tal solidariedade. 

Com a Constituição de 1946
7
, adotou-se a responsabilidade objetiva, até 

então não prevista nas constituições brasileiras, tal previsão foi repetida na constituição 

                                                           
1
CAHALI, Said Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p.13. 
2
Art. 179: (...) XXIX. Os Empregados Publicos são strictamente responsaveis pelos abusos, e omissões 

praticadas no exercicio das suas funcções, e por não fazerem effectivamente responsaveis aos seus 

subalternos. 
3
Art. 82: Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que 

incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não 

responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. Parágrafo único: O funcionário público obrigar-se-á 

por compromisso formal, no ato da posse, ao desempenho dos seus deveres. 
4
SEVERO, Sérgio. Tratado de Responsabilidade Pública. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 21. 

5
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 709.  

6
Art. 171: Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda nacional, estadual ou 

municipal, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seus 

cargos. 

§1º - Na ação proposta contra a Fazenda pública, e fundada em lesão praticada por funcionário, este será 

sempre citado como litisconsorte. 

§2º - Executada a sentença contra a Fazenda, esta promoverá execução contra o funcionário público.  
7
Art. 194: As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os 

seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único Caber-lhes-á ação regressiva 

contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes. 
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de 1967
8

. Nesta última, fez-se presente disposição de ação regressiva da 

responsabilização estatal ao agente público, fundamentada na ainda atual teoria do risco 

administrativo.  

Já na Constituição de 1988, em meio à temática da responsabilidade civil do 

estado, amparada pelo art. 37, §6º da CF/88
9
 e art.43 do Código Civil/2002

10
, tem-se a 

generalidade da responsabilização objetiva do ente estatal, pautada na desnecessidade 

de meios probatórios a atestar a culpa. No entanto, em alguns casos, tem-se a 

responsabilização subjetiva do estado. Detalhar-se-ão, em tópico específico, as espécies 

de responsabilização. 

Dessarte, no início, quando não havia a expressa responsabilização civil do 

Estado, tinha-se a teoria da irresponsabilidade. O embasamento para tal falta de 

responsabilidade derivava do entendimento de que o Estado e o agente seriam sujeitos 

diferentes. 

Dessa forma, o administrador não representava o Estado, motivo pelo qual o 

agente, seja agindo fora dos limites de seus poderes, ou mesmo sem a forma legal 

imposta à sua ação, ou mesmo abusando dela, não obrigava com seu ato o Estado, 

porque não o representava.
11

  

A realidade do contexto histórico da maior parte do século XIX era de que 

dentro da concepção política do Estado absoluto não haveria uma responsabilização do 

Estado considerado soberano, irredutível à igualdade do agente público infrator.  

Com efeito, a irresponsabilidade estava em consonância com a ideia de 

impossibilidade de previsão de reparação dos danos causados pelo Poder Público. Seria 

proibida a constituição de uma reparação contra o próprio Estado. 

                                                           
8
Art. 107: As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários, nessa 

qualidade, causarem a terceiros. Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, 

nos casos de culpa ou dolo. 
9
Art. 37 da CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa. 
10

Art. 43 do CC/2002: As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos 

dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
11

CAHALI, Said Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p.20. 
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No entanto, essa teoria não perdurou, afinal o Estado construído, em geral, 

para amparar a sociedade, garantindo seus direitos, não poderia ser impune quando da 

ofensa a um direito reparável civilmente. 

Sendo tais disposições de irresponsabilidade estatal entendimento também 

de outros países, a mudança para a afirmação da necessidade de responsabilização 

surgiu nos Estado Unidos e na Inglaterra, por meio do Federal Tort Claim Act, de 1946, 

e Crown Proceeding Act, de 1947, respectivamente.
12

 

Quando do início da responsabilização do Estado, esta se embasou em 

princípios do Direito Civil, apoiando-se na ideia da culpa, a teoria civilista da culpa. 

Distinguiam-se atos de império (julgar, legislar – com prerrogativas e privilégios de 

autoridade) de atos de gestão (aluguel de imóvel particular – situação de igualdade com 

particulares), possibilitando-se a responsabilização quanto a estes atos, mas não quanto 

àqueles. 

Tal distinção não teve seguimento, de modo que o Estado não podia/não 

pode ter sua personalidade dividida. Quanto à teoria civilista, manteve-se sua aceitação, 

desde que fosse demonstrada a culpa, equiparava-se a responsabilidade do Estado à do 

agente, era a Teoria da Culpa Civil ou da responsabilidade subjetiva. 
13

  

Quanto ao terceiro momento nas mudanças de entendimento da 

responsabilização estatal, tem-se a sequência das teorias publicistas: teoria da culpa do 

serviço e teoria do risco (desdobra-se em teoria do risco administrativo e teoria do risco 

integral). 

A teoria da culpa do serviço, também conhecida como culpa administrativa 

ou teoria do acidente administrativo, busca desvencilhar a responsabilidade do Estado 

da ideia de culpa do servidor, desvinculando a ideia da culpa individual do agente para 

que o Estado fosse responsabilizado.  

Com efeito, Hely Lopes afirma que: 

 

A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio de transição 

entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco 

administrativo que a sucedeu, pois leva em conta a falta do serviço para dela 

inferir a responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio 

falta do serviço/culpa administrativa. Já aqui não se indaga da culpa subjetiva 

do agente administrativo, mas perquire-se a falta objetiva do serviço em si 

mesmo, como fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado a 

                                                           
12

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 705.  
13

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 706. 
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terceiro. Exige-se também uma culpa, mas uma culpa especial da 

Administração, a que se convencionou chamar de culpa administrativa. 
14 

  

Nessa toada, faz-se possível a chamada culpa anônima do serviço (o serviço 

público não funcionou, funcionou atrasado ou funcionou mal), nessa o agente não é 

conhecido de forma precisa, mas, se o serviço funciona mal, o Estado tem, então, que 

indenizar aquele que tem seus direitos prejudicados. Ainda se tem responsabilidade 

subjetiva, baseada em uma culpa administrativa. 

Em seguida, houve uma mudança no entendimento, afirmando ser a teoria 

do risco administrativo (tem essa denominação porque parte da ideia de que o atuar do 

Estado já traz um risco de dano) a mais adequada. Nomeada teoria serve de fundamento 

para a responsabilidade objetiva do estado. Segundo ela, para que se tenha a 

responsabilidade do Estado, basta que haja o ato praticado (lícito ou ilícito), um dano 

específico e anormal e o nexo causal entre esses, não sendo necessário avaliar a culpa 

ou dolo do agente.
15

 

                                                           
14

LOPES, Hely; BALESTERO, Délcio Aleixo; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito Administrativo 

Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 726. 
15

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO 

ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE 

MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - 

FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL 

DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO 

- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL . - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos 

documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado 

causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à 

vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente 

de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público . - Os 

elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder 

Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e 

o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da 

atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, 

incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do 

comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade 

estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417) . - O princípio da 

responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, 

a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de 

situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa 

atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER 

PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO 

OFICIAL DE ENSINO. -O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da 

rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, 

devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena 

de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno  - A obrigação 

governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto 
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Além disso, a teoria do risco divide-se em risco administrativo e risco 

integral, sendo possível a exclusão de responsabilidade naquela, mas não nesta. 

Adotando-se a teoria do risco administrativo, predominantemente, no ordenamento 

pátrio. Detalhar-se-á a diferença mais a frente.  

Em geral, esse foi o panorama de evolução histórica da responsabilização do 

Estado: de um contexto de irresponsabilidade estatal, seguiu-se para a separação da 

responsabilidade do agente público da responsabilidade do próprio Estado, buscando-se 

responsabilizar os dois, caso seja oportuno, sendo relevante a culpa para responsabilizar 

aquele, mas não este.  

 

2.2 Os princípios, os fundamentos e as funções da responsabilidade estatal 

  

O panorama principiológico traz sempre uma contribuição significativa no 

deslinde de estudos mais aprofundados em uma temática como a de responsabilização 

civil estatal. Dentre os princípios que podem ser enumerados tem-se:
16

  

1) Princípio da primazia do interesse da vítima: o entendimento restrito à 

observância da culpa vem cedendo espaço para a atenção voltada ao dano sofrido, 

buscando-se uma solução técnica que não deixe a vítima sem a reparação da lesão ao 

seu direito. 

2) Princípio da solidariedade social: defende-se uma distribuição equitativa, 

por todo o corpo social, dos encargos suportados isoladamente por alguém, de modo 

que o dano anormal e específico não seja suportado por um só em detrimento dos 

outros.
17

 

                                                                                                                                                                          
do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar 

proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos 

estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do 

aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do 

fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, 

ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a 

atividade estatal imputável aos agentes públicos. (STF - RE: 109615 RJ , Rel. MINISTRO CELSO DE 

MELLO, Data de Julgamento: 28/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-08-1996 PP-

25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081) (grifou-se) 
16

PEIXOTO, Felipe Braga Netto. Manual da Responsabilidade Civil do Estado. 2. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2014, p. 53. 
17

O STF já se manifestou a propósito por meio do voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa no RE 

262.651 em que se afirmou o dever de indenizar não diante de um risco criado pela atividade estatal, mas 

de um princípio que poderíamos chamar de solidariedade social, solidariedade essa engendrada pelo fato 

de que toda ação administrativa do Estado é levada a efeito em prol do interesse coletivo. Assim, para 

cumprir a contendo sua missão de zelar pelo bem comum, a Administração necessita intervir em múltiplas 
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3) Princípio da proteção: sinônimo de função preventiva da 

responsabilidade civil transformada em dever de agir do Estado, buscando-se evitar 

novos danos, uma espécie de tutela inibitória. 

4) Princípio da reparação integral do dano: a mais ampla reparação do dano 

sofrido, até mesmo sendo possível a cumulação de dano moral, estético e material. 

5) Princípio da solidariedade: tendo a ofensa mais de um causador, todos 

responderiam pela indenização, como regra, de modo que em relação ao Estado haveria 

uma aplicabilidade bastante discutida. Esse é um tema de referência no presente 

trabalho, uma vez que, para alguns doutrinadores e julgamentos, haveria solidariedade 

entre o agente público e o Estado.  

Assim, o sujeito passivo na ação de indenização poderia ser o Estado ou 

o próprio agente, ou, até mesmo, os dois em litisconsórcio. Essa possibilidade como 

sendo a regra olvida a teoria da dupla garantia, além da teoria do órgão e o princípio da 

impessoalidade. O tema será aprofundado em seguida. 

Em meio à responsabilidade pública, autores fundamentam na própria 

noção de Estado de Direito a responsabilização, tendo em vista que se expõe a atividade 

pública ao controle, gerando, por conseguinte, os danos derivados da atuação. 
18

 

Já Celso Antônio Bandeira de Mello compartilha de uma bipartição do 

fundamento da responsabilidade pública nos casos de atos ilícitos ou lícitos. Em seu 

entendimento, o princípio da legalidade é o fundamento da responsabilidade pública nos 

casos de “comportamentos ilícitos, comissivos ou omissivos, jurídicos ou materiais”, 

admitindo, porém, no caso dos atos ilícitos comissivos, que o princípio da igualdade 

também constitua fundamento do dever de indenizar.
19

 

Ademais, para esse autor, o princípio da igualdade no que tange aos 

comportamentos lícitos, seria fundamento como forma de “garantir uma equânime 

participação dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos”. 

Assim, em síntese, para Celso Antônio Bandeira de Mello, haveria uma 

duplicidade de fundamentos, de modo que estaria subordinado à legalidade no que toca 

aos atos comissivos e omissivos, que, por seu turno, seriam regidos pelo risco e pela 

                                                                                                                                                                          
esferas da vida econômica e social. Ao fazê-lo, cria situações que se traduzem em danos para algumas 

pessoas, merecendo essas o reparo. 
18

Nesse mesmo sentido a doutrina argentina, como assevera Sérgio Severo (SEVERO, Sérgio. Tratado de 

Responsabilidade Pública. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34). 
19

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 991. 
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falta do serviço. Os atos lícitos por seu turno seriam regidos pelo princípio da isonomia 

perante os encargos públicos, evitando-se um dano anormal e específico em relação a 

um só em detrimento da coletividade. 
20

 

Os fundamentos adotados pelos autores são variados, mas as funções da 

responsabilização civil do Estado no século XXI já seguem um padrão mais homogêneo. 

Destarte, dentre as funções principais estão a função preventiva, reparatória 

(compensatória) e a realização da justiça material (função social da responsabilidade 

civil).
21

 

Evitar o dano deve ser fundamental, uma vez que não é interessante que 

o Estado exista tão só para reparar; uma função importante da responsabilidade do 

Estado é a preventiva, busca-se, por meio dela, obstar a necessidade de reparação. Além 

disso, quando da punição, fica o exemplo para que o dano não se repita, almejando-se a 

inibição quanto à mesma ação danosa.   

Não sendo possível evitar o dano com base na pedagogia exercida pela 

função preventiva, faz-se necessária a reparação e/ou compensação. Dessa forma, tenta-

se retornar ao status quo ante, mantendo-se a paz social, seja com o ressarcimento 

quando do dano material ou mesmo quando da compensação nos casos de dano moral; 

já que valorar um dano psíquico pode ser possível por meio de uma compensação, não 

existindo possibilidade mediante a reparação, quando há uma perfeita liquidação 

numerária do que merece ser indenizado. 

Por fim, a função de realizar a justiça material fica evidenciada quando 

se atenta para o fato de que a predominância do social deve ser a realidade buscada pelo 

ordenamento jurídico. Não mais tem prevalência a proteção da propriedade privada. 

Essa cede lugar para a função da propriedade em seu meio social, tornando real o 

equilíbrio das relações jurídicas.  

 

2.3.1 A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva 

 

Durante considerável parte do século passado, a responsabilidade subjetiva 

predominou. No entanto, atualmente, não se pode dizer o mesmo. No contexto do 

                                                           
20

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 991. 
21

PEIXOTO, Felipe Braga Netto. Manual da Responsabilidade Civil do Estado. 2. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2014, p. 64. 
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século XXI, tem-se a particularidade e a especificidade de cada caso para a avaliação 

racional no momento de se aplicar a responsabilidade objetiva ou subjetiva. 

Tal variação vai diferir quando, em uma mesma situação, buscar-se 

responsabilizar o agente público ou o Estado, uma vez que o agente responde de forma 

subjetiva, mas para a responsabilização do Estado não há necessidade de haver prova de 

culpa na atuação.  

Caso diferente acontece quando se tem uma omissão do ente político. No 

contexto omissivo do Estado, em regra, há a avaliação da responsabilidade 

subjetivamente.  

Diante disso, para que se possa enfrentar a temática principal do presente 

trabalho: o sujeito passivo na ação de responsabilidade civil do Estado, é necessária a 

explicação clara dos institutos da responsabilidade civil objetiva e subjetiva, 

esmiuçando-se, sem esgotar, no entanto, todos os exemplos, os principais casos. Nesse 

contexto revelam-se como sendo de contribuição relevante os entendimentos 

jurisprudenciais recentes. 

A responsabilidade objetiva existe de modo diferenciado a partir de duas 

correntes: teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. A diferença é que 

aquela é mais radical, não admitindo excludentes da responsabilização quando já existe 

a conduta, o nexo causal e o resultado. 

No ordenamento jurídico, predomina a responsabilidade civil objetiva do 

Estado na modalidade da teoria do risco administrativo. Como exemplo da aplicação da 

teoria do risco integral no ordenamento jurídico brasileiro, cita-se a infortunística da 

indenização pelo seguro obrigatório para automóveis
22

; e os atentados terroristas em 

aeronaves
23

. 

Já a teoria do risco administrativo proporciona uma maior facilidade de 

recebimento do pleito indenizatório pela vítima, visto que esta não precisa evidenciar a 

culpa do Estado ou de quem quer que seja. Já quando se tem a omissão estatal, a regra é 

a responsabilidade subjetiva. 

Em síntese, a regra geral é a seguinte: 

                                                           
22

Nesse sentido a Lei 6.194/74, no seu art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 
23

Nesse sentido as leis n. 10.309/2001 e n. 10.744/2003.   



24 

 

1) ação estatal: responsabilidade objetiva com base na teoria do risco 

administrativo. 

2) omissão estatal: responsabilidade subjetiva com fundamento na teoria da 

culpa anônima.  

Nessa toada, para que o dano seja indenizável, deve ser ele anormal e 

específico, de modo que os inconvenientes naturais decorrentes da vida social não 

acarretam indenização; ainda mais, irrelevante se lícito ou ilícito o ato lesivo. O ato 

lícito do Estado pode gerar indenização caso o dano suportado por uma particular 

sobressaia em relação ao benefício proporcionado à coletividade. Tal indenização faz-se 

oportuna, tendo em vista a impessoalidade da administração. 

Os entendimentos jurisprudenciais têm decidido pela aplicação da 

responsabilidade objetiva quando das relações de custódia, quando há entre o Estado e a 

vítima uma relação especial, necessitando, assim, da aplicação da teoria do risco 

administrativo, mesmo em uma situação de omissão. 

Nesse caso, quando das relações de custódia, aquele que sofre o dano merece 

uma reparação sem maiores dificuldades, até mesmo porque, por alguma especificidade, 

a vítima merecia um tratamento mais cuidadoso, mas assim não foi feito, o Estado 

omitiu-se. 

Exemplifica-se a situação de custódia referida quando um preso é morto 

dentro da cadeia por outros presos ou quando uma criança é vítima de briga dentro de 

escola pública. Nesse sentido, em julgado do Ministro Mauro Campbell Marques, já foi 

reconhecida a responsabilidade objetiva no caso de suicídio de preso.
24
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO APÓS SER RECOLHIDO AO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUICÍDIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE 

NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos consignado pelo acórdão ora 

embargado, foi reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do 

ente público ora embargante tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade 

prisional. Não obstante, houve omissão no que tange à presença ou não, no caso em concreto, de nexo de 

causalidade entre suposta ação/omissão estatal que teria resultado a morte de detento em virtude de ato 

por ele mesmo praticado (suicídio). 2. Embora no acórdão recorrido tenha sido afirmada a culpa exclusiva 

da vítima - e assim afastado o nexo de causalidade - é de se ressaltar que, no caso em concreto, a relação 

que deve ser estabelecida é entre o fato de ele estar preso sob a custódia do Estado. Conforme muito 

bem ressaltado pela Exmo. Senhor Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI em seu voto relativo ao 

recurso especial nº 847.687/GO, "o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si 

mesmos. Não se justifica que tenha tido acesso a meios aptos a praticar um atentado contra sua 

própria vida. Os estabelecimentos carcerários são, de modo geral, feitos para impedir esse tipo de 

evento. Se o Estado não consegue impedir o evento, ele é o responsável". (REsp 847.687/GO, Rel. 

Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 25/06/2007). Precedentes 
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Em tais situações, que merecem maior cautela estatal, fica evidenciada a 

possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado, embora haja discussão da 

aplicação quando há prática de situações típicas de exclusão de responsabilidade, como 

uma situação de força maior, culpa exclusiva da vítima ou mesmo o fato de terceiro.   

A jurisprudência, em virtude do acentuado dever de vigilância e de proteção 

atribuídos ao Estado, tem decidido por subsidiar o hiposuficiente, adotando a 

responsabilização objetiva da teoria do risco administrativo mesmo com a omissão do 

Estado. 

Em regra, diferente das situações de custódia apresentadas, a omissão estatal 

acarreta responsabilidade subjetiva com fundamento na teoria da culpa anônima/falta do 

serviço. Nesses casos não há uma ação estatal provocadora de danos, mas uma omissão 

no momento de impedir um resultado lesivo, que tinha o dever de evitar. 

Dentre os casos de omissão, nos quais haveria a responsabilidade subjetiva, 

podem ser citados (1) o descumprimento da ordem judicial, evidenciando-se a culpa em 

conduta omissiva da administração
25

; (2) a advertência ao Estado sobre a possibilidade 

de ocorrer o fato causador dos danos (professora que recebeu ameaças de agressão por 

aluno e avisou a direção de escola pública, que nada fez)
26

; (3) os animais soltos em 

                                                                                                                                                                          
do STJ e do STF. 3. Portanto, no caso em concreto, embora afastada pelo Tribunal a quo, é inegável a 

presença do nexo de causalidade a autorizar a responsabilização civil do ente público pela morte do 

detento em virtude de suicídio. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no 

AgRg no REsp 1.305.259⁄SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, segunda turma, julgado 

em 15⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013) (grifou-se) 
25

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2013, p. 568. 
26

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. 

FATOS. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

OMISSÃO. NEXO. INAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DANO. CULPA. CABIMENTO. 1. Não houve 

pronunciamento do juízo a quo sobre a norma veiculada pelo art. 403 do CC, razão pela qual é de se 

inadmitir, neste trecho, o recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. No presente caso, o acórdão 

recorrido concluiu pela conduta omissiva do Estado, tendo em vista que a recorrida, professora da rede 

distrital de ensino, foi agredida física e moralmente, por um de seus alunos, dentro do estabelecimento 

educacional, quando a direção da escola, apesar de ciente das ameaças de morte, não diligenciou pelo 

afastamento imediato do estudante da sala de aula e pela segurança da professora ameaçada. 3. Destacou-

se, à vista de provas colacionadas aos autos, que houve negligência quando da prestação do serviço 

público, já que se mostrava razoável, ao tempo dos fatos, um incremento na segurança dentro do 

estabelecimento escolar, diante de ameaças perpetradas pelo aluno, no dia anterior à agressão física. 4. O 

Tribunal de origem, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, providenciou a devida 

fundamentação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil por omissão do Estado. Neste sentido, 

não obstante o dano ter sido igualmente causado por ato de terceiro (aluno), atestou-se nas instâncias 

ordinárias que existiam meios, a cargo do Estado, razoáveis e suficientes para impedir a causação do dano, 

não satisfatoriamente utilizados. 5. A decisão proferida pelo juízo a quo com base nas provas que 

lastreiam os autos é impassível de revisão, no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ. 

6. O Tribunal de origem aplicou de maneira escorreita e fundamentada o regime da responsabilidade civil, 

em caso de omissão estatal, já que, uma vez demonstrados o nexo causal entre a inação do Poder Público 
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pistas sem sinalização e fiscalização; (4) os atos de multidões (populares lincham um 

estuprador, o Estado não garantindo a integridade física) e (5) os eventos da natureza 

(quando há falta de serviço).    

 

2.3.2 As hipóteses de exclusão de responsabilidade e as excludentes de ilicitude 

 

Tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro adota, em geral, a 

responsabilidade civil do Estado na sua corrente da teoria do risco administrativo, 

admite-se exclusão de responsabilidade, fazendo-se oportuno tal tópico. 

A exclusão da responsabilidade, ficando prejudicada a indenização pelo 

Estado, ocorre quando inexistir qualquer um dos elementos, seja a conduta, o dano ou o 

nexo causal, de modo que o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima 

são exemplos dessa exclusão de indenização.
27

 

Para a exclusão da responsabilidade, o Estado, então, tem que demonstrar a 

culpa exclusiva da vítima ou o acontecimento de um caso fortuito ou uma força maior, a 

romper com o nexo causal da atuação do Estado entre a conduta e o dano causado. 

Atente-se para o fato de que a jurisprudência possui parâmetros rigorosos 

para que o Estado não deixe ser responsabilizado quando, por exemplo, tem-se uma 

culpa dos condutores no acidente, não sendo suficiente para afastar a culpa concorrente 

do Estado, que no caso concreto poderia ter sido diligente quanto à sinalização da via ou 

mesmo com uma grade de proteção.
28

  

                                                                                                                                                                          
e o dano configurado, e a culpa na má prestação do serviço público, surge a obrigação do Estado de 

reparar o dano. Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA) 
 
28

 DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE GRADES DE PROTEÇÃO NO 

LOCAL. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A OMISSÃO E AS 

MORTES. 1. Recurso especial interposto contra v. Acórdão que julgou improcedente ação ordinária de 

reparação de danos em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando a indenização pelo 

falecimento dos pais dos recorrentes, ao argumento de que os mesmos vieram a falecer em razão de 

acidente automobilístico ocorrido na Marginal do Tietê, pois no local do acidente não existiam grades de 

proteção, o que impediria a queda do veículo. 2. Para que se configure a responsabilidade objetiva do ente 

público basta a prova da omissão e do fato danoso e que deste resulte o dano material ou moral. 3. O 

exame dos autos revela que está amplamente demonstrado que o acidente ocorreu e que o evento morte 

dele decorreu e que a estrada não tinha grade de proteção. 4. A ré só ficaria isenta da responsabilidade 

civil se demonstrasse - o que não foi feito - que o fato danoso aconteceu por culpa exclusiva da 

vítima. 5. A imputação de culpa está lastreada na omissão da ré no seu dever de, em se tratando de via 

pública, zelar pela segurança do trânsito e pela prevenção de acidentes (arts. 34, parágrafo 2º, do Código 

Nacional de Trânsito, e 66, parágrafo único, do Decreto nº 62.127/68). 6. Jurisdição sobre a referida 

marginal de competência da ré, incumbindo a ela a sua manutenção e sinalização, advertindo os 
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Nessa toda, também pode configurar como motivo para a exclusão da 

responsabilização a culpa de terceiro, como no caso do crime de multidão, no qual o 

terceiro criminoso não pode gerar a responsabilidade estatal sem que haja, por parte do 

Estado, a falta do serviço. Nesses casos a responsabilidade do Estado fica mais difícil de 

ser provada, uma vez que responde subjetivamente em caso de omissão. 

Já quando se trata de caso fortuito e força maior, há exclusão do nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, o que excluiria a responsabilidade do Estado. 

Superada a discussão da diferenciação desses dois institutos, faz-se mister perceber a 

diferenciação do fortuito externo para o fortuito interno. Aquele acarreta a exclusão, 

mas este não, uma vez que o fortuito interno incidiria sobre o processo de execução e 

elaboração de produtos e serviços, gerando dever de indenizar. Já o externo não seria 

imanente ao processo de execução.    

 Assim, como exemplo do fortuito interno pode-se citar um dano sofrido por 

um passageiro decorrente de um acidente causado por outro veículo. Nesse caso, a 

concessionária seria responsabilizada. Ainda que pudesse haver uma ação regressiva 

contra o motorista, o Estado, no caso, seria responsabilizado subsidiariamente. 

O fortuito interno também tem espaço quando, por exemplo, durante uma 

viagem de ônibus, o motorista sofre um ataque cardíaco, ou há um estouro de um pneu. 

O dano guarda relação com a atividade prestada, em todos esses casos, havendo 

responsabilização, uma vez que, ainda que imprevisíveis, tais fatos são inerentes ao 

chamado risco da atividade. 

Já o fortuito externo poderia ser evidenciado quando há uma ocorrência 

diferente da atividade realizada, como no caso de assaltos a transportes públicos. Aqui a 

empresa prestadora de serviço não terá que indenizar o particular, uma vez que tal risco 

não é inerente à atividade. 
29

  

                                                                                                                                                                          
motoristas dos perigos e dos obstáculos que se apresentam. A falta no cumprimento desse dever 

caracteriza a conduta negligente da Administração Pública e a torna responsável (art. 66, parágrafo único, 

do Decreto nº 62.127/68) pelos danos que dessa omissão decorrerem. 7. Estabelecido assim o nexo causal 

entre a conduta omissiva e o falecimento dos pais dos recorrente, responde a ré pela reparação dos 

prejuízos daí decorrentes, no caso, os danos patrimoniais pela cessação da fonte de sustento dos menores. 

8. Recurso provido (STJ - REsp: 439408 SP 2002/0071492-6, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Data de 

Julgamento: 05/09/2002, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.10.2002 p. 308 LEXSTJ 

vol. 159 p. 210) (destacou-se) 
29

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADECIVIL. 

CRIME COMETIDO DENTRO DE CINEMA LOCALIZADO NO SHOPPING.SÚMULA 7/STJ. NÃO 

INCIDÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.COMPROVAÇÃO. 1. "Para se chegar à 

configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá 

a responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal." 



28 

 

Em que pese os exemplos trazidos nos julgados, há que se analisar o caso em 

questão para adequar, mais precisamente, a possibilidade de exclusão da 

responsabilização. Essa seria a forma mais acertada. 

As excludentes de responsabilidade civil mencionadas afastam a 

responsabilidade civil porque rompem o nexo causal, já as excludentes de ilicitude 

excluem a contrariedade ao direito da conduta, a ilicitude do ato (legítima defesa, estado 

de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal). 

Quanto à legítima defesa, o agente público que agir defendendo-se por estar 

em uma situação de perigo não deve responsabilizar o Estado. No entanto, aquele que 

agir em legítima defesa só está isento da obrigação de reparar os danos em relação ao 

agressor. Caso atinja outras pessoas inocentes, essas deverão ser indenizadas. 

Ademais, discute-se a responsabilização quando o agente vislumbra uma 

situação de legítima defesa putativa, quando, na verdade, a defesa oportunizada em 

relação ao suposto agressor não existe, pois não há real agressão. Dependendo da 

situação, se criada pela pessoa que se imagina ser a suposta agressora, não deve haver 

responsabilidade pelo agente que está acobertado pela legítima defesa putativa. 

No que diz respeito ao estado de necessidade, tem-se uma excludente de 

ilicitude, sendo ato lícito aquele decorrente de uma situação em que o agente busca se 

salvar ou salvar alguém ocorrendo um dano, em geral, menor do que aquele que se 

evitou com a conduta. Em que pese o dano evitado, o prejuízo causado deve ser 

reparado, de modo que o Estado pratica conduta lícita, mas ainda assim, tem que reparar 

o dano no âmbito civil. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o exercício regular do direito é excludente de 

ilicitude
30

, mas não é excludente de responsabilidade civil na reparação. Se abusivo, o 

excesso deve ser levado em conta na quantificação dos danos.  

É válida a observação de que as esferas administrativa, penal e cível são 

independentes. 
31

Há exceção quanto à independência das instâncias, à vista do princípio 

                                                                                                                                                                          
(Humberto Teodoro Júnior, in Dano Moral, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 8).2. Assim sendo, não há 

como se deferir qualquer pretensão indenizatória sem a comprovação, ao curso da instrução nas instâncias 

ordinárias, do nexo de causalidade entre os tiros desferidos por Matheus e a responsabilidade do shopping, 

onde situava-se o cinema. 3. Rompido o nexo de causalidade da obrigação de indenizar, não há falar-se 

em direito à percepção de indenização por danos morais e materiais. 4. Recurso Especial conhecido e 

provido para julgar improcedente o pedido inicial. (STJ, Rel.: Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 04/05/2010, 

T4 – quarta turma). 
30

Art. 188, I, do CC/2002: Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; 
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da economia processual, e buscando-se evitar decisões contraditórias, quando as 

responsabilizações administrativas e civis, decorrentes de crime, são afastadas pela 

absolvição criminal em função da definitiva comprovação da inocorrência do fato ou da 

não-autoria, nos termos do artigo nº 126 da Lei nº 8.112/90
32

. 

Com efeito, o estrito cumprimento do dever legal é tratado semelhantemente, 

de modo que há exclusão da ilicitude, mas nem sempre vai haver a não reparação civil. 

Configurado, de fato, o estrito cumprimento do dever legal do agente, o Estado não 

poderá, em regresso, cobrar do agente, porque não haverá culpa. 

Com isso, evidenciaram-se as hipóteses de exclusão da responsabilidade e da 

ilicitude, de modo que, em que pese sua invocação, em alguns momentos de forma 

abusiva, a natureza desses institutos tem que ficar bem evidente quando se tem a 

temática da responsabilidade civil do Estado em questão, pois a ação de indenização não 

pode ser fomentada como se o Estado fosse um devedor certo, hipersuficiente, que não 

falisse. Afinal, o orçamento estatal tem como importância maior o investimento em 

diversas áreas da sociedade, como saúde, educação e previdência. 

 

2.4 Os elementos definidores 

 

Dentre as condições indispensáveis para o reconhecimento da 

responsabilidade civil do Estado elencada no art. 37, §6º, têm-se os elementos 

definidores que compreendem (1) as condutas – comissivas ou omissivas – e a teoria 

aplicável em cada uma delas, (2) o dano indenizável, (3) a natureza da indenização e (4) 

a possibilidade de excludentes dessa responsabilidade.
33

 

Quanto aos sujeitos participantes da relação jurídica que se forma quando há 

a discussão da necessidade de reparação estatal, há a atuação do Estado ou quem 

exerça/esteja exercendo suas vezes quando da conduta, o agente público e a vítima. 

Assim, a atuação do Estado ou daqueles que fazem as suas vezes 

compreende as pessoas da Administração Pública direta, os entes políticos, além das 

pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da administração indireta, como as 

autarquias e as fundações públicas. 

                                                                                                                                                                          
31

Art. 125, da Lei 8.112/90: As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo 

independentes entre si. 
32

Art.126, da Lei 8.112/90: A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
33

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro. Impetus, 2011, p. 968.  
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No que tange às pessoas jurídicas de direito privado, é necessário que essas 

sejam prestadoras de serviços públicos, como as sociedades de economia mista e as 

empresas públicas oriundas da descentralização estatal por outorga a atuar, não na 

exploração de atividade econômica (quando haveria equivalência com as empresas 

privadas), mas sim na prestação de serviço público. 

Outrossim, também atuam nos conformes da teoria objetiva do art. 37, §6º, 

da CF, as concessionárias e permissionárias prestadoras de serviços públicos derivadas 

da descentralização por delegação.  

Já quanto ao agente público, em virtude do princípio da impessoalidade, esse 

fica amparado pelo fato de “presentar” o próprio Estado, segundo Pontes de Miranda.
34

 

O cerne dessa questão será bastante discutido neste trabalho, verificando-se a sua 

responsabilização direta, defendida por uns e negada por outros doutrinadores. 

Dessarte, a responsabilidade seria atribuída à pessoa jurídica, uma vez que o 

ato praticado pelo agente público não é dele, mas sim da pessoa jurídica a quem está 

vinculado. Esse poder que o agente tem de manifestar a vontade do Estado decorre da 

teoria da imputação, criada para suprir o fato de que a pessoa jurídica, como criação 

jurídica, não tem vontade própria, o que leva a lei a determinar que a vontade do agente 

é imputada ao Estado. Assim, ambas as vontades se confundem e formam uma 

unidade.
35

 

Nessa toada, em alguns momentos, o Estado pode descentralizar seus 

serviços públicos. Isso não significa, no entanto, que o ente político deixará de ser 

responsabilizado caso a pessoa jurídica não indenize o sujeito ativo da ação de 

indenização. O Estado responderá subsidiariamente. 

                                                           
34

 “Observe-se que, na comparência da parte por um órgão, não se trata de representação, mas de 

presentação. O órgão presenta a pessoa jurídica: os atos processuais do órgão são atos dela, e não de 

representante. Adiante, sob o ari 12, VI. De modo que há a presentação (de direito material) e a 

representação processual, necessariamente sem atuação em causa própria: o órgão presenta, 

materialmente; e, processualmente, também presenta. As pessoas jurídicas, incluidas, portanto, as 

fundações, precisam ter órgãos, tanto quanto as pessoas físicas precisam ter boca, ou, se não podem falar, 

mãos, ou outro órgão, pelo qual exprimam o pensamento ou o sentimento. O órgão da pessoa física - a 

boca, por exemplo - fá-la presente a uma reunião, na praça pública, no teatro, no tabelionato, ou no juízo. 

A presença pode bem ser com a simples assinatura, se a pessoa física não pode ou não quer falar. O que 

importa é que ela se exprima conforme relações sociais, ou, para os atos jurídicos, as relações jurídicas o 

exijam. Os diretores das pessoas jurídicas que assinam a declaração unilateral de vontade, ou a declaração 

bilateral ou multilateral de vontade, não estão a praticar ato seu, pelo qual representem a pessoa jurídica. 

Estão a presentálas, a fazê-las presentes.” (MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Tomo I. Volume I. 2.ed. Rio de Janeiro. Forense, 1979, p. 297). 
35

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro. Impetus, 2011, p. 969. 



31 

 

  Ainda sobre o agente estatal: está sujeito aos princípios da responsabilidade 

civil do Estado todo aquele que exerce função pública e que, nessa qualidade, causa 

danos a terceiros, não sendo necessário que o agente seja servidor público, nem mesmo 

que preste serviço para pessoa jurídica ou pessoa privada. Também independe o tipo de 

regime jurídico a que se submete. 

São considerados agentes públicos (terminologia genérica utilizada no 

presente estudo) então para tal responsabilização: os agentes políticos, os servidores 

públicos (servidores efetivos) e os servidores de entes governamentais de direito 

privado (celetistas), além dos terceirizados e dos particulares em colaboração (exercem 

a função pública, mas não perdem a qualidade de particular – jurado, mesário). 

Para a vítima, faz-se importante a observação de que essa não necessita ser, 

necessariamente, usuária do serviço público prestado. É possível a indenização quando 

se tenha no polo ativo da ação de indenização um terceiro não usuário do serviço, mas 

que tenha sido vítima da má prestação do serviço.
36

 A vítima, então, poderia pleitear 

indenização em desfavor da pessoa jurídica, contra o agente ou contra ambos? Tal 

questão será discutida mais adiante. 

Quanto aos elementos definidores, merece ser aprofundada a temática da 

conduta estatal lesiva. Essa pode ser comissiva ou omissiva, ou, até mesmo, pode ser 

caracterizada como uma situação de risco exagerado criada pelo Estado. 

As condutas comissivas lesivas do Estado, aplicando-se a responsabilidade 

objetiva, devem ser reparadas, seja quando se têm atos lícitos ou ilícitos. Quando lícitas, 

deve-se ter como base o princípio da isonomia, como já dito, de modo que o dano 

anormal e específico merece ser reparado, mas o “mero dissabor”, inerente ao fato de o 

Estado nem sempre agradar a todos, não deve ser indenizado. Já as condutas ilícitas são 

mais facilmente identificadas, fundamentando-se no princípio da legalidade. A infração 

à lei gera a necessidade de indenizar.  

                                                           
36

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO (§ 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO. 

TEORIA OBJETIVA. PRECEDENTE PLENÁRIO. 1. No julgamento do RE 591.874, da relatoria do 

ministro Ricardo Lewandowski, revendo sua própria jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal concluiu 

que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva 

por danos causados a terceiros não usuários do serviço. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 

779629 MG, Rel. Ministro AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 17/05/2011, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe-163 divulg 24-08-2011 public 25-08-2011 ement vol-02573-05 pp-00734) 
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Na omissão do Estado (quando deveria agir de certa forma, mas assim não o 

fez, o dano era evitável, mas ele não o impediu) também há a necessidade de 

indenização. Mas, nesse caso o sujeito ativo, a vítima, deverá comprovar a culpa ou o 

dolo do Estado, admitindo-se a chamada culpa anônima ou culpa do serviço, uma vez 

que é subjetiva a responsabilidade nos casos citados. 

Ainda mais, deve-se verificar como o Estado estava agindo, se esse estava 

fazendo de tudo para evitar o dano. Não se considera simples omissão, aplicando a 

responsabilidade subjetiva, quando o próprio Estado assume o risco de gerar dano. 

Nesse caso, aplica-se a responsabilidade objetiva; avalia-se, então, o nexo causal com a 

condição do risco criado. O exemplo compreende os crimes praticados por preso 

perigoso fugitivo nas redondezas do presídio. 

Realizada a conduta (ou mesmo omitida a conduta), é obrigatório o 

surgimento de um dano indenizável para que haja a responsabilidade civil do Estado, 

evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito. 

Evidencie-se que o dano indenizável corresponde ao dano jurídico, não ao 

dano meramente econômico, deve ficar evidenciado que houve lesão a um direito. O 

dano deve ainda ser certo, valorado economicamente e de possível 

demonstração.
37

Quando o prejuízo é consequência de omissão estatal, também deve ser 

acrescentada a necessidade de a lesão causada ser anormal (superando o comum da vida 

em sociedade) e específica (vítima individualizada). 

Outro ponto relacionado ao dano é a sua quantificação. Deve-se analisar se 

houve dano material, moral ou estético, ou mesmo a cumulação desses, além da 

inclusão dos lucros cessantes. 

Ainda dentre os elementos definidores há a indenização e as já explicadas 

hipóteses de exclusão. A indenização decorre mesmo da responsabilidade 

extracontratual prevista no art.37, §6º, da CF, não se confundindo com as outras 

previsões legais contratuais. 

                                                           
37

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro. Impetus, 2011, p. 978. 
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3 O SUJEITO PASSIVO NA  AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL 

 

O Estado não responde, tão só, por suas ações e omissões próprias que 

causem dano. O ente político também será sujeito passivo, em certos casos, por ações e 

omissões das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de 

serviços públicos que têm idoneidade para figurar no polo passivo do processo de 

reparação do dano e de responsabilidade civil.  

Assim, o Estado será responsável pela atuação das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviços públicos (por exemplo, quando há a 

descentralização por delegação das concessões e permissões), sendo subsidiária tal 

responsabilidade, uma vez que a responsabilidade solidariedade não se presume, 

devendo ser prevista anteriormente.  

Relatando a necessidade de o Estado responder subsidiariamente, Celso 

Antônio Bandeira de Mello afirma: 

 

Isto porque não faria sentido que o Estado se esquivasse de responder 

subsidiariamente – ou seja, depois de exaustas as forças da alheia à sua 

intimidade estrutural – se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado 

lhe colocou em mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública 

geradora do dano. 
38

  
 

Ante sua solvência, o Estado, em regra, tem figurado no polo passivo na 

ação de indenização, mesmo quando a pessoa jurídica responsável direta possui recursos 

para ressarcir o dano.  

Já quanto ao agente público causador do dano, quando no exercício do seu 

ofício, figurar no polo passivo, há controvérsia. Questiona-se a viabilidade de ajuizar a 

ação diretamente contra o agente estatal causador do dano, sem a presença da pessoa 

jurídica, ou mesmo ingressar contra os dois, em litisconsórcio.  

   

2.1 O agente público pode ser sujeito passivo juntamente com o Estado?  

 

Ante as diferentes possibilidades de sujeito passivo na ação de reparação 

civil do Estado, há doutrina e entendimento jurisprudencial tanto favorável à 
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possibilidade de se demandar contra o Estado e seu agente (em litisconsórcio); somente 

contra o agente; só contra o Estado e, por meio de ação regressiva, contra o agente; ou 

mesmo contra o Estado, utilizando-se da intervenção de terceiro, denunciação da lide ou 

chamamento ao processo.   

Pelo já citado art.37, §6º, da CF/88, quem responde perante o prejudicado é 

a pessoa jurídica causadora do dano, a qual tem o direito de regresso contra o seu agente, 

desde que tenha agido com dolo ou culpa. 

Entende pela possibilidade de haver litisconsórcio entre o agente público e o 

Estado José dos Santos Carvalho; em relação à literalidade desse artigo constitucional, 

aduz que o fato de ser atribuída responsabilidade objetiva à pessoa jurídica não significa 

a exclusão do direito de agir diretamente contra aquele que causou o dano. O 

mandamento de tal artigo teria visado ao favorecimento do lesado por reconhecer nele a 

parte mais frágil, mas não lhe retirou a possibilidade de utilizar normalmente o direito 

de ação. 
39

    

Em consonância com a possibilidade de o particular poder procurar o 

ordenamento jurídico para obter ressarcimento por parte do agente público, Celso 

Antônio Bandeira de Mello esclarece que o direito de regresso previsto no texto 

constitucional é uma garantia para o administrado e não uma proteção para o agente. 

Confira-se: 

 

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. 
40

  

  

Desse modo, para essa doutrina, não se poderia permitir que tal artigo 

fundamentasse a impossibilidade de o particular recorrer tanto contra o agente público 

ou mesmo contra o Estado ou, ainda mais, contra os dois em litisconsórcio facultativo. 
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Assim, compartilhando do exposto, aduz-se que seja ajuizada ação primeiro 

contra o servidor para se obter um resultado mais rápido. Nada impediria que, se 

improcedente a ação, a vítima se voltasse, em seguida, contra o Estado, até porque a 

razão de pedir é diversa.
41

 

Além disso, para Rui Stoco, posicionamentos contrários a tais possibilidades 

flexíveis de sujeição passiva na ação de reparação são conservadores e formalistas, sem 

sustentação jurídica, à luz da legislação em vigor.
42

  

Em consonância com esses citados autores, é cediço que o particular, no 

caso de ser o administrado lesado, submete-se ao princípio da legalidade, de modo que 

pode fazer tudo o que a lei não proíbe, diferindo da legalidade da administração em que 

só se faz o que a lei permite. 

Com efeito, para os defensores dessa corrente, negar o direito do particular 

de acionar o servidor que obrou culposamente com fundamento na responsabilidade 

subjetiva seria negar vigência ao comando legislativo do art. 186 do CC/2002.
43

  

O fato é que o Estado responde de forma objetiva na maior parte dos casos, 

como já se demonstrou, ao passo que o agente vai responder de forma subjetiva como 

regra, devendo ser provada a culpa ou o dolo no momento que foi causado dano ao 

sujeito ativo da ação de reparação. 

Coloca-se em questão, diante da posição apresentada, se o agente na 

condição de servidor, agente político, empregado público ou mesmo o particular a 

serviço do interesse público estaria acobertado, em um primeiro momento, pela 

impossibilidade de responsabilização, mesmo que se possa provar sua culpa. 

A teoria da dupla garantia evidencia a posição favorável do administrado 

lesado que tem como garante o Estado, de modo que a indenização é certa, ante seu 

poderio econômico, mesmo que mais demorada; a segunda garantia seria em relação ao 

agente público (o administrador), esse só poderia ser responsabilizado por meio da ação 

de regresso da pessoa jurídica.
44
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Assim, com base nesta teoria, não pode o agente público ser sujeito passivo 

na ação de responsabilidade civil do Estado; em que pese o desenvolvimento desta 

teoria ter sido mais atual, aparecendo com maior frequência na jurisprudência, Hely 

Lopes Meirelles já se posicionava em oposição à possibilidade de o administrado lesado 

recorrer diretamente contra o agente público. 

Defendendo o ajuizamento da ação de indenização da vítima contra a 

entidade pública responsável, Hely Lopes compartilha com a doutrina afirmadora de 

que o agente público não deve fazer parte do polo passivo do pleito inicial de 

responsabilização estatal, veja-se: 

 

A reparação do dano causado pela Administração a terceiros obtém-se 

amigavelmente ou por meio da ação de indenização, e, uma vez indenizada a 

lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o 

servidor culpado para haver dele o despendido, através da ação regressiva 

autorizada pelo §6º do art.37 da CF. O legislador constituinte bem separou as 

responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o funcionário indeniza o 

Estado, regressivamente. 
45

    

        

Para que haja a necessidade de indenização, o agente deve se encontrar a 

serviço do Poder Público, nessa qualidade, ou mesmo que atue fora ou além de sua 

competência administrativa. Dessarte, o abuso no exercício das funções por parte do 
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servidor não exclui a responsabilidade, sendo que tal fato até mesmo agrava a 

responsabilização do Estado, visto que evidente a má escolha dos agentes públicos. 
46

 

Desde que o Estado possibilita ao servidor a realização de certa atividade 

administrativa, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que 

esse agente vem a causar injustamente a terceiros. 

Nessa substituição da responsabilidade individual do servidor pela 

responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é 

que se assenta a responsabilidade objetiva da administração, sem culpa.
47

 

Para a concretização de toda a administração exercida pelo Poder Público, o 

Estado dispõe de diferentes prerrogativas, no processo civil pode ser citado o prazo em 

quádruplo para contestar e o prazo em dobro para recorrer.
48

 

Ante a isso, oportuno tratar diferentemente o ente estatal, em face do 

complexo mecanismo do Poder Público, respaldado em prerrogativas condizentes com 

seu aparato, responsabilizando, desta feita, o Estado em um primeiro momento, antes do 

agente público. Argumento esse condizente com a teoria da dupla garantia.  

Por outro lado, sendo evidente o risco criado para o administrado, é acertada 

a responsabilização de forma objetiva do Estado, sem a necessária comprovação da 

culpa. Em meio a tais tratativas, admitir que o agente público fosse responsabilizado, 

não de forma regressiva, mas diretamente, quando não haja alegada culpa ou dolo do 

agente, pode não fazer sentido.  

A doutrina que se posiciona contra a possibilidade de se ingressar 

diretamente contra o agente público culpado aduz que o administrado já está protegido 

pelas disposições legais, há o Estado solvente como devedor. O Estado é ente dotado de 

consideráveis prerrogativas. Assim, o agente público, sendo aquele que busca a 
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supremacia do interesse público, “presentando” o Estado ficaria desfavorecido diante 

disso? 

 Nesse contexto, assevera-se que a possibilidade de responsabilização do 

agente público diretamente por meio de uma ação de indenização do administrado 

lesado, quando não haja culpa, poderia gerar uma situação de insegurança para aquele 

que trabalha com o objetivo de atender o interesse público. Permitir isso iria de encontro 

à teoria do órgão, criando óbice à imparcialidade do servidor. 

Adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência, a teoria do órgão 

presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade, passando pela desconcentração, 

por meio dos seus órgãos. Esses são partes integrantes da própria estrutura da pessoa 

jurídica, assim, presume-se que quando os agentes atuam nestes órgãos houve a 

manifestação de vontade do próprio Estado. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, em que pese ser favorável à possibilidade 

de a vítima propor ação de indenização contra o agente, contra o Estado, ou contra 

ambos, como responsáveis solidários, nos casos de dolo ou culpa, descreveu os sujeitos 

que compreendem o Estado partindo dos ensinamentos da teoria do órgão. Observe-se: 

 

Assim como o Direito constrói a realidade (jurídica) “pessoa jurídica”, 

também constrói para ela as realidades (jurídicas) vontade e ação, imputando 

o querer e o agir dos agentes à pessoa do Estado. 

A relação entre a vontade e a ação do Estado e de seus agentes é uma relação 

de imputação direta dos atos dos agentes ao Estado. Esta é precisamente a 

peculiaridade da chamada relação orgânica. O que o agente queira, em 

qualidade funcional – pouco importa se bem ou mal desempenhada -, 

entende-se que o Estado quis, ainda que haja querido mal. O que o agente 

nestas condições faça é o que o Estado fez. Nas relações não se considera tão 

só se o agente obrou (ou deixou de obrar) de modo conforme ou desconforme 

com o Direito, culposa ou dolosamente. Considera-se, isto sim, se o Estado 

agiu (ou deixou de agir) bem ou mal.  

Em suma: não se bipartem Estado e agente (como se fossem 

representado e representante, mandante e mandatário), mas, pelo 

contrário, são considerados por uma unidade. A relação orgânica, pois, 

entre o Estado e o agente não é uma relação externa, constituída 

exteriormente ao Estado, porém interna, ou seja, procedida na 

intimidade da pessoa estatal. (destacou-se)
49 

 

Ainda mais, argumenta-se: há que se admitir a aplicabilidade da teoria da 

dupla garantia ante o fato de que deve ser respeitado o princípio da impessoalidade do 
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servidor público. Tal princípio constitucional vai ao encontro da teoria do órgão, uma 

vez que não se verticalizaria na pessoa do próprio agente que “presenta” o Estado. 

 A impessoalidade é a emancipação da isonomia, da vinculação à lei e ao ato 

convocatório e da moralidade. Indica a vedação a distinções fundadas em caracteres 

pessoais dos interessados. Exclui o subjetivismo do agente administrativo.
50

 

Ante o exposto, para que não haja um desequilíbrio no ordenamento jurídico, 

de modo que o serviço em busca do interesse público, pautado na supremacia do mesmo 

não perca qualidade, fazendo que os agentes deem sempre o seu melhor na atuação em 

prol da coletividade, a ação de responsabilização estatal contra o agente público, 

segundo esse entendimento, não deve ser a regra. 

Isso se evidencia tanto porque os administradores teriam receio em lesar os 

administrados e serem responsabilizados, como porque a procura pelos empregos/cargos 

públicos cairia significativamente – decaindo, por conseguinte, a qualidade dos agentes 

públicos – afinal, os valores nas ações de indenização em decorrência do exercício da 

função pública contra sua pessoa poderiam ser elevados.    

Acrescente-se à doutrina da impossibilidade de ingresso no judiciário 

diretamente contra o agente as disposições da Lei 4.619/65. Essa Lei não foi revogada, 

de modo que gerará efeitos até que seja revogada por outra, segundo preceitua o art. 2º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
51

  

A Lei 4.619/65 dispõe que será pressuposto para a ação regressiva a prévia 

condenação do Estado a indenizar a vítima. Assim leia-se: “Art. 2º: O prazo para 

ajuizamento da ação regressiva será de sessenta dias a partir da data em que transitar em 

julgado a condenação imposta à Fazenda”. 

Apesar de a disposição ser antiga, fica enumerada uma sequência de atos, de 

modo que primeiro haveria a ação contra o Estado, a condenação, o trânsito em julgado, 

para, só então, o ente público poder ingressar com ação de ressarcimento, regressiva, 

contra o agente público culpado pelo dano. Não há previsão da ação indenizatória 

diretamente contra o administrador. 

Já em um contexto mais atual, também corroborando com a teoria do órgão 

e da dupla garantia, há um projeto de lei, o PL nº 718 de 2011 do Senado Federal. 

Consta no capítulo VI, que trata do direito de regresso:  
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Prevê que a responsabilização dos agentes, em qualquer caso, será efetivada 

regressivamente, estendendo-se a sucessores, até o limite da herança. 

Transitada em julgado a ação pelos danos causados, em caso de condenação 

de pessoa jurídica pública, o fato deverá ser comunicado ao Advogado Geral, 

ou Procurador Geral ou autoridade equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Recebida a comunicação, o Advogado Geral, o Procurador Geral da União, 

os Procuradores Regionais da União, os Procuradores Chefes da União nos 

Estados, o Procurador Geral do Município ou autoridades equivalentes 

determinarão as providências necessárias para o exercício do direito de 

regresso. A identificação do agente causador do dano e a apuração de seu 

dolo ou culpa serão efetuadas mediante processo administrativo. Havendo 

dolo ou culpa na conduta do agente, esse deverá recolher os valores 

atualizados monetariamente, no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 9º, 10 e 11).
52 

 

Em resumo, compartilha-se da opinião de que o administrado lesado deve 

verificar o caso concreto, de modo que em virtude de seu direito de petição 

constitucionalmente assegurado
53

, além do princípio da legalidade que não restringe 

isso, o autor deve ter a possibilidade de escolher se demanda contra o Estado em 

litisconsórcio com o agente ou só contra o Estado ou contra o agente público, em geral. 

No entanto, o direito de ação contra o agente público infrator, 

exclusivamente, deve ser visto com restrição, devendo ficar asseverado na petição 

inicial que o agente público teve culpa ou dolo, de acordo com a teoria da asserção
54

, de 

modo que, caso não fique clara a argumentação pela responsabilidade subjetiva, o juiz 

deve extinguir o processo por ilegitimidade da parte, art.267, VI, CPC
55

, ao verificando 
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o caso, ou mandar emendar a inicial, art. 282 do CPC
56

, para que o Estado esteja no 

polo passivo. 

Em que pese não se deva restringir o direito de pleitear indenização pelo 

administrado lesado, deve-se buscar a proteção do agente no exercício da função 

pública, garantindo o princípio da impessoalidade, a teoria do órgão e a teoria da dupla 

garantia. O sujeito passivo sendo o agente público deve ser a ultima ratio, devendo o 

juiz avaliar o caso concreto para dar seguimento à ação de responsabilização civil. 

 

3.1.1 Pontos positivos e negativos diante da escolha do sujeito passivo 

 

A possibilidade de escolha do sujeito passivo na ação de indenização traz 

pontos positivos e negativos a depender da definição, seja optando-se por ingressar com 

ação somente contra o agente ou somente contra o Estado ou em litisconsórcio 

facultativo. 

Mantendo-se a exposição das vantagens de se buscar responsabilizar o 

Estado, tem-se que sendo a responsabilidade do Estado objetiva, não se tem que provar 

culpa ou dolo, diferentemente se o particular lesado buscar sua indenização junto ao 

agente público.  

Já do outro panorama, como ponto negativo para que se ingresse com ação 

de indenização diretamente contra o agente público, tendo em vista que o agente só é 

responsabilizado subjetivamente, faz-se necessário atestar a culpa ou dolo para que o 

dano seja reparado, isso pode não ser muito simples. 

Outro ponto favorável para que o Estado esteja no polo passivo, é o fato de 

o Estado, em regra, é solvente, isto é, dificilmente não terá recursos para pagar a 

indenização devida ao administrado que sofreu o dano. Já quanto ao agente público, não 

se pode dizer o mesmo, ainda mais que na maioria das vezes os valores das 

indenizações são altos. 

No entanto, existem desvantagens de o Estado ser o sujeito passivo 

responsabilizado, o promovente receberá a indenização por precatórios ou por meio de 

Requisição de Pequeno Valor - RPV.  
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Tal sistemática de pagamentos, nem sempre é a melhor opção para o autor 

de ação que busca indenização do dano de forma célere, afinal, em muitos entes 

públicos, os pagamentos dos precatórios ficam atrasados. 

Ainda se pode mencionar, como ponto negativo, o fato de o processo ser 

mais moroso quando se recorre contra o Estado, na maioria das vezes, apesar de não ser 

necessária a prova da culpa; tendo a fazenda pública os citados prazos diferenciados 

contados em quádruplo e em dobro, em geral, a duração razoável do processo já se torna 

mais elástica. 

Em síntese, faz sentido discutir o sujeito passivo na ação de indenização de 

dano provocado por agente público, pois há pontos positivos e negativos que variam, a 

depender do caso concreto. Deve-se analisar a solvência do agente público frente ao 

Estado, as provas de que há culpa do agente público.  

Dessarte, em geral, continua-se defendendo a ação de responsabilidade civil 

do Estado diretamente contra o ente, os pontos positivos são de considerável relevância: 

solvência e responsabilidade objetiva, mas não se olvida a possibilidade de o ente 

público estar com o orçamento comprometido e o agente público, havendo ação culposo, 

ter condição financeira considerável, sendo oportuna a ação de indenização contra o 

agente; exercendo, assim, o particular lesado seu direito de ação, punindo-se o 

administrador culpado pelo dano. 

 

3.2 A denunciação da lide  

 

Outra questão importante quando se tem a temática do presente trabalho, é a 

possibilidade de haver a denunciação da lide buscando responsabilizar o agente 

causador do dano. A previsão de tal instituto de direito processual civil, espécie de 

intervenção de terceiro, aduz no art. 70, III, do CPC: 

 

A denunciação da lide é obrigatória: 

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi 

transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção 

lhe resulta; 

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação 

ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do 

locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa 

demandada; 

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, 

em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.  
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A denunciação é um meio que instrumentaliza o direito de regresso, 

prerrogativa do sujeito de se ressarcir dos prejuízos patrimoniais que lhe foram causados 

por diversos tipos de fatos jurídicos. 

O direito de regresso não é assegurado necessariamente por meio da 

denunciação da lide, pode ser também por meio de chamamento ao processo, quando se 

tem uma responsabilidade solidária e aquele que paga tem direito de regresso contra os 

outros solidariamente responsáveis.  

Desse modo, há quem defenda a possibilidade de se ter um chamamento ao 

processo no caso de reparação civil do Estado, uma vez que o agente seria responsável 

solidariamente, é o posicionamento de Alexandre Freitas Câmara: 

 

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. 
57

 

 

Acredita-se que não exista solidariedade entre o agente público e o Estado, 

uma vez que a mesma não se presume, devendo estar expressa em lei ou decorrer da 

vontade das partes
58

. 

Além disso, o art. 927 do CC/2002
59

 mencionado pelo autor supracitado não 

deve servir de embasamento para as alegações expostas, uma vez que nem sempre é um 

fato ilícito que gera uma responsabilidade estatal, fato lícito também pode geral 

responsabilização, baseando-se no princípio da isonomia. 

Esta posição optando pelo chamamento ao processo é minoritária, a 

discussão predominante em tal contexto é o fato de que a denunciação a lide não seria a 

melhor opção quando fosse necessária dilação probatória sobre fatos novos, uma vez 

que a causa se tornaria mais complexa a ponto de prejudicar a economia processual 

desejada quando da opção pela intervenção de terceiro. 
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CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003, p. 200.  
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Art. 265, CC/2002 A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes. 
59

Art. 927, CC/2002 Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. 
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Opinando-se pela possibilidade de dilação temporal a partir do caso 

concreto quando da instrução probatória; o fato novo a ser provado seria a culpa, pois, 

em geral, o Estado tem responsabilidade objetiva, mas o agente público só responde de 

forma subjetiva, de modo que a denunciação da lide misturaria tais responsabilidades. 

Nesse sentido, Yussef Said Cahali: 

 

Com efeito, parece-nos mais acertado que, tendo a ação sido originariamente 

proposta com fundamento exclusivo na responsabilidade objetiva do Estado, 

na culpa presumida ou falha anônima da Administração, neste caso será 

defeso à Fazenda Pública a denunciação da lide ao servidor, no pressuposto 

de que entendera a demanda ter vislumbrado a possibilidade da existência de 

culpa deste: o caráter manifestamente inovatório da lide, incidente que se 

pretende instaurar com a denunciação, não guardaria qualquer conexão com o 

processo principal, não podendo este sofrer qualquer gravame na sua regular 

tramitação, utilizando-se a devedora do mesmo processo para satisfazer 

interesses exclusivos seus, os quais podem e devem ser buscados pelas vias 

próprias. 
60 

 

Então, para esse autor, a citada intervenção de terceiro não faria sentido 

quando da responsabilidade civil do Estado objetiva. No entanto, opina-se por ser 

oportuno tal instituto quando da omissão estatal de modo que o Estado deveria ter agido, 

mas houve omissão, a falta do serviço.  

Desse modo, teríamos a responsabilidade subjetiva do Estado, sendo 

necessária a discussão da culpa, não obstante a culpa do agente ser baseada no dolo, 

negligência, imperícia e imprudência e a culpa estatal ser a culpa anônima. 

Neste último caso, na prática forense, acredita-se que não há que se falar em 

prejuízo para a economia processual, pelo contrário, afinal, em uma única sentença será 

formado título executivo tanto para a relação jurídica do autor/administrado lesado para 

com o Estado como do Estado para com o agente público.  

O juiz, quando do recebimento da petição inicial, seguirá ordenando a 

citação da Fazenda Pública, esta terá 60 dias para oferecer resposta, tendo havido 

denunciação da lide pelo ente público, será preciso citar o denunciado.  

Isso não deverá demorar, pois o agente público, na maioria das vezes 

servidor público, tem domicílio necessário legal
61

, logo será citado; construída, então, a 
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segunda relação processual, deverá, na oportunidade, ser discutida a culpa, sem maiores 

óbices.   

Dessarte, não haveria elemento novo que trouxesse considerável prejuízo. 

Com a denunciação da lide, seria discutida a culpa do agente e do Estado, sendo trazido 

à tona apenas responsabilidades subjetivas. 

Ademais, argumentando contra a denunciação da lide tem-se: não raras 

vezes, o particular prejudicado necessita da reparação dos danos rapidamente para 

manter o mínimo existencial que a dignidade da pessoa humana lhe garante.  

Ainda mais, admitindo-se como possível a denunciação da lide do agente 

agressor nos casos de responsabilidade civil do Estado, haveria a possibilidade de 

introdução de diversos responsáveis dentro do processo, o que acarretaria uma 

sequência de relações jurídicas intermináveis ou mesmo haveria a dificuldade do Estado 

de apontar especificamente o agente público culpado. 

Dessa forma, teria que ser suspenso o processo até terminar o litígio entre a 

Administração Pública e seus agentes, para só depois findar a demanda do administrado 

lesado, o que demoraria para o autor ver seu direito resguardado. 

Na hipótese de ação de regresso, que é o caso da responsabilidade civil do 

Estado, art.37, §6º da CF/88, não sendo oportunizada a denunciação da lide, o agente 

público terá direito de se defender em outra ação. O agente público – direito ao 

contraditório e à ampla defesa - não terá seu acesso à jurisdição tolhido, nem o Estado – 

direito de regresso - visto que tais direitos são constitucionalmente assegurados. 

Outra dificuldade enfrentada pelo instituto da denunciação do agente é o 

fato de que, para haver a denunciação, o Estado terá que assumir que seu servidor teve 

culpa ou dolo, uma vez que terá que alegar a responsabilização subjetiva do denunciado, 

para ele ser responsabilizado e, por conseguinte, indenizar a vítima.  

Desse modo, a denunciação implica necessariamente uma confissão da 

responsabilidade civil pela entidade denunciante, que se resolve no reconhecimento 

afirmado de dolo ou culpa do agente, como fundamento da denunciação.
62

 

                                                                                                                                                                          
Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do 

marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 
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Tal ponto contrário à denunciação da lide pode ser rebatido com base no 

princípio da eventualidade
63

, art. 300 do CPC
64

, de modo que a contestação deve ter 

todos os argumentos, todas as possíveis formas de defesa, mesmo que contraditórias. 

Argumenta-se, em favor da denunciação, que em toda intervenção de 

terceiros haverá introdução de causa de pedir nova na lide principal, uma vez que o 

denunciado há de se defender com base no princípio da ampla defesa, contraditório e 

devido processo legal, não podendo ser restringido em seu direito de defesa.
65 

Além disso, a denunciação da lide, para essa corrente, não ofenderia a 

economia e a celeridade processual, pois o fato de ter causa de pedir nova em nada 

demoraria a efetiva prestação jurisdicional, já que o processo não pode se desenvolver 

para satisfazer o autor a qualquer custo, deve-se atentar ao fato de que o réu também 

pode ser titular de direito. 

A harmonização disso seria, mais uma vez, o caso em concreto, afinal, não 

haveria contradição se as afirmações buscassem a culpa ou dolo do agente, pois a 

contestação do Estado já assumiria a ocorrência do dano, nexo causal e da conduta 

culposa ou dolosa do agente público. Assim, já ficaria provada a responsabilidade 

subjetiva do agente pelo Estado, ao final da ação indenizatória com a denunciação da 

lide, sem necessidade de posterior ação regressiva.  

Isso não seria possível se não restasse evidenciada a culpa ou dolo do agente 

público no exercício de sua função ou em decorrência dela. Também não haveria tal 

possibilidade se o Estado não pudesse apontar o agente responsável, afinal uma 

denunciação da lide genérica não é cabível.  

Com efeito, defende-se que estando a petição inicial do administrado lesado 

a alegar a culpa ou dolo do agente público, sendo entendimento, também, para a 

administração, de culpa ou dolo de seu servidor, a denunciação da lide pode ter real 

importância na economia processual do ordenamento como um todo. 

Em sentido semelhante, Arruda Alvim, veja-se: 
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Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno: “Fixada esta premissa não posso concordar com o 

entendimento do STJ de que o réu não poderia se valer da denunciação quando, em contestação, arguir 
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O que nos parece - modificando-se em parte posição anterior – é que o 

argumento da intromissão de fundamento novo não tem a procedência a ele 

que se pretende emprestar. Dessa forma, se houver ação movida contra o 

Estado, por culpa ou dolo do funcionário, pode haver denunciação da lide. 

No entanto, se ação se fulcrar em responsabilidade objetiva, em tendo de ser 

a denunciação, necessariamente, pelo fundamento da culpa, não deverá ser 

feita necessariamente pelo Estado, ainda que possa fazer. Isto porque poderá 

vir a importar que o Estado, ainda que indiretamente, viesse a agravar a sua 

própria situação, enquanto réu, pois denunciaria com base em tipo de 

responsabilidade (culpa), sobre a qual normalmente de diligenciar para 

provar (isto, no pressuposto de que a ação tenha sido estritamente promovida 

com base em responsabilidade objetiva), no mesmo processo, o que 

acarretaria que estaria “trabalhando” contra si próprio, enquanto réu. 

Efetivamente, se vier a ser comprovada a culpa do funcionário, ainda que por 

diligência do Estado, ipso facto, estará, a fortiori, provada a ação principal 

contra ele próprio. Vale recordar que esta possibilidade – se admitida – 

vulneraria, embora indiretamente, o princípio da indisponibilidade dos bens 

estatais. No entanto, se houver evidência da culpa, e, portanto, diante do juízo 

a esse respeito, feito pelo Estado, como a não denunciação somente faria 

demorar o ressarcimento do mesmo Estado, este deverá proceder a 

denunciação.
66

 

 

 

Faz-se ainda oportuno evidenciar o posicionamento de Leonardo Carneiro 

da Cunha: 

Na verdade, o próprio demandante funda sua pretensão na responsabilidade 

subjetiva da Fazenda Pública, seja em razão de uma atividade omissa, seja 

por atribuir ao agente público a prática de ilegalidade ou abuso de poder que 

demonstraria, ao menos em tese, uma culpa ou dolo, a ensejar o direito de 

regresso pela Fazenda Pública.
67

 

 

Nessa toada, a presunção pela administração que seu agente agiu com culpa 

ou dolo, já evidenciando, em um primeiro momento, que o autor da ação de indenização 

tem direito à indenização, quando feita a denunciação da lide, pode ser barrada se o 

Estado não conseguir provar a responsabilidade subjetiva do administrador. 

Em resumo, em que pese os pontos contrários colocados, defende-se: a regra 

é não haver a denunciação da lide, de modo que a exceção se faz possível quando há, 

juntamente com uma real possibilidade de instrução, alguma das duas situações, seja a 
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responsabilidade subjetiva do Estado (casos de omissão); ou alegação de culpa ou dolo 

de agente público específico
68

. 

 

3.3 A ação de regresso 

 

Em meio ao estudo do sujeito passivo da ação de responsabilidade civil do 

estado, deve-se discutir a ação de regresso, se a mesma é obrigatória, a partir de quando 

ela pode ser proposta e se há prazo prescricional para a ação de regresso. 

O texto constitucional é claro ao afirmar o dever estatal de propor a ação de 

regresso contra o agente público culpado, no entanto a prática forense, muitas vezes 

carece de tal responsabilização, uma vez que a ação de regresso deixa de ser ajuizada. 

A falta de regulamentação nos Estados torna a propositura da ação de 

regresso, muitas vezes, uma opção para o advogado público, mas isso não é 

constitucional. Desta feita, não se mostra adequado que a administração, sem 

transparência, fique livre para propor ou não a ação de regresso, até mesmo porque isso 

pode ferir o princípio da isonomia entre os administradores. 

Com efeito, punir um determinado administrado culpado pelo dano 

ocasionado, mas não punir outro, também culpado, por uma força politicamente 

diferenciada ou mesmo por motivação sentimental, não se coaduna com a supremacia 

do interesse público e a indisponibilidade do mesmo. 

Nessa toada, sendo o Estado condenado por conduta ou omissão dolosa ou 

culposa de agente público determinado ou determinável, não há justificativa para que 

não haja a ação de regresso. Essa pode até não ser julgada procedente, uma vez que a 

responsabilização subjetiva é mais difícil de ser provada; no entanto, o dever 

constitucional da ação regressiva tem que ser aplicado, caso haja culpa de agente 

público específico. 

Ademais, para que a ação de regresso seja proposta, é necessário não apenas 

o trânsito em julgado da condenação do Estado, mas sim o efetivo pagamento da 

                                                           
68
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indenização. Admitir que a ação pudesse ser proposta antes poderia resultar em 

enriquecimento sem causa.
69

 

Outrossim, quanto à prescrição de tal direito, já se discutiu a aplicação dos 3 

anos do Código Civil, art. 206, §3º, V.
70

 Em que pese tal doutrina, atualmente, a 

jurisprudência e a constituição asseveram pela imprescritibilidade da ação de regresso.
71

 

Nessa toada o art. 37, §5º da CF/88, veja-se: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 

as respectivas ações de ressarcimento. 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. § 5º DO ART. 37 DA 

CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 
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Turma, Data de Publicação: DJe-216 DIVULG 11-11-2011 PUBLIC 14-11-2011 EMENT VOL-02625-02 
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. AÇÃO PRESCRITA 

QUANTO AOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS (ART. 23, II, DA LEI N.º 8.429/92). 

PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO PLEITO RESSARCITÓRIO. 

IMPRESCRITIBILIDADE. 1. O ressarcimento do dano ao erário, posto imprescritível, deve ser tutelado 

quando veiculada referida pretensão na inicial da demanda, nos próprios autos da ação de improbidade 

administrativa ainda que considerado prescrito o pedido relativo às demais sanções previstas na Lei de 

Improbidade. 2. O Ministério Público ostenta legitimidade ad causam para a propositura de ação civil 

pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade, ainda que 
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segunda turma, DJ 12/02/2001. 3. A aplicação das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 
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imprescritível. (STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1 - primeira turma) 
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Além desse, art. 122 da Lei 8.112/90: 
 

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.  

 

 

 Desse modo, estando o direito de regresso constitucionalmente assegurado 

no art. 37, §6º da CF/88 e no art.122 da Lei 8.112/90, o Estado não só pode como deve 

buscar o ressarcimento juntamente ao agente público culpado, sendo tal ação 

imprescritível, mesmo que não tenha havido denunciação da lide. 
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4 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRUBUNAIS SUPERIORES 

 

Assumindo real importância no contexto da responsabilização civil do 

Estado, além do que, muitas vezes, os precedentes desses tribunais são tomados como 

referência para as decisões de primeira e segunda instância, apresentar-se-á o 

entendimento majoritário dos tribunais superiores. 

 

4.1 A jurisprudência dos tribunais superiores e a teoria da dupla garantia 

 

Atualmente, em que pese a doutrina majoritária ser a favor da possibilidade 

de o promovente escolher o sujeito passivo, ou mesmo ingressar com o pleito contra o 

Estado e o agente público, em litisconsórcio facultativo, a jurisprudência majoritária 

tem decidido em posicionamento contrário. 

Já tendo sido evidenciado o entendimento da doutrina quanto ao sujeito 

passivo na ação de responsabilidade civil do Estado, vejamos o entendimento dos 

tribunais hierarquicamente mais elevados, Superior Tribunal de Justiça e Supremo 

Tribunal Federal. 

 Em consonância com o entendimento da teoria da dupla garantia, teoria do 

órgão e princípio da impessoalidade, julgados de relatoria dos Ministros Ayres Britto
72

, 

Marco Aurélio
73

, Eros Grau
74

 e Ellen Gracie
75

. 
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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”(RE nº 327.904/SP, Primeira 

Turma, Relator o Ministro AYRES BRITTO, DJ de 8/9/06). (destacou-se) 
73

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. 
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Assim, resta evidente o posicionamento predominante no STF, a teoria da 

dupla garantia é amplamente aceita e aplicada, de modo que o agente público não 

poderá ser sujeito passivo na ação de reparação civil do Estado em um primeiro 

momento; só após a condenação do Estado, por meio de ação regressiva, provando-se 

sua culpa ou dolo, poderá o agente público ressarcir o Estado. 

A teoria da dupla garantia, reitera-se, é entendida pela jurisprudência como 

o fato de o dispositivo constitucional do art. 37, §6º da CF/88 consagrar 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. 

Em oposição a tal entendimento, julgados antigos do STF estão ementados 

de forma diferente. De modo que a concepção da teoria da dupla garantia não era 

percebida da mesma forma, tendo sido desenvolvida posteriormente.
76

 

Desta feita, apesar de ainda não ter havido julgamento da temática do agente 

público como sujeito passivo da ação de responsabilidade civil do Estado pelo plenário 

                                                                                                                                                                          
(STF - RE: 344133 PE , Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/09/2008, Primeira Turma, 

Data de Publicação: DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-05 PP-

00901) 
74

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO 

DO BRASIL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião do julgamento da RE n. 327.904, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 8.9.06, 

fixou entendimento no sentido 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". Precedentes. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RE nº 470.996/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJe de 

11/9/09).  
75

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. 1. A legitimidade 

passiva é da pessoa jurídica de direito público para arcar com a sucumbência de ação promovida pelo 

Ministério Público na defesa de interesse do ente estatal. 2. É assegurado o direito de regresso na hipótese 

de se verificar a incidência de dolo ou culpa do preposto, que atua em nome do Estado. 3. 

Responsabilidade objetiva do Estado caracterizada. Precedentes. 4. Inexistência de argumento capaz de 

infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido (AI nº 

552.366/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 29/10/09) 
76

DANO, PURAMENTE MORAL, INDENIZAVEL. DIREITO DE OPÇÃO, PELO LESADO, ENTRE 

A AÇÃO CONTRA O ESTADO E A AÇÃO DIRETA, PROPOSTA AO SERVIDOR (CONSTITUIÇÃO 

ART. 167) (sic). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE (RE 105157, Relator (a): Ministro. OCTAVIO 

GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 20⁄09⁄1985, DJ 18-10-1985). 
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do Supremo Tribunal Federal, este último entendimento de possibilidade de 

discricionariedade na escolha do sujeito passivo não é mais a posição adotada no STF.  

Quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, precedente recente, 

do final do ano de 2013, Resp. 1.325.862-PR, da quarta turma, de relatoria do Ministro 

Luis Felipe Salomão, repetiu o entendimento já apresentado em 2008
77

, pelo mesmo 

ministro relator. 

O julgamento por unanimidade de relatoria do Ministro Salomão, REsp 

1.325.862-PR78
, teve como base o entendimento doutrinário de Rui Stoco e Celso 

Antônio Bandeira de Mello, já apresentados. Defendeu-se a possibilidade de o 

administrado lesado poder escolher o sujeito passivo a figurar na ação de indenização, 

seja contra o Estado, agente público ou, em litisconsórcio passivo facultativo, contra os 

dois.  

Infere-se do inteiro teor do voto do Ministro Relator Felipe Salomão neste 

último julgado: 

O fato de a Constituição garantir o direito de uma ação, em que a prova de 

culpa é dispensável e o pagamento assegurado pelas forças do erário, não 

priva o lesado da opção de agir diretamente contra o funcionário, culpado e 

solvável, em busca de um procedimento mais expedito de execução. 

                                                           
77

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. (STJ, REsp 731.746-SE, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 

05/08/2008, T4 – quarta turma) 
78

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DE AGENTE PÚBLICO 

PARA RESPONDER DIRETAMENTE POR ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUA 

FUNÇÃO. Na hipótese de dano causado a particular por agente público no exercício de sua função, há de 

se conceder ao lesado a possibilidade de ajuizar ação diretamente contra o agente, contra o Estado ou 

contra ambos. De fato, o art. 37, § 6º, da CF 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. Nesse particular, a CF 

simplesmente impõe ônus maior ao Estado decorrente do risco administrativo. Contudo, não há previsão 

de que a demanda tenha curso forçado em face da administração pública, quando o particular livremente 

dispõe do bônus contraposto; tampouco há imunidade do agente público de não ser demandado 

diretamente por seus atos, o qual, se ficar comprovado dolo ou culpa, responderá de qualquer forma, em 

regresso, perante a Administração. Dessa forma, a avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o 

agente 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, os quais, como é de cursivo conhecimento, não são rigorosamente adimplidos em algumas 

unidades da Federação. Posto isso, o servidor público possui legitimidade passiva para responder, 

diretamente, pelo dano gerado por atos praticados no exercício de sua função pública, sendo que, 

evidentemente, o dolo ou culpa, a ilicitude ou a própria existência de dano indenizável são questões 

meritórias. Precedente citado: REsp 731.746-SE, Quarta Turma, DJe 4/5/2009. REsp 1.325.862-PR, Rel. 

Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 5/9/2013. 

 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201325862
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201325862
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201325862
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Ao servidor público, nenhum interesse legítimo se lhe atinge, porquanto 

estaria sujeito, de outro modo, a suportar a ação regressiva, faculdade do 

Estado, indisponível pelo Administrador. 

Sob o prisma meramente adjetivo, reputar sucessivo e obrigatório o regresso, 

seria instituir uma sinuosidade de todo incompatível com o princípio da 

economia processual. 

Com o devido respeito ao entendimento diverso, penso que a melhor solução 

está mesmo com os antigos, em 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.  

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. 

 

Em que pese serem precedentes não numerosos, estes dois últimos julgados 

do STJ apresentados, de relatoria do Ministro Salomão, são de considerável relevância 

para os tribunais de primeira instância e juízos singulares, de modo que o entendimento 

pela possibilidade de o agente público ser sujeito passivo pode ser despertado na 

jurisprudência, em consonância com a maioria da doutrina. 

É posicionamento mais concretista que deve ser adotado, o juiz que poderá 

avaliar a viabilidade ou não de o agente público figurar no polo passivo. Desta feita, 

deve-se dar mais importância ao caso concreto, de modo que a teoria da dupla garantia, 

teoria do órgão e princípio da impessoalidade não podem caminhar separados; por outro 

lado, o direito de ação, podendo o autor escolher o polo passivo, além da real 

possibilidade de maior celeridade não pode ser olvidada. 

 

4.2 A jurisprudência dos tribunais superiores e a denunciação da lide 

 

A doutrina em sua maioria é contra a denunciação da lide, em virtude da 

ampliação do objeto e discussão da responsabilização objetiva e subjetiva, mas o STJ e 

o STF já são mais flexíveis, em alguns momentos a denunciação não só é permitida 

como é incentivada
79

, ante a economia processual para o ordenamento jurídico
80

. 
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Nesse sentido, Athos Gusmão Carneiro: “A jurisprudência dominante no STJ é no sentido de ser a 

denunciação da lide ao servidor não só cabível como recomendável; todavia se denegada, injustificável 

será, em sede de recurso especial, a anulação do processo, a fim de que não reste ofendida a própria 

finalidade da denunciação, que visa a celeridade e a economia processuais. Não sendo caso de garantia 

própria, a intervenção do servidor como denunciado não será obrigatória, ficando assegurado ao Poder 

Público o direito de regresso em ação autônoma” (GUSMÃO, Athos Carneiro. Intervenção de Terceiros. 

18ª. ed. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 122). 
80

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O PODER PÚBLICO. 

ATO ILICITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

IMPOSSIBILIDADE DE SER INDEFERIDA. 1 - a denunciação da lide contra servidor público autor do 
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Em que pese o artigo da denunciação, art. 70 do CPC, já mencionado, ter 

em seu texto uma suposta obrigatoriedade de tal intervenção de terceiro, não há 

aplicabilidade, uma vez que o direito constitucionalmente assegurado da ação de 

regresso do Estado contra o agente é predominante. 

Já restou sedimentado para a 1ª Seção do STJ que, para o Estado ter seu 

direito de ressarcimento, não se faz obrigatória a denunciação da lide, podendo ser 

oportuna a ação regressiva em momento posterior.
81

   

A denunciação da lide só é obrigatória nas ações em que restar caracterizada 

a existência de garantia própria entre o denunciante e o denunciado, como na evicção. O 

Estado não perde o direito de regresso se não denuncia da lide o seu preposto, 

porquanto tal faculdade está prevista na Constituição Federal. 

Tendo sido feita a denunciação da lide, processar ou não a denunciação 

ficaria a critério do juiz, uma vez que, em alguns casos, tal intervenção atrapalharia a 

celeridade processual, fazendo com que o autor demore a ser indenizado, em que pese 

para o ordenamento haver economia processual.  

A citada economia dos procedimentos tem lugar quando, tendo em vista a 

pacificação social, interessa muito mais realizar um só processo de forma cautelosa e 

proveitosa, acrescentando-lhes alguns atos, dilatando um pouco a instrução do que caso 

haja dois processos e duas instruções. 

Acrescentem-se outros julgados do Superior Tribunal de Justiça em 

consonância com a facultatividade da denunciação da lide
82

, ficando a critério do 

                                                                                                                                                                          
ato ilicito discutido em ação de responsabilidade civil proposta contra o poder público, se por este 

requerida, não pode ser indeferida pelo juízo. 2 - a adoção desse sistema de fixação de tal relacionamento 

processual visa se homenagear o principio da economia processual, evitando-se uma nova demanda. 

efeitos da ação regressiva. 3 - recurso provido (STJ - REsp: 95368 SP 1996/0029929-3, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 10/10/1996, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

18.11.1996 p. 44849 LEXSTJ vol. 92 p. 220) 
81

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 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. (REsp 313886/RN, Rel. MINISTRA ELIANA CALMON, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.02.2004, DJ 22.03.2004 p. 188) 
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magistrado a avaliação se oportuna a denunciação da lide para a economia processual 

ou não. 

                                                                                                                                                                          
82

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO (ART. 541 DO CPC E ART. 255 DO RISTJ) – 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DIREITO DE 

REGRESSO – CPC, ART. 70, III – OBRIGATORIEDADE AFASTADA – PRECEDENTES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É entendimento sedimentado o 

de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a 

invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta. 2. Não havendo o recorrente 

demonstrado, mediante a realização do devido cotejo analítico, a existência de similitude das 

circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, resta desatendido o 

comando dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 3. 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, sendo desnecessária em ação 

fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, vez que a primeira relação jurídica funda-

se na culpa objetiva e a segunda na subjetiva, fundamento novo não constante da lide originária. 4. Não 

perde o Estado o direito de regresso se não denuncia a lide ao seu preposto. 5. É pacífico nesta Corte o 

entendimento de que a revisão do valor da indenização nos casos de responsabilidade civil do Estado 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, exceto nos casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se 

afigura no caso concreto. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - 

RESP 200701206434 – Relatora Ministra ELIANA CALMON – Segunda Turma - DJE data: 29/06/2009) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA. 1. Os recorridos 

ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em 

razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar. 2. Quando o serviço público é 

prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma 

relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Nos 

feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do 

suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo 

à celeridade ou à economia processuais. Precedentes. 4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a 

indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que 

seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros 

prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte. (STJ - RESP 

201000330585 – Relator Ministro CASTRO MEIRA – Segunda Turma - DJE DATA:01/12/2010) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE CAUSADOR DO SUPOSTO DANO. 

FACULTATIVO. AÇÃO DE REGRESSO RESGUARDADA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. 1. A denunciação à lide na ação de indenização fundada na responsabilidade 

extracontratual do Estado é facultativa, haja vista o direito de regresso estatal restar resguardado ainda 

que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado à integrar o feito. 2. Precedentes: REsp 

891.998/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 

01/12/2008; REsp 903.949/PI, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 322; AgRg no Ag 731.148/AP, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2006, DJ 31/08/2006 p. 220; REsp 620.829/MG, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 279; 

EREsp 313886/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/02/2004, DJ 22/03/2004 p. 188. 3. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão 

embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, tanto mais que, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. Agravo Regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1149194 AM 2009/0134655-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 02/09/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2010) (grifou-se) 

data:29/06/2009
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Além disso, a não admissibilidade ou não feitura da denunciação da lide 

não impede a posterior ação de regresso, direito assegurando constitucionalmente.
83

Tal 

argumento seria contrário à necessidade de propositura da denunciação, uma vez que o 

Estado terá outro momento possível para ser ressarcido, uma vez que imprescritível a 

ação de regresso. 

Em geral, a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de ser cabível e 

oportuna a denunciação da lide, já a jurisprudência dominante do STF inclina-se em 

sentido oposto.  

Ante a isso, opina-se pela dificuldade de haver oportunidade em que haja 

uma real economia para o ordenamento e para o autor, duplamente, pois quando exista a 

discussão de responsabilizações diferentes, a responsabilidade objetiva e a subjetiva, tal 

harmonização de economia para o autor não se faz amplamente possível.  

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno, veja-se: 

 

Toda vez que não houver compatibilidade entre o objeto de conhecimento do 

juiz de um e de outro pedido ou, quando menos, nos casos em que não for 

possível compatibilizar a instrução processual de cada um deles, porque cada 

um dos pedidos de tutela jurisdicional reclama o conhecimento de fatos 

diversos e não necessariamente conciliáveis, a denunciação deve ser 

indeferida, inclusive liminarmente, por conspirar contra sua própria razão de 

ser. A admissão da intervenção de quaisquer terceiros, inclusive por 
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. ANULAÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. Da análise do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, conclui-se que 

buscou o constituinte, ao assegurar ao Estado o direito de regresso contra o agente público que, por dolo 

ou culpa, cause danos a terceiros, garantir celeridade à ação interposta, com fundamento na 

responsabilidade objetiva do Estado. Dessarte, ainda que, a teor do que dispõe o artigo 70, III, do CPC, 

seja admitida a denunciação da lide em casos como tais, não é ela obrigatória. A anulação do feito 

baseada no indeferimento da denunciação da lide ofenderia a própria finalidade do instituto, que é 

garantir a economia processual na entrega da prestação jurisdicional. Mais a mais, a não-aceitação da 

litisdenunciação não impede o exercício do direito de regresso, tendo em vista que a Constituição Federal 
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Divergência rejeitados. (STJ - EREsp: 128051 RS 2001/0156362-0, Relator: Ministro FRANCIULLI 

NETTO, Data de Julgamento: 25/06/2003, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 01.09.2003 

p. 213) 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO 

À LIDE. EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO DA ADMINISTRAÇÃO. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1. Tratando a matéria jurídica de fundo tão somente de pedido de 

pagamento de vencimentos atrasados e não de indenização por responsabilidade civil do Estado, incabível 

a denunciação à lide porque esta só é obrigatória nas ações em que restar caracterizada a existência de 

garantia própria entre o denunciante e o denunciado. 2. O Estado não perde o direito de regresso se não 

denuncia à lide o seu preposto, porquanto tal faculdade está prevista na Constituição Federal de forma 

peremptória. 3. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ - REsp: 1069934 RN 2008/0141305-3, 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/10/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 17/11/2008   DJe 17/11/2008) 
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intermédio da denunciação da lide, tem que ter aptidão de realizar 

concretamente o princípio da economia e da eficiência processuais.
84

 

 

Em sentido oposto, Humberto Theodoro Junior aduz haver sempre uma 

diversidade de natureza jurídica entre o vínculo disputado entre as partes e aquele outro 

disputado entre o denunciante e o denunciado. Em uma ação reivindicatória o que se 

discute entre as partes é o melhor título dominante; já entre o denunciante e o 

denunciado a discussão será sobre a existência ou não da obrigação de responder.
85

   

Com efeito, a denunciação, como defendido anteriormente, deve ser 

oportuna nos casos de omissão Estatal, com a aplicação da responsabilização subjetiva 

tanto quando da discussão da relação processual entre o Estado e o administrado lesado, 

como quando da discussão da relação jurídica entre o denunciante (Estado) e o 

denunciado (agente público). 

Ademais, defende-se outra caso em que seria possível a denunciação, seria 

quando provável a culpa ou dolo de agente público específico, assim alegado na inicial, 

de modo que até mesmo a denunciação teria o caráter de punir logo seu servidor, 

obstando outras lesões, conforme a ação diretamente contra o agente público. 

Aqui não haveria prejuízo para a defesa do Estado, afinal a dita confissão, já 

explanada acima, seria oportuna para responsabilizar o agente pelo dano ante o dolo ou 

culpa quando da conduta.  

Tal possibilidade não seria viável se impossível a particularização do agente 

público, ante a possibilidade de dilação da lide, ainda maior, buscando-se o servidor 

público responsável. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi exposto, percebe-se que, apesar da divergência 

doutrinária e jurisprudencial, dois entendimentos predominantes puderam ser 

evidenciados ante a temática em estudo do agente público como sujeito passivo na ação 

de responsabilidade civil estatal extracontratual.  

Em consonância com a maior parte da doutrina, há o entendimento de que 

se poderia ingressar com ação indenizatória diretamente contra o agente público ou 

contra o Estado, ou mesmo contra o agente público e o Estado em litisconsórcio 

facultativo. Já para a maior parte do STF e parte do STJ, tal ação diretamente contra o 

agente público culpado pelo administrado lesado não se faria oportuna. 

 O embasamento para tal entendimento, contrário à ação indenizatória tendo 

como sujeito passivo o agente público, seria a teoria da dupla garantia, de modo que 

tanto o particular teria a garantia do Estado como parte, em regra solvente, como único 

sujeito passivo; como o agente público teria a garantia de não ter uma ação indenizatória 

contra sua pessoa quando no exercício da função pública. Argumentando a favor disso, 

ainda, a teoria do órgão e o princípio da impessoalidade.  

Nessa toada, tendo em vista os princípios da responsabilidade civil do 

Estado, dentre eles a primazia do interesse da vítima, a solidariedade social e o princípio 

da proteção, em sua dimensão preventiva, além do próprio direito de petição 

constitucionalmente assegurado, inadmitir a ação diretamente contra um agente público 

específico tido como culpado não estaria em consonância com o ordenamento jurídico.  

Assim, opina-se por um entendimento baseado no caso concreto, uma vez 

que a ação indenizatória do administrado lesado pode ser efetivada contra o agente 

público, já que não há vedação legal para isso e o autor escolhe contra quem quer 

demandar, sendo constitucional o direito de petição. Para isso, deve-se ter uma narração 

fática a atestar a culpa de determinado agente público (responsabilidade subjetiva do 

servidor), em consonância com a teoria da asserção.  

Não sendo assim, o juiz pode extinguir por ilegitimidade o processo, art. 

267, VI do CPC, só fazendo coisa julgada formal, ou abrir prazo para emendar a inicial, 

art. 284 do CPC, devendo estar no polo passivo o Estado solvente, quando não será 

necessário provar culpa ou somente uma culpa anônima (se caso de omissão, falta do 

serviço), além da conduta, dano e nexo causal.  
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Com isso, pontos positivos e negativos puderam ser evidenciados. 

Demandando-se contra o Estado, não há que se provar a culpa, sendo certa a 

indenização, como regra; no entanto, tal indenização pode demorar, uma vez que será 

utilizada a sistemática de precatórios, art.100 da CF/88.  

Ademais, também se examinou a possibilidade de denunciação da lide pelo 

Estado-réu, questão polêmica. Os tribunais têm entendido de forma pacífica pela atual 

não obrigatoriedade da denunciação da lide, em que pese o artigo 70 do CPC dispor em 

contrário. Assim, para a ação de regresso posterior, não é necessário que tenha havido 

intervenção de terceiro. A divergência é quanto à oportunidade de o juiz dar seguimento 

ou não à denunciação da lide, se é mais indicado para o Estado fazer a denunciação ou 

não. 

Opinou-se, novamente, pela verificação do caso em concreto, de modo que 

o juiz valore se haverá economia processual (celeridade e harmonização das decisões); 

os argumentos são numerosos, tanto pelo deferimento como contra a denunciação. 

Argumento contrário à denunciação, sopesado pelo Estado-réu ao denunciar, seria a 

necessidade de confissão da culpa ou dolo do agente público para que o Estado 

denuncie da lide, o que geraria uma contestação contraditória. Em contraposição a isso, 

sendo favorável à denunciação, o princípio da eventualidade, art. 300 do CPC. Podem 

ser alegadas matérias contraditórias na contestação.  

 Com efeito, para que seja feita a denunciação será necessário saber o agente 

público responsável, pois a denunciação genérica não se faz possível. Sendo o Estado já 

condenado, mesmo que não se saiba qual o agente praticou o ato culposo, pois o Estado 

será responsabilizado objetivamente ou pela culpa anônima, de forma subjetiva. 

Quanto à denunciação da lide, opina-se por não ser a regra tal intervenção 

de terceiro. Dessa forma, viável quando haja responsabilização subjetiva estatal, uma 

vez que necessária a discussão da culpa e, ainda, quando a inicial buscar evidenciar a 

culpa ou dolo de agente público específico.  

Ainda mais, a denunciação só deve ser possível quando houver culpa do 

agente público, não havendo tamanho prejuízo à contestação do Estado-réu denunciante, 

além do que o agente culpado deve ser determinado, de modo que a denunciação 

colabore com a celeridade. Desta feita, evitam-se decisões contraditórias, e, também, 

responsabiliza-se o causador do dano logo, buscando evitar nova lesão aos 

administrados. 
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Considerando o que foi exposto, percebe-se que, apesar da divergência 

doutrinária e jurisprudencial, dois entendimentos predominantes foram evidenciados 

ante a temática em estudo do agente público como sujeito passivo na ação de 

responsabilidade civil estatal. No entanto, é o caso particularizado que ditará as 

possibilidades e viabilidades, preservando o interesse da vítima, a harmonização das 

decisões e a economia processual. 

É neste sentido que se conclui. Deve-se pautar na concretude da lide, de 

modo a, assim, poder ser escolhido o sujeito passivo mais adequado, seja o agente 

público, o Estado ou os dois em litisconsórcio. Tudo sem olvidar os princípios do atual 

ordenamento jurídico, sendo importante a concepção solidarista, fundada pela 

Constituição de 1988, de proteção dos direitos de qualquer pessoa injustamente lesada.  
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