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“O começo de todas as ciências é o espanto de 

as coisas serem o que são” (Aristóteles)  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade da ação de indenização 

diretamente contra o agente público quando este, no exercício de suas funções, agir com culpa 

ou dolo. No primeiro capítulo, analisam-se as teorias sobre o tema da responsabilidade civil 

do Estado, passando-se pelo estudo do assunto nas constituições já vigentes no ordenamento 

jurídico. Em seguida, examina-se detalhadamente o art.37, § 6º, da CRFB, que trata da 

responsabilidade civil do Estado, quanto aos fundamentos, aos pressupostos, às causas 

excludentes do nexo de causalidade e às pessoas responsáveis. Além disso, trata-se da 

discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tipo de responsabilidade que deverá ser 

aplicada no caso de dano causado por omissão do poder público. Por fim, estuda-se a 

responsabilidade do agente público, expondo o conceito, a classificação, a discussão 

doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade da ação de indenização diretamente contra 

o agente público e os aspectos processuais da ação relativos à reparação do dano, ação de 

regresso, prescrição e denunciação da lide. 

  

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Ação de indenização. Agente público.  Legitimidade 

passiva.  



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the possibility of lawsuit for damages directly against 

the public officer, who performs it with guilt or fraud on the fulfillment of the duty. At the 

first chapter, theories about the State’s Civil Liability are evaluated on the based of the 

constitutions once before in force. Then, we examine, minutely, the article 37, § 6, of the 

CRFB, which deals with the civil liability of the State as to its fundaments, its 

presuppositions, its causal link excluding causes and its liable persons. Besides, we also 

assessed the doctrinal discussion and based in case law about the type of liability that should 

be applied in case of damage caused by public power omission. Finally, the responsibility of 

the public officer is studied, exposing the concept, the classification and the doctrinal 

discussion and based in case law about the possibility of lawsuit for damages directly against 

the public officer. Beyond, some procedural aspects of the lawsuit related to damage repair, 

return action, prescription and denunciation of the conflict were analyzed. 

 

Keywords: Civil liability. lawsuit for damages. Public officer. Passive legitimacy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade civil do Estado é um dos assuntos que mais vem ensejando 

discussões no âmbito doutrinário e jurisprudencial.  

Como se sabe, o Estado não dispõe de vontade própria e por isso age por meio de 

pessoas para alcançar as finalidades públicas. Nesse sentido, observa-se que os agentes 

públicos têm grande destaque no assunto da responsabilização do Estado, vez que a atuação 

lícita ou ilícita da Administração está intimamente relacionada com a ação ou omissão de 

algum agente. 

É pacífico o entendimento de que a responsabilidade do Estado, em regra, é 

objetiva e a do agente público, subjetiva. Contudo, a possibilidade de a vítima acionar 

diretamente o agente público, em ação de indenização, é um dos assuntos que vem suscitando 

divergência no âmbito da responsabilidade civil do Estado. 

Neste trabalho, defendemos a possibilidade de o administrado acionar diretamente 

o agente público causador do dano, tendo em vista que o art.37, § 6º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, não faz nenhuma restrição nesse sentido.   

No que se refere aos aspectos metodológicos, o tema foi estudado por meio de 

pesquisa bibliográfica, com consulta a livros especializados, a produções acadêmicas sobre o 

assunto e a legislações pertinentes. O trabalho se divide em três capítulos, os quais tratam, 

respectivamente, da evolução histórica da responsabilidade civil, da responsabilidade civil do 

Estado na Constituição atual e da responsabilidade civil do agente público por danos a 

terceiros.  

No primeiro capítulo, discorremos acerca das fases da responsabilidade civil do 

Estado e da evolução do tema nas constituições já vigentes no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

No segundo capítulo, fizemos o estudo da responsabilidade civil do Estado, 

analisando o dispositivo constitucional do art. 37, § 6º, da CRFB, quanto às discussões 

doutrinárias e jurisprudências que envolvem o tema. Verificamos a responsabilidade por atos 

lícitos e ilícitos, os fundamentos e os pressupostos da responsabilidade civil, além das causas 

excludentes do nexo de causalidade, as pessoas responsáveis e os danos causados por conduta 

omissiva do Estado. 
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Por fim, no terceiro capítulo, examinamos a responsabilidade civil do agente 

público por danos causados a terceiros, trazendo o conceito e a classificação do vocábulo 

agente, analisando a responsabilidade subjetiva do agente público e a possibilidade da ação 

diretamente contra ele, além de tratarmos de aspectos processuais relativamente à reparação 

do dano, ação de regresso, prescrição e denunciação a lide.  
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2 RESUMO HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

Sabemos que a responsabilidade do Estado encontra-se entre os casos de 

responsabilidade objetiva.  

Atualmente, é pacífico o entendimento de que o Estado, como qualquer outra 

pessoa física ou jurídica, corre o risco de causar dano a alguém em virtude das suas atividades 

e, por isso, deve ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos gerados, como também é 

reconhecida que a responsabilização do poder público pela forma objetiva é a que se mostra 

mais adequada, tendo em vista a complexidade das atividades desenvolvidas pelo ente estatal.  

Mas nem sempre foi assim. Como poderemos observar mais adiante, as teorias 

sobre a responsabilidade do Estado passaram por uma longa e lenta evolução desde a fase da 

irresponsabilidade do Estado, passando pela fase civilista e findando na teoria publicista, que 

reconheceu a objetividade da responsabilidade do Estado.  

É de se ressaltar que, aqui no Brasil, não vigorou a ideia da irresponsabilidade do 

Estado, pois apesar da falta de disposição constitucional, doutrina e jurisprudência entendiam 

haver, sim, responsabilização do ente público pelos atos de seus funcionários. 

Diante disso, faz-se pertinente analisar as fases de evolução da responsabilidade 

civil do Estado. Como bem explicou Di Pietro (2011, p.698), são várias as denominações 

encontradas na doutrina para as teorias sobre a responsabilidade do Estado. Logo, iremos 

utilizar neste trabalho a terminologia adotada por Carvalho Filho (2016, p.708-709), tendo em 

vista a divergência sobre o assunto. 

 

2.1 Fase da irresponsabilidade civil do Estado 

 

A irresponsabilidade do Estado está relacionada aos Estados Absolutistas, nos 

quais vigoravam a máxima de que o rei tudo podia e, portanto, seu poder era absoluto e 

irrestrito. Nessa fase, o poder estatal era considerado como poder divino, logo, o rei não 

poderia errar nunca, motivo pelo qual não se podia atribuir ao Estado responsabilidade por 

eventual dano causado.  

Assim, no Estado absolutista não se podia cogitar a constituição de direitos a 

outrem contra o Estado soberano, que gozava de imunidade total. Entendia-se que, como o 

Estado era o criador do Direito e, portanto, assegurador da efetividade do direito, sendo ele o 

próprio direito, não poderia jamais violá-lo. 
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Uma frase que marcou bastante esse período foi a proferida por Luis XIV (“L’ 

État c’est moi”: o Estado sou eu), bem como a de Laferrière: “O próprio da soberania é impor-

se a todos sem compensação”, lembrada por Mello (2010, p. 1001), demonstrando que o 

governante na época não distinguia a noção de coisa pública e privada, havendo confusão 

entre o patrimônio particular do Monarca e os bens do Estado.  

Todavia, foi se percebendo a necessidade de responsabilizar o Estado pelos danos 

causados.  

Na verdade, aceitar que o Estado não detém responsabilidade pelos prejuízos que 

causar, representaria uma injustiça e até uma contradição, pois o Estado, dotado de 

personalidade, tem direitos e obrigações como qualquer outra pessoa capaz na ordem jurídica. 

É assim que entende Moreira Neto (2014, p.163) ao dizer:  

Responder pelo mal praticado é dever tão antigo quanto o próprio Direito. Desde as 

mais primitivas comunidades já se procurava identificar o violador das normas para 

aplicar-lhe sanções. No Direito Público estruturado, a responsabilidade é ainda uma 

pedra angular, porque, se todos devem responder por seus atos, com muito maiores 

razões, deve fazê-lo o Estado, por ser o responsável direto pela manutenção da 

ordem jurídica, bem como os seus agentes, pois que assumiram livremente o múnus 

da execução das várias e distintas funções que essa mesma ordem se lhes impõe. 

 

Ademais, não havia como sustentar a ideia de irresponsabilidade do Estado diante 

das transformações que estavam ocorrendo, cite-se, como exemplo, as Revoluções que 

eclodiram, em especial a Revolução Francesa em 1789, e o surgimento do Estado de Direito, 

limitado pela ordem jurídica. 

Atualmente, a responsabilidade civil do Estado é fato incontestável, não sendo 

questionada por nenhuma doutrina. 

 

2.2 Fase da responsabilidade subjetiva (Teorias civilistas) 

Já superada a ideia de que o Estado não poderia ser responsabilizado por seus 

atos, surge a fase da responsabilidade subjetiva do poder público, atrelando a responsabilidade 

civil do Estado às normas de direito privado.  

Atualmente, o instituto da responsabilidade está voltado para o direito público, 

encontrando seu fundamento na própria ideia de Estado de Direito, mas não se pode negar que 

o direito civil muito contribuiu para a superação da fase da irresponsabilidade do Estado.  
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Nessa fase, surgiu a diferença entre atos de império e atos de gestão. Neste último, 

o Estado age com todas as garantias de superioridade que a ordem jurídica lhe confere para 

manter a ordem constitucional e jurídica, ocupando posição de supremacia em relação ao 

particular. Veja-se que, aqui, ainda há resquícios da irresponsabilidade do Estado, justificada 

pela ideia de soberania na execução dos atos de império.  

Já os atos de gestão, são aqueles editados pelo Estado para gerir a atividade estatal 

em busca de satisfazer as necessidades sociais e o bem-estar da coletividade, tal qual como o 

particular, afastado da ideia de superioridade. 

Explica Cahali (2007, p.22) que não haveria responsabilização pela prática de 

danos gerados por atos de império, já que o Estado estaria agindo como Poder Público, 

soberano. Todavia, na prática dos atos de gestão, o Estado equipara-se ao particular, podendo 

ter sua responsabilidade civil reconhecida com base na culpa do agente público. 

Frise-se bem que, nessa fase da responsabilidade subjetiva, o Estado somente seria 

responsabilizado pelos prejuízos causados em decorrência dos atos de gestão, caso ficasse 

comprovada a culpa do agente público. E que danos decorrentes de atos de império jamais 

seriam ressarcidos, pois teriam sidos praticados no exercício da soberania estatal. 

Atualmente, os doutrinadores ensinam que a diferenciação entre atos de império e 

de gestão está ultrapassada, sendo usada, neste período inicial, apenas para justificar a 

responsabilidade ou irresponsabilidade do Estado em determinados casos. 

Não há como justificar a responsabilidade ou não do Estado com base na 

diferenciação entre atos de império e gestão. O Estado é sempre o Estado, seja praticando atos 

de império ou de gestão. 

Também surgiu nessa fase a teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva. 

Nessa teoria, abandonou-se a diferença entre atos de gestão e de império. Aqui, para se 

caracterizar a responsabilidade do Estado era necessário comprovar que não houve a prestação 

do serviço, ou que este funcionou de forma inadequada ou com atraso.  

Portanto, desloca-se a responsabilidade para a conduta da administração, devendo 

a vítima comprovar que realmente houve falha no serviço, sem necessidade de apontar e 

demonstrar a culpa do agente público.  

Explica Mello (2010, p.1003-1005) que a responsabilidade por falta de serviço é 

caso de responsabilidade civil subjetiva e, portanto, não basta a mera configuração do nexo 
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causal, deve também ficar comprovado que foi em decorrência de culpa que não houve a 

prestação do serviço ou que este funcionou de forma inadequada, pois o Estado conseguindo 

comprovar que foi diligente e prudente em sua atuação, ou seja, provando que não agiu com 

culpa, restará afastada a sua responsabilidade. Logo, “é sempre responsabilidade por 

comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não 

atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo” 

 

2.3 Fase da responsabilidade civil objetiva (Teorias publicistas) 

A partir desse momento, a responsabilidade do Estado toma por fundamento os 

princípios de direito público, afastando-se dos critérios elencados no direito civil. 

A responsabilidade objetiva configura-se com a demonstração de que o prejuízo 

causado tem relação com a conduta do poder público. Em decorrência disso, o autor do dano 

(Estado) tem a obrigação de indenizar a vítima por eventual dano gerado, através de conduta 

lícita ou ilícita, bastando a mera constatação do nexo causal entre o acontecimento danoso e a 

atuação estatal. A vítima não necessita demonstrar dolo ou culpa para o recebimento de 

indenização. 

Como o presente item será objeto de estudo mais detalhado no capítulo 3 deste 

trabalho, limitamo-nos apenas a conceituar a responsabilidade civil objetiva.  

Encerrada a análise das fases da responsabilidade do Estado, é interessante que se 

proceda ao estudo da evolução do instituto, nas constituições brasileiras anteriores, para um 

melhor entendimento do atual estágio de responsabilidade em que nos encontramos, bem 

como para analisarmos se há a possibilidade de responsabilizar diretamente o agente público 

por danos ocasionados no exercício da atividade pública, ou somente o Estado, que 

posteriormente deverá acionar o agente estatal em ação regressiva. 

 

2.4 Constituições brasileiras anteriores  

O exame da evolução da responsabilidade civil do Estado permite-nos entendê-la 

como resposta à ampliação da proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.  
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Observamos, em um primeiro momento, que não havia previsão nas constituições 

brasileiras da responsabilidade do Estado pelos atos que seus agentes viessem a causar na 

execução das atividades públicas. 

Pela análise das constituições anteriores, percebemos que nunca houve no 

ordenamento jurídico brasileiro total impunidade dos atos estatais causadores de danos, uma 

vez que sempre existiu a previsão da responsabilidade do agente público, além do 

reconhecimento pela doutrina e jurisprudência da responsabilidade do Estado. Verificamos, 

ainda, pelo estudo das constituições que, com o decorrer dos anos, a responsabilidade do 

poder público foi se modificando a fim de se ajustar aos anseios da sociedade, pelo que se 

mostra visível na comparação das constituições já vigentes com a atual de 1988. Vejamos. 

Na Carta Constitucional de 1824 – nome que se dá a Constituição quando 

outorgada pelos chefes do poder – o Estado brasileiro passou a  tratar do tema. Abaixo, os 

dispositivos normativos que abordavam o assunto:  

Art.156. Todos os Juizes de Direito, e os Officiaes de Justiça são responsaveis pelos 

abusos de poder, e prevaricações, que commetterem no exercicio de seus Empregos; 

esta responsabilidade se fará effectiva por Lei regulamentar. 

(...) 

Artigo 179, XXIX: Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos 

abusos e omissões praticados no exercício de suas funções, e por não fazerem 

efetivamente responsáveis aos seus subordinados. 

 

Vê-se que a responsabilidade era atribuída apenas ao agente público, nada 

mencionando a respeito do Estado. Na verdade, existia expressamente regra excluindo toda e 

qualquer responsabilidade do imperador, vejamos: 

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Elle não está sujeito a 

responsabilidade alguma. 

 

Maximiliano (1918, p. 782) ao interpretar o dispositivo constitucional fez a 

seguinte observação: 

A lei brasileira, adiantadíssima neste particular, desde o tempo do Império, tem sido 

liberal para com os cidadãos e rigorosa com os empregados públicos: também 

castiga os superiores, quando não reprimem os excessos e nem evitam as faltas de 

quaisquer subordinados. 

Em Cavalcanti (1956, Tomo I, p.147-159) encontramos uma análise detalhada dos 

argumentos utilizados pelos autores Richelmann, Bluntschli, Gabba, Mantellini e Saredo, os 

quais sustentavam a teoria da irresponsabilidade do Estado, assim diziam: 
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[...]a)quando o Estado exige a obediência de seus súditos, não o faz para fins 

próprios, mas, justamente, para o bem dos mesmos; logo, de semelhante ato não lhe 

pode advir qualquer responsabilidade; b) não se justifica a ficção de que os 

funcionários administrativos sejam órgãos imediatos do Estado e que, em 

conseqüência, os atos destes devam ser tidos como atos do Estado; este só é 

representado pelo chefe do governo; c) as relações jurídicas do mandato não podem 

ser aplicadas por analogia aos servidores do Estado, como se tem pretendido; d) a 

obrigação de indenizar tira, em regra, a sua razão de ser de uma culpa; ora, da 

escolha do funcionário só pode caber culpa ao Estado quando a pessoa nomeada for, 

sabidamente, indigna ou incapaz; semelhante culpa não pode ser absolutamente 

derivada do caráter representativo que tem o funcionário em relação ao Estado; 

Estado e funcionário são sujeitos diferentes, e por isso a culpa do funcionário não é 

culpa do Estado; e) o funcionário, seja agindo fora dos limites de seus poderes, ou 

sem a forma legal imposta à sua ação, ou mesmo abusando dela, não obriga com seu 

ato o Estado, porque não o representa; f) o Estado não pode prestar contra a sua 

própria autoridade [...] 

 

Aqui no Brasil, apesar da falta de disposição legal prevendo a responsabilidade 

civil do Estado por atos de seus agentes, a doutrina e a jurisprudência logo reconheceram que 

o poder público teria responsabilidade pelos erros e faltas cometidas por funcionários públicos 

no exercício das funções (CAVALCANTI, 1902, p.354-355). 

Assim, escreveu Castro (1997, p. 49): 

Quando do advento da Carta de 1824, ainda não se concebia, mesmo no plano 

internacional, que o Estado tivesse de arcar com ônus de errada atuação de preposto 

seu. Não que vingasse a total irresponsabilidade no plano do direito pátrio, pois 

alguns preceitos do primeiro Texto Maior estabeleciam o dever a cargo direto 

do agente, e a construção imputando o ônus à pessoa jurídica iria nascer, entre nós, 

mais para o fim do século. (Grifo nosso) 

 

Compartilhamos do entendimento do autor ao dizer que nunca foi aplicada no 

Brasil a irresponsabilidade total do Estado, tendo em vista que o agente público seria 

responsabilizado pelos abusos e omissões praticados no exercício das funções. Portanto, 

haveria alguma responsabilização diante de eventual prejuízo ou desrespeito aos direitos dos 

cidadãos na execução de atividade estatal por funcionários mal-intencionados. 

Esse dispositivo, ao nosso modo de ver, favorecia apenas o Estado que não 

precisaria dispensar dinheiro público com indenização ao cidadão (consequentemente sobrava 

mais para as regalias dos governantes). Era o próprio funcionário público que pagava com 

seus rendimentos.  

E claramente desfavorecia a vítima vez que necessitava provar a omissão ou o 

abuso do funcionário na prática da conduta que acabou gerando o dano.  
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Não se mostrava justo a vítima só ser ressarcida caso ficasse provada a existência 

de elementos subjetivos, uma vez que correria o risco de o agente público não dispor de 

patrimônio suficiente para o pagamento da indenização, além disso, poderia haver casos em 

que não seria possível identificar a culpa do funcionário, por exemplo, nas situações danosas 

geradas pelo mau funcionamento do serviço público.  

Assim, de forma equivocada a Constituição de 1824 restringia o polo passivo da 

demanda ao funcionário público.  

Fazendo-se uma reflexão do entendimento adotado na referida Constituição, com 

base nas teorias que surgiram para explicar a relação do Estado com seus agentes públicos, 

entendemos que o posicionamento adotado fundamentava-se erroneamente na teoria da 

representação. 

Por essa teoria, os agentes públicos eram representantes do Estado, e assim, este 

era considerado um incapaz que precisava de representação, além disso, os atos dos agentes 

públicos que exorbitassem os poderes conferidos não poderiam ser atribuídos ao Estado. 

Logo, a teoria recebeu fortes críticas por tais deficiências (CARVALHO FILHO, 2016, p. 66).  

Conclui-se que a teoria da representação defendia a ideia de que o Estado e o 

agente público eram pessoas distintas, dois entes autônomos e, por isso, a vontade do agente 

público que ultrapassasse os poderes da representação não seria imputada à pessoa jurídica.  

Em decorrência da necessidade de atribuir ao Estado a responsabilidade por todo e 

qualquer ato de seus agentes públicos, é que foi adotada a teoria do órgão no Código Civil de 

1916 e em seguida nas constituições seguintes, começando pela de 1934, conforme 

mostraremos a seguir. 

 Como assevera Di Pietro (2011, p.574), a teoria do órgão entende que as pessoas 

jurídicas exercem sua vontade através dos órgãos públicos e, dessa forma, quando um agente 

público que o compõem manifesta sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. Trata-se 

da teoria adotada atualmente em nosso ordenamento jurídico.  

Vale colacionarmos a explicação de Mello (2010, p. 140) ao referir-se à relação 

entre o Estado e o agente público. Diz o autor: 

Então, para que tais atribuições se concretizem e ingressem no mundo natural é 

necessário o concurso de seres físicos, prepostos à condição de agentes. O querer e o 

agir destes sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente imputados ao Estado 

(manifestando-se por seus órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade 

de agentes, seu querer e seu agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos 
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componentes do Estado; logo, do próprio Estado. Em suma, a vontade e a ação do 

Estado (manifestada por seus órgãos, repita-se) são constituídas na e pela vontade e 

ação dos agentes; ou seja: Estado e órgãos que o compõem se exprimem através dos 

agentes, na medida em que ditas pessoas físicas atuam nesta posição de veículos de 

expressão do Estado. 

 

Assim, é que se justifica a imputação ao Estado pelos atos de seus agentes no 

exercício da função pública. 

Na Constituição de 1891, ainda seguido a mesma linha de raciocínio da 

Constituição anterior, não houve mudança substancial do assunto, apenas uma pequena 

alteração na escrita do dispositivo, mas mantendo da mesma forma, com base na teoria da 

representação, a previsão de que apenas o agente público seria responsabilizado por eventual 

dano gerado no exercício da função pública, sem nada citar sobre o Estado. Segue abaixo o 

texto constitucional:  

Art. 82: Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e 

omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim pela indulgência ou 

negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. 

 

Cavalcanti (1902, p. 354) faz a seguinte observação sobre o dispositivo:  

Quem gere interesse alheio, quem se occupa de serviço de outrem é obrigado a 

fazel-o segundo as instrucções do dono do negocio e com diligência e zelo [...]. No 

exercício de suas funcções, os funcionários entendem sobre objecto referente ao 

direito dos cidadãos, a interesses legítimos dos particulares, e sem a 

responsabilidade tudo isso ficaria a arbítrio dos empregados e sujeito a prejuízos e 

lesões irremediáveis. Por isto a disposição constitucional de que nos occupamos, 

comquanto não mencionada (como era na constituição imperial, art.179, § 29) entre 

as garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos, é effectivamente uma d’ellas. 

E será uma das mais sólidas e eficcazes, si sempre, cada vez que fôr occasião, os 

prejudicados a fizerem valer pelos meios que a lei tem estabelecido. Promovendo-se 

a responsabilidade dos empregados públicos pelas suas faltas e prejuízos causados, 

além do resarcimento d’estes, se obterá melhorar o serviço público [...]. 

 

Já na Constituição de 1891, percebemos a preocupação em não deixar impunes os 

atos públicos geradores de danos ao cidadão. 

Concordamos com o autor, quando assevera que a responsabilidade pessoal do 

agente público é umas das medidas mais eficazes para melhorar o funcionamento do serviço 

público, por acreditarmos que haveria mais diligência e prudência na execução da atividade, 

sabendo o funcionário que agindo de modo contrário poderia ser responsabilizado diretamente 

pela vítima, apesar de não suficiente, por si só, para proteger os cidadãos de todas as situações 

danosas geradas pelo Estado. 
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Conforme ponderamos, apesar de nada mencionar na Constituição de 1891, 

doutrina e jurisprudência já reconheciam a responsabilidade do poder público pelos atos de 

seus funcionários, declarando esta última que a responsabilidade pertence tanto ao funcionário 

como ao poder que o colocou no serviço em questão, ficando ao lesado a escolha do 

responsável e garantindo-se ao poder público a ação de regresso contra o agente 

(CAVALCANTI, 1902, p.355). 

Nesse mesmo sentido, afirma Cavalieri Filho (2012, p.259) que a previsão de 

responsabilidade apenas do agente público sem nada mencionar sobre a do Estado nas 

constituições de 1824 e de 1891 nunca foi causa excludente da responsabilidade estatal, 

entendia-se haver solidariedade do Estado em relação aos atos de seus agentes. 

Maximiliano (1918, p.781) remonta à época em que reinava a irresponsabilidade 

do Estado, radical, absoluta, que por consequência implicava na de seus funcionários, para 

dizer que aos poucos esses funcionários foram perdendo essa “espécie de imunidade 

injustificável”, sendo incluída na Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, em seu art.15 

que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público da sua administração”. 

Verifica-se, pela análise das duas constituições anteriormente citadas, que, desde 

sempre, o agente público foi responsabilizado pelos danos causados em virtude de 

desobediência à lei e aos seus deveres funcionais. Mas como o passar dos anos, percebeu-se 

que os danos gerados pelo Estado são bem mais complexos e vultosos que os prejuízos 

gerados pelos particulares, sendo necessário dispensar expressamente um tratamento 

diferenciado para a responsabilidade civil do Estado. 

Assim, foi somente no Código Civil de 1916 que apareceu a primeira regra 

expressa sobre a responsabilidade do Estado. Vejamos o dispositivo:  

Art. 15: As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos 

de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de 

modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito 

regressivo contra os causadores do dano.  

 

Cretella Júnior (1987, p. 219) explica que a previsão do princípio da regressiva no 

dispositivo civil não impedia que o funcionário público da respectiva pessoa jurídica de 

direito público fosse acionado, quando da propositura da ação, tendo em vista que a 

Constituição de 1934 adotou o princípio da solidariedade. 



 

 

 

22 

 

Assim, o Estado seria responsabilizado por atos de seus agentes, precisando de 

que a vítima demonstrasse que o funcionário público teria agido de modo contrário ao Direito 

ou faltado a dever prescrito em lei. Não se tratava ainda de responsabilidade objetiva do 

Estado. O dispositivo é claro ao dizer que o Estado será responsabilizado quando seus 

representantes agirem de modo contrário ao direito ou desobediente a dever prescrito em lei, 

portanto, aplicação da responsabilidade subjetiva. 

Cavalieri Filho (2010, p. 245) ensina que a melhor doutrina possui entendimento 

no sentido de ter sido consagrada, no art.15 do Código Civil, a teoria da culpa como 

fundamento da responsabilidade civil do Estado, uma vez que as expressões “procedendo de 

modo contrário ao Direito ou faltado a dever prescrito em lei” não teriam sentido se não se 

referissem à culpa do funcionário. 

Embora a regra civil tenha usado o termo “representantes”, entendemos que a 

partir daqui começou-se a adotar a teoria do órgão, imputando-se ao Estado a 

responsabilidade por atos de seus agentes públicos.  

Apesar de necessitar provar a culpa do agente, já foi um avanço incluir o Estado 

como responsável pelos danos que seus agentes causassem, pois agora a vítima poderia contar 

com o patrimônio solvente do Estado para o pagamento da indenização. 

Entendemos que, com a inclusão do Estado, tivemos uma ampliação do polo 

passivo da demanda, não significando dizer que somente se poderia acionar o Estado. Na 

verdade, nunca houve no ordenamento jurídico regra geral proibindo a vítima de promover 

ação de indenização contra o agente público. 

Quando falamos de responsabilidade civil do Estado, observamos que o tema vem 

a cada dia evoluindo no sentido de abarcar o maior número possível de casos e de pessoas 

responsáveis. Quanto a isso, escreveu MELLO (2010, p. 998): 

Daí que a história da responsabilidade do Poder Público por danos reflete uma 

contínua evolução e adaptação a estas peculiaridades do Estado. Progride, 

continuamente, para uma extensão e alargamento dos casos de responsabilidade e da 

maneira de engajá-la. Amplia-se sempre, em linha constante e crescente, de maneira 

a agasalhar cada vez mais intensamente os interesses privados. 

 

Na Constituição de 1934, a responsabilidade do Estado ganhou status 

constitucional, passando o poder público a responder de forma solidária com o agente, 

conforme previa em seu art. 171, que assim dispõe: 
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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. 

Parágrafo primeiro. Na ação proposta contra a Fazenda Pública, e fundada em lesão 

praticada por funcionário, este será sempre citado como litisconsorte. 

Parágrafo segundo. Executada a sentença contra a Fazenda, esta promoverá 

execução contra o funcionário culpado. 

 

Vê-se com a leitura do §1º do dispositivo constitucional que o funcionário era 

litisconsorte necessário na ação que se fundasse em lesão cometida no exercício das funções. 

Trata-se, ainda, de responsabilidade subjetiva do Estado, podendo qualquer um dos dois, 

Estado ou agente público, indenizar o dano sofrido pela vítima. 

Não houve mudanças na Constituição de 1937. O artigo da Constituição de 1934 

foi reproduzido quase que integralmente (houve apenas a supressão dos parágrafos) no texto 

de 1937, cujo art. 158 prescrevia que “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”. 

Lastarria (1846, apud CASTRO, 1938, p.350) bem explica a razão de ser da 

responsabilidade do funcionário público, ao afirmar: 

Em uma república, todos os funcionários devem estar sujeitos à responsabilidade 

dos seus atos, pois de outra maneira chegariam a ser arbitrários, e o govêrno ficaria 

viciado, em sua essência, ocultando o despotismo debaixo de suas formas 

constitucionais. 

Assim, entendemos que não há motivos para questionamentos acerca da previsão, 

nas constituições anteriores a de 1946, de que o agente público seria responsável pelos danos 

causados na execução da atividade pública, o que faltava, na verdade, era a inclusão do Estado 

como pessoa responsável objetivamente pelos atos desses agentes.  

Cretella Júnior (1987, vol. II, p. 254,) comentando os dispositivos das 

constituições de 1934 e 1937 relativos à responsabilidade civil, assim observa: 

O particular atingindo no patrimônio por ato ou omissão do funcionário público, no 

regime de 1934 ou de 1937, propunha ação de perdas e danos contra o Estado, sendo 

citado como litisconsorte necessário e passivo, o agente, causador do dano. 

Executada a sentença contra o Estado, promovia este, de imediato, execução contra 

o funcionário culpado.  

 

A teoria do órgão, que é a mais bem aceita pela doutrina e jurisprudência, entende 

que o Estado se manifesta através de seus agentes públicos, e dessa forma, o querer destes se 
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traduz na vontade do Estado, sendo inaceitável que o poder público não tenha 

responsabilidade por tais atos, o que não isenta o agente público de ser demandado 

diretamente pela vítima.  

Na Constituição de 1946, finalmente foi adotada a responsabilidade civil objetiva 

do Estado. Assim, estabelecia o art. 194: 

 
Art. 194- As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 

pelos danos que 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. 
 

A Constituição em tela fez radical mudança no instituto da responsabilidade do 

Estado. Pela primeira vez na história das constituições brasileiras se previa o dever de 

reparação do Estado sem a necessidade de comprovação de culpa. Destaque-se a presença da 

ação de regresso pelo Estado quando o dano fosse causado por culpa do funcionário.  

Como se pode observar, o dispositivo constitucional de 1946 não fez nenhuma 

menção a culpa do funcionário como requisito da responsabilidade do Estado, somente se 

referiu à culpa para garantir ao Estado a ação de regresso contra o servidor.  Cavalieri Filho 

(2010, p.245-246) extrai o seguinte raciocínio: “se somente para a ação regressiva do Estado 

contra o funcionário se exige a prova de culpa e dolo, é porque para ação da vítima contra o 

Estado se prescinde desses elementos subjetivos”. 

Maximiliano (1954, p. 260), comentando a disposição de 1946, entende que “cabe 

ao prejudicado sempre o direito de acionar o Estado, o que preferirá, em regra, pela certeza de 

se encontrar, na execução da sentença, com um devedor solvente”. 

Ressalte-se que o autor usa o termo “preferirá”, demonstrando entender que a 

escolha cabe à vítima.  

É bem verdade que a ação em face do Estado exige menos requisitos, não se 

podendo negar que a maioria das ações tende a ser endereçada ao ente estatal, mas essa 

escolha deve ficar a cargo do lesado.  

Faz se pertinente refletir sobre a evolução ocorrida até este momento. Antes, 

tínhamos as constituições de 1824 e 1891, que apenas responsabilizavam o funcionário 

público, numa clara tentativa de isentar o Estado de toda e qualquer responsabilidade por 

evento danoso ocorrido no exercício da função pública, portanto a proteção era voltada para o 

ente público. 
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Nas de 1934 e 1937, o Estado começa a perder um pouco essa proteção, com a 

previsão da responsabilidade solidária entre agente público e Estado. Vê-se que houve um 

pequeno avanço com a inclusão do Estado no polo passivo da demanda, mas ainda 

insuficiente, pois deixava a vítima desprotegida de diversas situações que não eram 

ocasionadas em virtude de culpa do funcionário, como é o caso dos danos gerados por 

condutas lícitas ou por culpa do próprio serviço público que funcionou abaixo dos padrões 

esperados.  

Na Constituição de 1946, temos a confirmação de que o dispositivo vem aos 

poucos se ajustando para dar maior segurança jurídica aos administrados, ao prever a 

responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes, restando apenas a favor da 

Administração Pública a ação de regresso contra o funcionário público. Percebemos, então, 

uma mudança de proteção, agora o que importava era a vítima, e não mais o Estado.  

A vítima passou a ter a garantia do ressarcimento, deixou-se de lado o interesse do 

poder público de ser substituído, logo de plano, pelo funcionário público no pagamento da 

indenização (constituições de 1824 e 1891) e de responder apenas nos casos de culpa ou dolo 

do agente público (constituições de 1934 e 1937). 

Com isso, queremos demonstrar que os dispositivos constitucionais que trataram 

do tema da responsabilidade civil do Estado até agora observados (constituições de 1824, 

1891,1934,1937 e 1946) nunca foram normas de proteção ao agente público.  

A Constituição de 1967 manteve, de forma mais incisiva, a responsabilidade 

objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Segue o texto: 

Art. 105: As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que os seus 

funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único: Caber-lhes-á 

ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo.  

 

Magalhães (1967, p. 288) justificando a responsabilidade do Estado por atos de 

seus agentes, observa que “o funcionário é a própria administração pública em ação, daí não 

se poder eximir um sem o outro nas boas relações que devem entreter com os que procuram a 

administração para cuidar de algum interêsse seu”. 

Tivemos alteração quase imperceptível do dispositivo acima com a Emenda 

Constitucional 1/1969 e que nada influenciou na interpretação, vez que a mudança foi apenas 

gramatical. Assim, ficou o texto:  
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Art. 107: As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que os 

seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros. Parágrafo único. Caber-

lhes-á ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

(Grifo nosso) 

 

Na atual constitucional de 1988, também foi mantida a responsabilidade objetiva 

do Estado com a diferença da inclusão das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 

serviço público. Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição vigente:  

Art.37: 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.  

 

Analisando o dispositivo constitucional, extraem-se dois tipos de 

responsabilidade: a objetiva e subjetiva. A primeira refere-se às pessoas jurídicas de direito 

público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, ao passo que a subjetiva se 

refere aos agentes públicos. 

No caso da responsabilidade do Estado, é a regra incidir a responsabilidade 

objetiva sobre os danos causados. Mas temos exceção: uma parte da doutrina defende a 

aplicação da responsabilidade subjetiva em casos de omissão do poder público. 

Na verdade, o art. 37 da CF trata-se de regra geral, podendo a responsabilidade do 

Estado ser encontrada em outros dispositivos espalhados ao longo do texto constitucional, 

conforme dispõe os dispositivos abaixo:  

Art. 5°: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XXV: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar 

preso além do tempo fixado na sentença; 

(...) 

Art. 21: Compete à União: 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

(...) 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 
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Embora tais hipóteses já estejam englobadas na regra geral do art. 37, § 6º da 

CRFB, a Constituição quis deixar expresso que os casos de erro judiciário e de danos 

nucleares serão responsabilizados pelo Estado quando venham a causar danos. 

Com isso, o Código Civil de 2002 também se ajustando aos parâmetros 

constitucionais previu em seu art. 43 a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de 

direito interno por atos de seus agentes no exercício das funções públicas, dispondo o 

seguinte: 

Artigo 43: As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos de 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.  

 

Verifica-se que a norma civil foi omissa quanto às pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos citadas no texto constitucional vigente. 

Tivemos, portanto, desde a primeira Constituição do Brasil até a então vigente, a 

ampliação das pessoas responsáveis por danos causados no exercício das funções do Estado. 

É de se observar que os atos estatais do Estado nunca ficaram impunes, tendo previsão 

expressa em todas as constituições da responsabilização do funcionário público, do Estado, ou 

dos dois conjuntamente. 

Assim, ao passarmos por todos os dispositivos constitucionais anteriores que 

tratavam da responsabilidade civil do Estado, percebemos que as mudanças que ocorreram 

foram sempre no sentido de ampliar tal responsabilidade para beneficiar os administrados.  

A responsabilidade civil do Estado é instituto a favor da vítima. Machado (2017, 

p.32) sintetizando a evolução das constituições, assim escreveu: 

Primeiro só o funcionário respondia, nos casos de dolo ou culpa. Depois, a Fazenda 

passou a responder junto com o funcionário, também nos casos de dolo ou culpa, 

para em seguida, a responsabilidade do Estado passar a ser mais ampla, com a ação 

de regresso contra o servidor nos casos de dolo ou culpa. 

 

Contudo, há quem retire do art.37, § 6º da CRFB palavras que não foram escritas. 

Assim, ressalta o autor acima que há quem sustente que a responsabilidade civil objetiva do 

Estado veio para proteger os agentes públicos contra a cobrança da indenização, o que nos 

parece incorreto afirmar, tendo em vista que o estudo da evolução histórica do tema 

demonstra a ampliação da responsabilidade do Estado com o objetivo de melhor resguardar o 

direito da vítima de ser ressarcida.  



 

 

 

28 

 

Esses autores, interpretando a responsabilidade civil objetiva do Estado, entendem 

haver um curso forçado de ação, sendo a vítima obrigada a promover a ação de indenização 

apenas contra o Estado, e este de forma regressiva aciona o agente público, caso tenha 

praticado a ação de forma dolosa ou culposa. Nesse sentido, Meirelles (2016, p.580) e 

Moreira Neto (2014, p.484).  

Entendemos que pensar dessa forma é não perceber a evolução do ordenamento 

jurídico quanto ao tema da responsabilidade civil do Estado que tem se modificado ao longo 

dos anos para satisfazer de forma efetiva as garantias fundamentais dos cidadãos, e mais, é ir 

de encontro à supremacia da Constituição, que traz logo em seu art. 2º a dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.  

Não somos contra a previsão de normas legais para a proteção dos agentes 

públicos, são elas indispensáveis para o funcionamento eficiente do serviço público. Apenas, 

entendemos que o art. 37, §6, da CRFB não está, nem implicitamente, dentre as normas de 

proteção dirigidas aos servidores públicos elencadas na legislação brasileira. É norma voltada 

para a proteção do administrado e da coletividade.  

Explica-se: norma de proteção ao administrado porque tem agora a possibilidade 

de recorrer ao Estado sem precisar provar dolo ou culpa e norma de proteção à coletividade 

pois define a forma como o poder público irá restituir os cofres públicos desfalcados com 

atuação de agentes mal-intencionados (ação regressiva em face do agente público).   

Logo, quanto ao tema da responsabilização civil prevista no art. 37, §6º, da CRFB, 

não conseguimos extrair da norma a restrição de o servidor só poder ser demandado apenas 

pelo Estado em ação regressiva. Tanto é que há a previsão da ação regressiva pelo Estado, 

além do que, historicamente, o instituto da responsabilidade do Estado nunca foi previsto para 

proteger o funcionário público. Ademais, as ações de indenização e de regresso geram o 

mesmo efeito, qual seja, o pagamento pelo agente público do ressarcimento do dano nos casos 

em que restar comprovada a sua culpa. 

Conhecer o passado para melhor interpretar o futuro ainda é uma das melhores 

formas de se compreender o presente. Assim, a própria evolução do Estado, passando pelo 

Estado Liberal, em que as pessoas viam o poder público como inimigo do povo devido às 

arbitrariedades dos governantes que marcaram a fase absolutista, indo ao Estado Social de 

Direito, marcado pela intervenção estatal na economia e nas relações sociais, ajuda-nos a 

compreender as alterações que ocorreram no instituto da responsabilidade civil do Estado.  
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Logo, vê-se que as relações entre Estado e sociedade consequentemente mudaram, 

estando o Estado mais presente nas relações sociais, e inevitavelmente mais propenso a 

ocasionar danos aos particulares.  

Diante disso, tendo por base as teorias sobre a responsabilidade civil do Estado e a 

evolução histórica do tema nas constituições brasileiras, que, ao longo dos anos, foram 

ampliando os responsáveis por danos ocasionados no exercício da função pública até se 

chegar à responsabilidade civil objetiva do Estado, defendemos que o melhor entendimento 

que se pode extrair desse contexto histórico, é o de que a vítima tem a faculdade de escolher a 

quem acionar, agente público e/ou Estado, no polo passivo da ação de indenização, em virtude 

de dano ocasionado por atividade pública, posição esta que será melhor estudada no capítulo 4 

desta monografia. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO ATUAL 

Neste capítulo, iremos analisar detalhadamente o art.37, § 6º, da CRFB, que trata 

da responsabilidade civil do Estado. 

Como se sabe, o Estado desenvolve inúmeras atividades a fim de atender às 

finalidades públicas, sempre procurando zelar bem-comum e o bem-estar social.  

Em virtude disso, percebe-se cada vez mais a ingerência do Estado na vida em 

sociedade, aumentando as chances de produção de resultados indesejáveis em decorrência das 

atividades, portanto, estando sempre na iminência de causar dano aos administrados. 

Assim, tendo em vista a natureza de risco das atividades desempenhadas pelo 

poder público, foi se percebendo a necessidade de responsabilizar o Estado de forma mais 

objetiva pelos danos que viesse a causar, com a finalidade de equilibrar a relação Estado e 

administrados. 

Diferentemente da responsabilidade do particular que só é obrigado a reparar o 

dano quando atua contrariamente à lei, o Estado responde até mesmo quando uma conduta 

lícita causa dano a alguém.  

Na regra geral, a responsabilidade do Estado está disciplinada no art.37, §6º da 

CRFB/1988. A doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto à responsabilidade objetiva do 

Estado e responsabilidade subjetiva do agente público. 

Portanto, o Estado tem o dever de indenizar a vítima quando esta demonstrar que 

o dano sofrido foi decorrente de conduta comissiva ou omissiva da administração pública, ou 

seja, provando o nexo causal entre a conduta e o prejuízo. Incumbe à vítima somente provar 

que a conduta do agente público gerou o dano (nexo causal), não havendo necessidade de 

apontar culpa ou dolo na conduta para a configuração da responsabilidade. 

 

3.1 Responsabilidade civil objetiva: ato lícito e ilícito 

 

Normalmente, a responsabilidade está relacionada com a violação de um dever 

jurídico preexistente, razão pela qual o ato ilícito é o fato gerador por excelência do dever de 

indenizar. Contudo, o nosso ordenamento prevê, em casos excepcionais, hipóteses em que a 
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responsabilidade decorre de uma conduta lícita, tais como as elencadas no art. 188, II, c/c os 

arts. 929 e 930 do CC. Vejamos: 

 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

(...) 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

(...) 

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não 

forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que 

sofreram. 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, 

contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver 

ressarcido ao lesado. 

(...) 

 

No que tange a responsabilidade civil do Estado, a regra também é a incidência na 

hipótese de atos ilícitos. Mas existem casos em que o poder público responde em decorrência 

de ato lícito, bastando que a vítima comprove o nexo de causalidade existente entre a conduta 

lícita da administração e o dano. Conforme nos ensina Oliveira (2017, p. 754), são duas as 

hipóteses de responsabilização do Estado por ato lícito: nos casos de expressa previsão legal e 

de sacrifício desproporcional suportado pelo particular. 

Há autores que aceitam somente a reparação por ato lícito quando há expressa 

previsão legal, como é o caso do autor Justen Filho (2009, p. 1337), que afirma “não se 

admite que um ato jurídico conforme ao direito, praticado pelo Estado de modo regular e 

perfeito, acarrete sua responsabilização civil - exceto quando essa for a opção explícita de 

uma lei”.  

Nas palavras de Oliveira (2017, p. 754), a conduta do agente, independentemente 

de lícita ou ilícita, não afasta a configuração da responsabilidade do Estado quando o dano for 

ilícito, anormal, desproporcional. Assim, mesmo que a conduta seja lícita, os eventuais 

prejuízos anormais gerados por essa atividade deverão ser ressarcidos pela administração 

pública.  

Também nesse sentido temos a professora Di Pietro (2011, p. 705) que considera 

como pressuposto do dever de indenizar o ato antijurídico, este entendido como aquele 

causador de dano anormal e específico, não importando se foi praticado de acordo com a 

legalidade ou não. Aliás, conforme a autora, a licitude ou ilicitude do ato é irrelevante para 

fins de responsabilidade. 

Parece-nos que a visão de responsabilizar o Estado sempre que causar dano 

desproporcional a outrem em virtude de suas atividades é a forma mais acertada e justa de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art188
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resguardar o direito dos particulares contra atos do poder público, atendendo assim ao 

princípio da igualdade. 

 

3.2 Fundamentos da responsabilidade objetiva 

 

Quando se fala em fundamento em Direito, deve-se ter em mente a razão de 

existência do instituto jurídico.  

Como veremos a seguir, não se trata de entendimento uniforme na doutrina a 

fundamentação da responsabilidade civil objetiva do Estado. 

Para Mello (2010, p. 1007), os fundamentos que explicam a teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado baseiam-se fortemente no princípio da legalidade, da 

igualdade e na teoria da repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos. Explica 

que quanto aos comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou materiais, o 

dever de reparar deriva do princípio da legalidade, acrescentando que os comportamentos 

ilícitos comissivos também se originam do princípio da igualdade.  

Convém admitir que é de fácil percepção a fundamentação da responsabilidade 

objetiva do Estado no princípio da legalidade (atualmente, fala-se em princípio da juridicidade 

para tornar a vinculação do administrador a mais abrangente possível, não se restringindo 

somente a lei, mas ao ordenamento jurídico) previsto no art.37 da CRFB como um dos 

princípios que regem a atividade na administração pública, já que o administrador deve 

submeter-se à lei e ao Direito, não podendo contrariar as normas de direito preexistentes. 

Aliás, a ninguém é dado o direito de violar direito de outrem, devendo o autor do 

dano reparar o prejuízo causado. Trata-se de regra geral do Direito, insculpida no art. 37 da 

CRFB e no art. 186 c/c art. 927 do Código Civil de 20021. 

A própria noção de Estado de Direito, que submete o Estado ao conteúdo jurídico 

criado e imposto por ele mesmo, também serve de fundamento para a responsabilidade do 

Estado.  

Já em relação às condutas lícitas, o autor escreve (MELLO, 2010, p. 1007):  

No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados a 

                                                 
1
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: 

 

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 



 

 

 

33 

 

situação criada pelo Poder Público — mesmo que não seja o Estado o próprio autor 

do ato danoso —, entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é 

garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, 

evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de 

atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é 

o princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito.  

 

Também é uma explicação bastante aceitável a fundamentação dos 

comportamentos lícitos na repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, tendo 

em vista que não é justo que um indivíduo ou grupo suporte o encargo dos prejuízos causados 

por atividade executada pelo poder público em benefício de toda a coletividade. De todo 

modo, como bem explica o autor, não deixa de ser aplicação do princípio da igualdade, o qual 

impõe à Administração Pública tratar igualmente a todos os que estejam na mesma situação 

fática e jurídica, como também tratar de forma diferenciada aqueles que não se enquadram em 

termos genéricos nessa distinção. 

É para restabelecer a normalidade e obedecer ao princípio da igualdade que o 

Estado indeniza. A vítima não deve suportar sozinha o dano gerado por ato lícito em prol da 

coletividade. 

Outros autores como Carvalho Filho (2016, p. 710) e Oliveira (2017, p. 755) 

citam a teoria do risco administrativo com fundamento da responsabilidade objetiva do 

Estado. Por essa teoria passou-se a entender que o Estado por desenvolver atividades 

numerosas e complexas para uma grande quantidade de pessoas assumiria um risco natural de 

causar prejuízos a outrem. 

Pela teoria do risco administrativo vale a lógica: quanto maior a quantidade de 

poderes, maior a responsabilidade. 

 

3.3 Pressupostos da responsabilidade civil do estado 

 

Aqui, serão analisados os elementos configuradores da responsabilidade objetiva 

do Estado, isto é, quais os requisitos necessários para a responsabilização do poder público. 

Portanto, serão estudados de forma detalhada a conduta, o dano e o nexo de 

causalidade.  

 

3.3.1 Conduta 

 

 

 Para a configuração da responsabilidade objetiva é necessário que o Estado, 

através de seus agentes públicos, tenha praticado conduta comissiva ou omissiva e, que desta 
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atividade, tenha advindo dano para a vítima. É preciso demonstrar a relação direta entre a 

conduta comissiva ou omissiva dos agentes públicos e o dano sofrido. 

A conduta é comissiva quando o autor do dano agiu de forma ativa para a 

produção do evento danoso, em outras palavras, ação do agente foi a causa do dano. 

Já a conduta omissiva se revela quando o agente não obedeceu a dever jurídico 

preexistente de agir. Deve-se verificar se a possível ação era capaz de neutralizar o dano ou 

diminuí-lo. Não há fundamento para responsabilizar o estado por acontecimento danoso que 

não teria capacidade de impedir.  

Ainda que o agente atue fora das suas funções públicas, porém a pretexto delas, 

tem o Estado o dever de reparar o dano, seja pela má escolha do agente, seja pela falta ou 

deficiência da fiscalização da conduta (CARVALHO FILHO, 2016, p.717). 

 

3.3.2 Dano 

 

É o prejuízo causado à vítima, a lesão a determinado bem jurídico. O dano pode 

ser patrimonial ou moral. O primeiro, como o próprio sugere, atinge o patrimônio da vítima 

de forma efetiva e imediata (dano emergente) ou diminui em potencial o patrimônio da vítima 

(lucro cessante), em outras palavras, aquilo que perdeu e o que deixou de ganhar. Já o dano 

moral ou extrapatrimonial lesa bens personalíssimos da pessoa, como a honra, a imagem e a 

reputação (Oliveira, 2017 p.756).  

Havia questionamento por parte da doutrina e jurisprudência quanto à cumulação 

de indenizações por dano patrimonial e moral. Hoje, o entendimento resta pacificado com a 

súmula 37 do STJ2 no sentido de que um único fato pode ser gerador de dano patrimonial e 

moral, um não exclui o outro. 

Da mesma forma, pode ser cumulada a indenização por dano estético e moral, 

desde que os valores possam ser apurados e quantificados de maneira autônoma, conforme 

prevê a súmula 387 do STJ3. 

Também já é assunto pacífico na jurisprudência do STJ4 que a pessoa jurídica 

também pode sofrer dano moral em virtude de lesão a sua honra objetiva, pois esta se refere a 

reputação da pessoa, física ou jurídica, perante a sociedade, como explica Oliveira (2017, p. 

756).  

                                                 
2 Súmula 37 STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. 
3 Súmula 387 STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 
4 Súmula 227 do STJ: Súmula 227 A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 
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Conforme já assinalado, o dano pode ser gerado tanto de conduta comissiva ou 

omissiva do Estado. Há, ainda, a responsabilidade por danos gerados por situações de risco 

ocasionadas pelo Estado, ou seja, não é o poder público o autor do dano, mas o dano foi 

causado por situação propiciada por ele. O importante é saber que em todos esses casos a 

responsabilidade do Estado é objetiva.  

O ordenamento jurídico não acatou a responsabilidade objetiva integral. O dano 

para ser indenizado pelo poder público deverá ter certas características (GASPARINI, 2012, 

p. 1131), a saber:  

Ademais, o dano só é reparável pela Administração Pública causadora do evento 

danoso se for certo (possível, real, efetivo, aferível, presente — exclui-se, pois, o 

dano eventual, isto é, o que poderá acontecer), especial (individualizado, referido à 

vítima, pois, se geral, configuraria ônus comum à vida em sociedade), anormal 

(excedente aos inconvenientes naturais dos serviços e encargos decorrentes do viver 

em sociedade), referente a uma situação protegida pelo Direito (incidente sobre uma 

atividade lícita; não são protegidos, por exemplo, os danos decorrentes da destruição 

de uma plantação de maconha) e de valor economicamente apreciável (não tem 

sentido a indenização de dano de valor econômico irrisório). 

 

Além disso, a reparação do dano material e moral está assegurada a nível 

constitucional, conforme se vê no artigo 5°, X, da atual Constituição, que dispõe: “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

 A Constituição não restringiu a indenização de dano moral apenas às pessoas 

físicas, portanto, o Estado também responde por eventuais danos morais violadores de bens 

juridicamente tutelados. 

 

3.3.3 Nexo de causalidade 

 

Para surgir o dever de indenizar o dano, a teoria da responsabilidade civil objetiva 

do Estado exige que haja relação de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do 

poder público e o prejuízo gerado.  

Dizer que a conduta e o dano necessitam de nexo de causalidade é o mesmo que 

falar que o dano deve ter relação direta, um liame, um vínculo com a atuação do poder 

público. A vítima precisa demonstrar essa relação de causa e efeito para fazer valer o seu 

direito perante o Estado.  

Portanto, para haver a responsabilidade civil objetiva do Estado é requisito 

indispensável a comprovação do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o 

dano sofrido pela vítima. 
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3.4 Causas excludentes do nexo de causalidade 

 

Comprovado o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Estado e o 

dano gerado, tem-se a responsabilidade objetiva do Estado. Contudo, em alguns casos, devido 

a análise da situação fática comprobatória, verifica-se que existem causas que excluem a 

responsabilidade da Administração. Assim, não é sempre que o poder público irá indenizar a 

vítima, mesmo que exista o nexo causal entre a conduta e dano.  

Antes de adentrarmos na explicação das causas excludentes do nexo causal, faz-se 

necessário esclarecer que não são unânimes na doutrina e jurisprudência as situações que 

excluem o nexo de causalidade. Alguns autores elencam também como causa excludente do 

nexo causal o exercício regular de direito, o estado de necessidade e a culpa de terceiros, além 

de outras circunstâncias capazes de excluir ou amenizar a responsabilidade do Estado.  

Diante disso, iremos tratar das causas excludentes da responsabilidade civil 

objetiva do Estado mais comuns na doutrina: a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de 

terceiro, a força maior e o caso fortuito. 

 

3.4.1 Fato exclusivo da vítima 

 

Quando o fato é causado por fato exclusivamente da vítima, o Estado não tem 

dever de repará-lo. Frise-se que se trata de caso em que o Estado em nada contribuiu para a 

produção do resultado, portanto, não houve conduta comissiva ou omissiva, nem contribuição 

de alguma forma, por parte do poder público, para ocorrência do dano.  

Exemplo disso é quando o particular comete suicídio, o estado não pode ser 

responsabilizado. Situação diferente é a de suicídio de preso no interior de uma penitenciária 

quando demonstrado que o Estado foi omisso em relação ao dever de garantir a integridade 

física dos detentos. Nesse sentido, já decidiu o STJ5 e STF6 que comprovando que o Estado 

                                                 
5
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CARACTERIZADA. 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

1. Na hipótese dos autos, as recorridas ajuizaram ação ordinária visando à condenação do Estado de Santa 

Catarina ao pagamento de indenização pelos danos que suportaram com o suicídio de um parente em uma cela de 

presidiária. 

2. O Tribunal de origem não condenou o Poder Público, em razão da ausência de nexo de causalidade entre 

eventual omissão estatal e o falecimento do preso. 
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contribuiu de alguma forma, por ação ou omissão, ficará configurada a responsabilidade.  

Portanto, somente o fato exclusivo da vítima tem o poder de afastar a 

responsabilização do Estado. Conforme dito acima, se houve alguma contribuição por parte 

do poder público para a produção do resultado, o Estado será obrigado a indenizar a vítima, 

devendo ressarci-la na medida da produção do resultado, ou seja, a indenização será 

proporcional. 

Por fim, é necessário que isso seja analisado no caso concreto para não tornar o 

Estado segurador universal. A imprevisibilidade e inevitabilidade do dano afastam a 

responsabilidade estatal (OLIVEIRA, 2017, p. 758). 

 

3.4.2 Fato exclusivo de terceiro 

 

Aqui temos a situação danosa causada por fato de terceiro estranho ao Estado. 

Note-se que esse terceiro não possui nenhum vínculo com a Administração, por isso não há 

razão para a responsabilização do Estado. A mesma advertência do tópico anterior faz-se 

necessária aqui: o poder público só fica excluído do dever de indenizar nos casos em que o 

terceiro foi o responsável único e exclusivamente pelo resultado danoso. Caso o Estado 

também tenha contribuído, por minimamente que seja ele responderá na medida do resultado 

danoso que causou.  

Esse é o entendimento do STJ, verificado no Informativo de Jurisprudência nº 

425, do Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior da 4ª Turma no REsp 919.823./RS, que cita 

como exemplos de fatos de terceiro excludente da responsabilidade do Estado, os casos de 

arremessos de pedras ou de roubo por terceiro nos veículos das concessionárias de serviços 

públicos de transporte: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. Trata-se de 

recurso de usuário de transporte coletivo (ônibus) que foi vítima de ferimentos 

graves provocados pelo arremesso de pedra por terceiro, o que ocasionou seu 

                                                                                                                                                         
3. Contudo, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça são no 

sentido de que não é necessário perquirir eventual culpa/omissão da Administração Pública em situações como a 

dos autos, já que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos 

inerentes ao meio em que eles estão inseridos por uma conduta do próprio Estado. 

4. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no REsp 1305259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 02/04/2013, 

DJe 09/04/2013) 

 
6
 Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o 

Estado é responsável pela morte de detento. STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819). 
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afastamento das atividades escolares e laborais. No caso, a Turma entendeu que a 

empresa recorrida está isenta de responsabilidade pelo episódio, porquanto não 

contribuiu para o sinistro, não havendo ato ilícito a ser indenizado por ela. 

Precedentes citados: AgRg no Ag 1.064.974-RJ, DJe 15/10/2008; REsp 402.227-RJ, 

DJ 11/4/2005, e REsp 262.682-MG, DJ 20/6/2005. REsp 919.823-RS, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, julgado em 4/3/2010.  

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO. ÔNIBUS. Ao prosseguir o julgamento, 

a Turma reafirmou que consubstancia causa excludente de responsabilidade da 

empresa de transporte concessionária de serviço público o roubo a mão armada 

perpetrado no interior do coletivo. Trata-se, pois, de fato estranho ao serviço (força 

maior). Precedentes citados: REsp 435.865-RJ, DJ 12/5/2003; REsp 13.351-RJ, DJ 

24/2/1992, e REsp 118.123-SP, DJ 21/9/1998. REsp 331.801-RJ, Rel. Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fernando Gonçalves, julgado em 5/10/2004. 
 

 

Assim, importante observar com cautela, em cada caso, a participação comissiva 

ou omissiva do Estado para aferição do dano. Se houve contribuição total ou parcial de 

terceiro, ou seja, pessoa física ou jurídica sem vínculo com o Estado provocadora do resultado 

nocivo a vítima. É desarrazoado penalizar o Estado por resultado que não podia prever ou 

evitar.  

 

3.4.3 Caso fortuito e força maior 

 

Eventos naturais ou humanos que causam danos às pessoas fazem parte dos casos 

de caso fortuito e força maior.  

Registre-se que a doutrina é divergente quanto a diferença dos dois. Alguns 

ensinam que o caso fortuito se refere a evento da natureza e a força maior a evento humano. 

Outros defendem a ideia contrária. 

Conforme ensina Oliveira (2017, p. 759), a distinção entre os dois casos não traz 

implicação para a aplicação deles como excludentes de nexo causal. O fato é que, analisada a 

situação fática e configurada a existência de evento da natureza ou evento humano que, por si 

sós, são causadores do dano, afastada está a responsabilidade do Estado. 

O CC/2002 corroborando com o entendimento de que não há utilidade prática na 

distinção entre caso fortuito e força maior, considera, em seu art. 393, as duas hipóteses como 

excludentes do nexo de causalidade7, sem fazer nenhuma diferenciação entre elas. 

Para exemplificar, tem-se o caso do Estado que não pode ser responsabilizado por 

                                                 
7
 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente 

não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir. 
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inundação decorrente de forte chuva na região. Por outro lado, caso reste configurada a 

omissão do Estado em desentupir os bueiros, sendo negligente em seu dever de zelar pela 

limpeza da cidade, aí sim teremos responsabilização do Estado, pois embora tenha ocorrido 

um evento da natureza, a inundação só ocorreu porque o Estado foi omisso. Na situação 

exemplificada, era bastante previsível que uma forte chuva fosse capaz de gerar danos aos 

habitantes, tendo em vista que o lugar não dispunha de infraestrutura adequada para suportar 

uma chuva de grande proporção.  

Observação bastante pertinente é a trazida por Oliveira (2017, p.759) sobre a 

relativização pela doutrina e jurisprudência dos casos fortuitos como excludentes do nexo 

causal. Ressalta que, apenas, nos casos de fortuito externo (risco estranho à atividade) o poder 

público fica afastado do dever de indenizar, sendo responsável nos casos em que a própria 

atividade já possui um risco inerente, o chamado fortuito interno.   

 

3.4.4 Causas excludentes e atenuantes 

 

Em todos os tópicos das causas excludentes do nexo de causalidade, tivemos o 

cuidado de alertar para a averiguação no caso concreto da participação do Estado no evento 

danoso. É que, somente quando se verifica que o poder público em nada contribuiu para a 

produção do resultado, ou seja, nem de forma direta, nem de forma indireta, por ato comissivo 

ou omissivo, pode-se excluí-lo de responsabilizar a vítima.  

Todavia, caso haja alguma participação do Estado na ocorrência do dano, será 

apenas atenuada a responsabilidade da administração pública, respondendo na medida da 

contribuição para o resultado. 

Assim, não importa se houve participação da vítima, de terceiro ou de evento 

natural ou humano, o Estado se de alguma maneira também contribuiu para o resultado, será 

devidamente responsável. 

O  CC/2002 traz em seu art. 945 do CC/20028 a ideia de que a indenização a ser 

paga a vítima deve ser fixada de forma proporcional, tomando por base a existência de causas 

concorrentes para o evento lesivo.  

Em síntese, as causas excludentes afastam a responsabilidade civil do Estado, 

enquanto as causas atenuantes diminuem o valor da indenização a ser paga pelo ente estatal. 

 

                                                 
8
 Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-

se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
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3.5 Artigo 37, §6, da CRFB/88: análise das pessoas responsáveis 

 

Pela leitura do art.37, § 6º, da CRFB9, verifica-se que são responsáveis civilmente 

as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços 

públicos pelos atos que seus agentes causarem a terceiros. Passemos, agora, para a análise de 

cada uma dessas pessoas responsáveis. 

 

3.5.1 Pessoas jurídicas de direito público 

 

É comum encontrarmos na doutrina a divisão da Administração Pública em direta 

e indireta.  

Todas as pessoas que compõem a administração pública direta são pessoas 

jurídicas de direito público. Já na administração indireta, há tanto pessoas jurídicas de direito 

público como de direito privado.  

Neste tópico, estamos nos referindo a todas as pessoas de direito público, sejam 

elas da administração direta ou indireta. 

Portanto, são responsáveis as pessoas jurídicas de direito público: União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios (entes da administração direta), autarquias e fundações 

(administração indireta). 

Essas pessoas respondem de forma objetiva perante terceiros caso provoquem, 

através de seus agentes, danos juridicamente tutelados. 

 

3.5.2 Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos  

   

Pelo mandamento disposto do mesmo art. 37, § 6º, da CRFB, temos que as 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos também respondem de 

forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.  

Fazem parte dessa categoria as empresas públicas, sociedades de economia mista 

e fundações públicas de direito privado (entidades da administração indireta) e as 

                                                 
9 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 

Considerando que as empresas estatais prestam tanto serviço público como 

exercem atividade econômica, faz-se pertinente analisar a responsabilidade em cada caso. 

 

3.5.2.1 Empresas públicas e sociedade de economia mista: serviços públicos e atividade 

econômica 

 

Como já havíamos dito, as empresas estatais podem ser prestadoras de serviços 

públicos ou de atividades econômicas, e tal distinção tem utilidade prática para aferição da 

responsabilidade.  

As empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços 

públicos respondem de forma objetiva, de acordo com o art.37, § 6º, da CRFB. Enquanto isso, 

a responsabilidade das empresas estatais (empresas públicas e sociedade de economia mista) 

que exercem atividade econômica, em regra, é do tipo subjetiva, pois, conforme se observa, o 

art.37, §6º, da CRFB, trata do caso de pessoas prestadoras de serviços públicos, além do mais, 

o regime aplicável às pessoas jurídicas de direito privado é o que rege a atividade das demais 

empresas privadas em geral, conforme preceitua art. 173, § 1º, II, da CRFB10. 

Fugindo da regra da responsabilização subjetiva das empresas estatais, quando 

exercentes de atividade econômica, temos o exemplo elencado no Código de Defesa do 

Consumidor, nos artigos 12 e 1411, quando firmarem relações de consumo (Oliveira, 2017, p. 

760). 

Assunto que divide opiniões na doutrina é quanto à responsabilidade subsidiária 

                                                 
10 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre: 

(...) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários; 

 
11 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. (...) 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) 
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do respectivo ente federado. Há autores que defendem a existência de responsabilidade 

subsidiária apenas no caso das prestadoras de serviços públicos, não se aplicando às estatais 

econômicas, tendo em vista o art. 173, § 1º, II, da CRFB, justificando que haveria uma 

garantia maior para os credores das estatais em relação às da iniciativa privada, nesse sentido 

Mello (2010, p.206) e Gasparini (2012, p. 502). 

Ficamos com a posição sustentada por Carvalho Filho (2016, p. 660) e Oliveira 

(2017, p. 760), os quais defendem que a responsabilidade subsidiária do ente estatal 

respectivo existe para todas as empresas públicas e sociedade de economia mista, sejam elas 

prestadoras de serviços públicos ou exercentes de atividade econômica, pois ambas são 

entidades da Administração Indireta e sujeitas ao controle estatal. 

Vale colacionarmos os dizeres de Carvalho Filho (2016, p. 660) acerca da 

responsabilidade subsidiária do ente estatal respectivo: 

 

Por último, cabe salientar que, seja qual for a natureza da sociedade de economia 

mista ou da empresa pública, o Estado, vale dizer, a pessoa federativa a que estão 

vinculadas as entidades, é sempre responsável subsidiário (não solidário!). 

Significa dizer que, somente se o patrimônio dessas entidades for insuficiente para 

solver os débitos, os credores terão o direito de postular os créditos remanescentes 

através de ação movida contra a pessoa política controladora. O tema também tem 

enfrentado algumas divergências entre os juristas especializados. (Grifo nosso) 

 

3.5.2.2 Responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviços públicos 

 

A responsabilidade também será objetiva no caso das concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, conforme julgado abaixo do Tribunal Pleno do STF no 

RE 591.874/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Informativo de Jurisprudência nº 557: 

 

(...) a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, nos termos do 

art. 37, § 6º, da CF (“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.”). Asseverou-se que não se poderia 

interpretar restritivamente o alcance do art. 37, § 6º, da CF, sobretudo porque a 

Constituição, interpretada à luz do princípio da isonomia, não permite que se faça 

qualquer distinção entre os chamados “terceiros”, ou seja, entre usuários e não 

usuários do serviço público, haja vista que todos eles, de igual modo, podem sofrer 

dano em razão da ação administrativa do Estado, seja ela realizada diretamente, seja 

por meio de pessoa jurídica de direito privado (...).  

 

Antes, todavia, o entendimento do STF era de responsabilidade objetiva apenas 

quantos aos usuários do serviço, sendo subjetiva quanto às hipóteses de danos a terceiros12. 

                                                 
12 (...) somente o usuário é detentor do direito subjetivo de receber um serviço público ideal, não cabendo 
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3.6 Responsabilidade civil do Estado por omissão 

 

 

Há divergência doutrinária quanto ao tipo de responsabilidade que deverá ser 

aplicada no caso de dano causado por omissão do poder público.  

Com relação ao nexo causal, Celso Antonio Bandeira de Mello (2010, p. 1012) 

defende a ideia de que a vítima não tem como demonstrar o nexo causal entre a conduta 

omissiva e o dano sofrido, impossibilitando a configuração da responsabilidade objetiva nos 

casos de omissão. Segue as palavras do autor: 

 

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o 

serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a 

teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, 

logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo 

caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se 

descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o 

Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria 

razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da 

lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre 

responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por 

ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita 

do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de 

negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito 

de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são 

justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará., então, 

para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do 

serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal 

de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando 

haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um 

verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não 

causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender 

instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. (Grifo 

nosso) 

 

Para o autor, no caso de omissão, o Estado responderia tal qual como o particular, 

devendo a vítima comprovar que houve negligência, imprudência ou imperícia, ou ainda dolo, 

portanto, responderia de acordo com a teoria da responsabilidade subjetiva. Explica que a 

violação pelo Estado do dever jurídico de agir nada mais é que a prática de ato ilícito, tendo 

em vista que agiu de modo contrário ao direito quando deveria ter evitado o evento danoso ou 

agiu de forma insuficiente para impedir o resultado, de acordo com os padrões esperados pela 

sociedade. Ensina que pensar o contrário geraria muitas situações absurdas, sendo o Estado 

responsabilizado sem nenhum fundamento racional ou jurídico, tornando-se segurador 

                                                                                                                                                         
ao mesmo, por essa razão, o ônus de provar a culpa do prestador do serviço na causação do dano. 

Vencidos os Ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello que negavam provimento por entenderem que a 

responsabilidade objetiva incide ainda que o fato lesivo tenha atingido terceiro não-usuário.(STF, 2ª Turma, RE 

262651/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 16.11.2004. (RE-262651) (Grifo nosso) 
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universal (MELLO, 2010, p. 1015). 

Por outro lado, Meirelles (2015, p. 786) posiciona-se no sentido de que a 

responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de omissão, tendo em vista que o art.37, §6º, 

da CRFB, não faz distinção entre condutas comissivas ou omissivas.  

Já Di Pietro (2011, p. 710), adota a teoria da responsabilidade subjetiva em caso 

de prejuízo causado por omissão do Estado, explicando que a responsabilidade por omissão 

surge a partir do dever jurídico de agir e da possibilidade de agir para evitar o dano, estando a 

omissão embutida no conceito de culpa, não se podendo cogitar responsabilidade objetiva do 

agente público que se omitiu quando deveria ter agido, sem alguma explicação plausível para 

isso.  

Há, ainda, a posição sustentada por Cavalieri Filho (2014, p.298), que separa a 

omissão específica da genérica. Nos casos de omissão específica, o estado deveria agir para 

impedir o resultado, por isso sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva. Por outro lado, 

nos casos de omissão genérica, casos em que não se pode exigir atuação específica do Estado, 

defende a responsabilidade subjetiva. Assim, esclarece: 

Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do 

Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá 

ensejo a responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a 

força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. 

 

Na jurisprudência, a responsabilidade do Estado em casos de omissão também 

tem provocado intensa divergência.  

O STF tem sustentado a responsabilidade objetiva do estado em caso de omissão, 

justificando que o art.37, § 6º, da CRFB, não faz distinção entre condutas comissivas e 

omissivas. Vejamos: 

(...)A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas 

de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a 

terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por 

atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo 

causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (ARE 897890 AgR, Relator(a):  

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015).13 (Grifo 

nosso) 

 

Já o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

responsabilidade seria subjetiva nos casos de omissão. Nesse sentido o julgado abaixo: 

(...) A  jurisprudência  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  que  "a responsabilidade 

civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo  necessário,  dessa  forma, 

                                                 
13Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000289887&base=baseAcordaos>. Acesso 

em 10 de outubro de 2017. 
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comprovar a negligência na atuação estatal,  o  dano  e  o nexo causal entre ambos" 

(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014).14  

 

Adotamos o posicionamento que defende a aplicação da responsabilidade civil 

objetiva em caso de omissão quando o Estado detinha o dever jurídico de agir e nada fez. 

Como bem disse Justen Filho (2014, p. 1344), quando há o dever de agir, e o Estado se 

mantém inerte, a omissão equivale juridicamente a agir quando a lei proíbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Conteúdo Jurídico. Disponível em:< http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,necessidade-de-comprovacao-

de-omissoes-especificas-como-requisito-para-fins-de-responsabilizacao-civil-do-esta,55802.html.> Acesso em 

10 de outubro de 2017. 
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4RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE PÚBLICO POR DANOS A 

TERCEIROS 

 

Neste tópico, iremos analisar a possibilidade jurídica de o agente público ser 

acionado diretamente em ação de indenização quando causar danos a terceiros no exercício 

das funções públicas. 

Para tanto, precisaremos analisar mais detalhadamente a abrangência do conceito 

de agente público, a classificação, o tipo de responsabilidade aplicável, a discussão 

doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade da ação de indenização diretamente contra 

o agente público e os aspectos processuais da ação relativos à reparação do dano, ação de 

regresso, prescrição e denunciação da lide.   

 

4.1 Conceito de agente público 

 

É de suma importância sabermos a amplitude do termo. Quando falamos em 

agente público, estamos nos referindo a todas as pessoas que exercem alguma função pública.  

Assim, são agentes públicos todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou 

transitoriamente, do exercício de alguma função estatal (MEIRELLES, 2016, p. 78). 

Dentro do conceito abrangente de agente público, temos os agentes públicos de 

direito e os agentes públicos de fato. Os primeiros são as pessoas que desempenham uma 

função pública, possuindo vínculo jurídico e formal com a administração pública. São aqueles 

que ocupam os cargos, empregos e as funções públicas.  

Já os agentes públicos de fato são as pessoas que exercem função pública, 

contudo, não são investidas jurídica e formalmente nos cargos, empregos e funções públicas, 

mas que mesmo assim não deixam de ser agentes públicos. 

Temos, ainda, no grupo de agentes de direito as seguintes espécies: agentes 

políticos, servidores públicos (estatutários, celetistas e temporários) e os particulares em 

colaboração com o poder público. 

Di Pietro (2012, p.581) ainda inclui no grupo de agentes de direito os militares, 

explicando que até a Emenda Constitucional nº 18/98 eles eram tratados como servidores 

militares, mas a partir desta emenda excluiu-se a denominação de servidores, o que implicou 

no surgimento de uma nova categoria de agentes públicos.   

No grupo dos agentes de fato, temos os agentes putativos e necessários. 

Depois da conceituação do termo agente público, é interessante fazermos a 
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diferenciação de cada espécie de agente citada. 

O agente político é o que mais suscita controvérsia na doutrina quanto à 

conceituação. Há doutrinadores que adotam um conceito mais amplo, outros defendem um 

conceito mais restrito. 

O conceito abrangente de agente público é defendido por Meirelles (2016, p.80), 

que diz serem “componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, 

funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o 

exercício de atribuições constitucionais”. Para o autor, essa espécie de agente público tem 

plena liberdade funcional no desempenho das funções.  

Assim, Meirelles (2016, p. 82) inclui nessa categoria os Chefes de Executivo 

(Presidente da República, Governadores e Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e 

Secretários de Estado e de Município); os membros das Corporações Legislativas (Senadores, 

Deputados e Vereadores); os membros do Poder Judiciário (Magistrados em geral); os 

membros do Ministério Público (Procuradores da República e da Justiça, Promotores e 

Curadores Públicos); os membros dos Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros); os 

representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem com independência funcional no 

desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro 

do serviço público. 

Quanto ao conceito mais restritivo, temos que os agentes públicos são aquelas 

pessoas que ocupam local de destaque na estrutura estatal, responsáveis pelas decisões 

políticas fundamentais do Estado (OLIVEIRA, 2017, p.676). Trata-se de posicionamento 

majoritário, incluindo os autores Mello (2010, p. 247-248), Carvalho Filho (2016, p.752), Di 

Pietro (2011, p. 582-583) e Gasparini (2012, p.208). Para esses autores são agentes políticos 

apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e seus respectivos vices, os 

auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo (Ministros e Secretários) , bem como os 

Senadores, Deputados e os Vereadores. 

Oliveira (2017, p. 676-677) também adota o posicionamento mais restrito do 

conceito, apontando as características dos agentes políticos, vejamos:  

a) o acesso ao cargo político ocorre por meio de eleição (ex.: chefes do Executivo) 

ou pela nomeação por agentes eleitos para ocuparem cargos em comissão (ex.: 

Ministros e Secretários estaduais e municipais); 

b) a função política possui caráter transitório, tendo em vista o princípio republicano, 

e será exercida por prazo determinado (mandato); e 

c) as decisões políticas fundamentais de Estado, caracterizadoras da função política, 

envolvem, primordialmente, a alocação de recursos orçamentários e o atendimento 

prioritário de determinados direitos fundamentais. 
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Entendemos preferível o conceito mais restritivo, pois como bem explica 

Carvalho Filho (2016, p.752) o que caracteriza o agente político é o fato de eles exercerem 

função política de governo, comando e administração, na verdade, são eles os agentes 

públicos que traçam os destinos do país.  

Ademais, esses agentes exercem cargos marcados pela transitoriedade, com prazo 

determinado, característica essa que não vislumbramos nos membros da magistratura, do 

Ministério Público e demais ocupantes de cargos efetivos na Administração Pública, como 

entende a doutrina que adota o conceito amplo do conceito de agente público. 

Como veremos mais adiante, a discussão que gira em torno do conceito do agente 

político tem implicação prática para a responsabilidade do servidor, pois entende o STF que a 

essa espécie de agente público não se pode atribuir a responsabilização direta, tendo em vista 

a natureza política das atribuições, que são fundamentais ao Estado. 

Temos ainda na categoria de agentes públicos de direito os servidores públicos, 

que representam a grande maioria. Assim, são ligados ao Estado “por uma relação permanente 

de trabalho e recebem, a cada período de trabalho, a sua correspondente remuneração. São, na 

verdade, profissionais da função pública” (CARVALHO FILHO, 2016, p. 756). 

Por fim, encerrando a categoria de agentes públicos de direito, temos os 

particulares em colaboração com o poder público, que nas lições de Di Pietro (2011, p. 588), 

são aqueles que prestam serviços ao Estado, sem vínculo empregatício, com ou sem 

remuneração, mediante delegação, requisição, nomeação, designação ou outra forma de 

vínculo que não seja cargo ou emprego público.  

Conforme havíamos falado acima, há na doutrina os agentes públicos de fato, que 

“são um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam 

uma função pública em nome do Estado” (CARVALHO FILHO, 2016, p.756). 

A doutrina divide-os em duas categorias: agentes de fato putativos e agentes de 

fato necessários.  

Segundo Carvalho Filho (2016, p. 756), os agentes de fato putativos são “os que 

desempenham uma atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha 

havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido”. Já os agentes necessários, 

são aqueles que desempenham alguma função em estado de necessidade pública, “que de 

outra forma não seriam executadas, agindo em tudo como o faria o servidor regularmente 

provido” (MOREIRA NETO, 2014, p.436). 

Vê-se, portanto, que o termo agente público é amplo, abarcando todos aqueles que 

servem ao Estado de alguma forma. 
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4.2 Responsabilidade subjetiva do agente público: art.37, §6º, da CRFB 

 

Como já explicamos neste trabalho, o art.36, §6º da CRFB prevê dois tipos de 

responsabilidade: a objetiva e a subjetiva. A primeira é aplicada ao Estado e a segunda ao 

agente público. Faz se pertinente analisarmos os requisitos da responsabilidade subjetiva. 

A obrigação de reparar fundada na responsabilidade civil subjetiva exige que a 

vítima comprove dolo ou culpa na conduta do agente público. Trata-se de responsabilidade 

que decorre da violação de obrigação previamente definida como ilícito civil. É oportuno 

colacionar o conceito de ilícito dado pelo Código Civil de 2002. Vejamos: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

 

Nota-se que são dois os elementos configuradores do ato ilícito: direito violado e 

o dano causado. Assim, a conduta praticada pelo agente deverá ser contrária ao Direito e 

acarretar prejuízos. Não basta, como acontecia na vigência do Código Civil de 1916 (art.159) 

o mero descumprimento de norma jurídica, a conduta praticada deverá causar dano, esse é 

elemento essencial para surgir o ilícito civil e o dever de reparação nos moldes do atual 

Código Civil.  

A responsabilidade civil extracontratual também se origina do abuso de poder. 

Trata-se de ato lícito, porém praticado em exercício irregular de direito, ou seja, fora das 

finalidades econômicas ou sociais, ou em desacordo com a boa-fé e os bons costumes. 

Vejamos a dicção do art.187 do CC/2002: 

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes. 

 

Verifica-se que os elementos ensejadores da responsabilidade extracontratual, 

quais sejam, o ato ilícito e abuso de direito, estão expressamente positivados no ordenamento 

jurídico, não comportando qualquer dúvida a respeito.  

Assim, quem violar direito de outrem e causar-lhe dano fica obrigado a repará-lo, 

conforme preceitua o art. 927 do CC/2002. Todas as pessoas, sem exceção, independente de 

quaisquer características que as distingam das demais, estão sujeitas a essa responsabilidade. 

Embora não haja consenso entre os doutrinadores sobre os pressupostos do dever 

de indenizar, encontram-se na doutrina alguns requisitos comuns. São eles, a conduta humana, 
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a culpa genérica, o nexo de causalidade e o dano. 

Em regra, verifica-se a aplicação, no caso dos particulares, da teoria da 

responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que o dever de reparação decorre de dolo ou 

culpa do autor do dano gerado. É evidente que há situações em que o Código Civil consagrou 

expressamente a teoria da responsabilidade objetiva, adotando a teoria do risco integral, como 

é o caso do art. 932 do CC que lista, em seus incisos, vários responsáveis pela reparação do 

dano, ainda que não haja culpa, conforme determinação do art. 933 do mesmo Código.  

Fazendo-se uma breve explicação dos elementos subjetivos, tem-se que o dolo é o 

descumprimento intencional de dever legal preexistente com a intenção de gerar prejuízos a 

outrem. Pode-se configurar como dolosa tanto a ação quanto a omissão do agente. Em relação 

a fixação do valor da indenização, será analisado no caso concreto se a vítima concorreu para 

o dano, conforme art. 945 CC. 

Já a culpa também se caracteriza por ser a violação de dever legal preexistente, 

com a diferença de que aqui não há por parte do particular a intenção manifesta de causar 

dano ao outro. O resultado danoso ocorreu por imprudência, negligência ou imperícia do autor 

do ato. 

Tartuce (2017, p. 523) de maneira bastante didática explica os conceitos de cada 

um dos elementos configuradores da culpa. Assim escreve que “a imprudência é a falta de 

cuidado somada à ação prevista no art. 186 do CC. A negligência, a falta de cuidado atrelada a 

omissão também tipificada no art. 186 do CC.”. E por fim, a imperícia, que seria a falta de 

qualificação ou treinamento para desempenhar uma determinada função, própria dos 

profissionais liberais. 

Em apertada síntese, esses são os elementos subjetivos que fazem parte da 

responsabilidade subjetiva e que a diferencia da responsabilidade objetiva.  

 

4.3 Possibilidade da ação de indenização diretamente contra o agente público 

 

Nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, temos 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.  

Já assinalamos aqui que não restam dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do 

Estado. Contudo, a responsabilidade do agente público tem suscitado discussões por parte da 

doutrina no tocante à possibilidade ou não de acioná-lo diretamente na ação de indenização. 
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Com isso, temos duas correntes doutrinárias. 

A primeira posição entende que não é possível acionar diretamente o agente 

público na ação de indenização, devendo a ação ser proposta somente contra o Estado. 

Entende esses doutrinadores que o art. 37, §6º, da CRFB, teria consagrado uma dupla 

garantia: a primeira em favor da vítima, que deve ser ressarcida pelos danos causados pelo 

Estado; a segunda, em favor dos agentes públicos, que somente podem ser responsabilizados 

perante o Estado na ação de regresso, sendo ilícito que a vítima de per saltum acione 

diretamente o agente público (OLIVEIRA, 2017, p.881).  

Assim, haveria um curso forçado de ação, qual seja, o Estado indeniza a vítima; o 

agente público indeniza, regressivamente, o Estado.  

Nesse sentido, temos Meirelles (2016, p.581), que assim ensina:  

 
Todavia, o dispositivo constitucional veda a transferência dessa responsabilidade ao 

servidor imputável, impondo seu chamamento a juízo não pelo lesado, mas pela 

entidade interessada em ressarcir-se, a qual, para tanto, deverá demonstrar a culpa do 

referido servidor, em ação autônoma. 

 

Além de Silva (2005, p. 674):  

A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a quem pertencer o agente. O 

prejudicado há de mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva 

ou contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, não contra o 

agente causador do dano. O princípio da impessoalidade vale aqui também. 

 

 

Di Pietro (2012, p.720) também entende dessa forma: 

 
O prejudicado deverá propor ação de indenização contra a pessoa jurídica que 

causou o dano. Pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 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. 

 

Sustentam esses doutrinadores que não é possível ao prejudicado acionar o agente 

público, pois a relação jurídica existente é entre a vítima e o Estado. O agente público tem 

deveres e obrigações com o Estado, e por isso, somente a este deve responder, através da ação 

regressiva. 

Já a segunda posição entende que a ação pode ser proposta em face do Estado, do 

agente público ou de ambos, formando um litisconsórcio passivo. Trata-se do entendimento 

majoritário entre os doutrinadores.  

Mello (2010, p.1034) assim assevera: 

Estamos em que o vitimado é quem deve decidir se aciona apenas o Estado, se 

aciona conjuntamente a ambos, ou se aciona unicamente o agente. Com efeito, não 

se pode extrair do dispositivo constitucional em pauta alguma impossibilidade do 

lesado voltar-se, ele próprio, contra o agente [...] 
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Seguindo o mesmo posicionamento, temos Gasparini (2014, p.1135): 

Entre nós, a ação de indenização deve ser proposta pela vítima perante a Justiça 

Estadual ou Federal competente, contra a entidade (União, Estado-Membro, Distrito 

Federal, Município, autarquia, fundação pública, particulares prestadores de serviços 

públicos) responsável pelo prejuízo sofrido, contra seu agente causador direto do 

dano ou contra ambos. 

 

 

Carvalho Filho (2016, p.737) entendendo pela possibilidade da ação de 

indenização diretamente contra o servidor, escreveu: 

Questiona-se, todavia, se é viável ajuizar a ação diretamente contra o agente estatal 

causador do dano, sem a presença da pessoa jurídica. Há autores que não o admitem. 

Outros entendem que é viável. Em nosso entender, acertada é esta última posição. 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 contido no art. 37, § 6º, da CF visou a favorecer o lesado por 

reconhecer nele a parte mais frágil, mas não lhe retirou a possibilidade de utilizar 

normalmente o direito de ação. Há certa hesitação na jurisprudência com decisões 

proibitivas e permissivas. 

 

Castro (1997, p.53-54) comenta sobre a responsabilidade direta do agente público: 
 

O lesado pela ação administrativa pode preferir litigar contra o servidor que lhe 

causou o dano, ou contra o Estado, ou contra ambos, em face da solidariedade. 

Escudada em Hely Lopes Meirelles, franca minoria da doutrina se opõe ao afirmado 

no parágrafo anterior, para sustentar que a ação deve ter no polo passivo apenas o 

Estado, e este agirá, regressivamente, contra o funcionário. [...]. Prevaleceu e 

prevalece o entendimento, sem turbulência, a visão correta, tendo o prejudicado 

como centro, e ele que escolha que escolha o caminho a trilhar. 

 

 

Oliveira (2017, p.766) também entende que a segunda posição é a que deve 

prevalecer, tendo em vista que o art.37, §6º da CRFB tem objetivo de proteger a vítima e não 

o agente público.  

O assunto da responsabilidade direta do agente público também tem ensejado 

discussões no âmbito jurisprudencial. 

É que o STF já decidiu pela responsabilização direta do agente público, conforme 

se pode ver na ementa do Acórdão no RE 90.071/ SC, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ 26-09-

198015, que assim dizia:  

O fato de a Constituição Federal prever direito regressivo às pessoas jurídicas de 

direito público contra o funcionário responsável pelo dano não impede que este 

último seja acionado conjuntamente com aquelas, vez que a hipótese configura 

típico litisconsórcio facultativo. 

 

                                                 
15

Jus Brasil. Disponível em:<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14694600/recurso-extraordinario-re-

90071-sc?ref=juris-tabs.> Acesso em 20 de outubro de 2017. 
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Posteriormente, em recurso extraordinário que apurava a responsabilidade de ex-

prefeito perante a cidadão que teria sofrido danos pela atuação do prefeito municipal no 

exercício do mandato, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal16  consagrou a teoria da dupla 

garantia no art.37, §6 da CRFB, não sendo permitida a vítima acionar diretamente o agente 

político, autor do dano, em ação de indenização, pois a responsabilidade do agente público 

existiria apenas perante o Município. Vejamos uma parte do voto de relatoria do Ministro 

Carlos Britto no RE nº 327.904/SP, DJ 08.09.2006:  

 

Vê-se, então, o §6º do art.37 da Constituição Federal consagra uma dupla garantia: 

uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra pessoa 

jurídica de direito público, ou de direito privado que presta 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 cujo o 

quadro funcional se vincular. 

 

Machado (2017, p.32) explicando a tese do RE acima, entende que o acórdão não 

implicou mudança na orientação jurisprudencial da Suprema Corte, tendo em vista que o caso 

se tratava de agente político (prefeito) que teria causado dano em virtude de decreto de 

intervenção em hospital de propriedade da parte autora, portanto, ato eminente político. 

Portanto, a tese da impossibilidade de a vítima acionar diretamente o agente público, só se 

aplica nos casos de agentes políticos, não alcançando os demais agentes administrativos. 

Também entende Oliveira (2017, p. 782) que a teoria da dupla garantia foi 

consagrada em relação aos magistrados (art.143 do CPC/2015), membros do Ministério 

Público (art.181 do CPC/2015) e da Advocacia Pública (art.184 do CPC/2015) e da 

Defensoria Pública (187 do CPC/2015), respondendo apenas de forma regressiva. 

Foi assim que já decidiu o STF em relação ao magistrado, afirmando que por ser 

agente político não pode ser acionado diretamente pela vítima, somente responde ao Estado de 

forma regressiva. Vejamos o voto do Rel. Ministro Néri da Silveira no Recurso Extraordinário 

nº 228.977-2/SP, 2ª Turma, acerca de ação reparatória de dano por ato ilícito proposta pelo 

Prefeito Municipal contra Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra em virtude de termos 

usados em decisão prolatada em ação popular: 

 

[...] É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as pessoas 

físicas que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os 

magistrados se enquadram na espécie agente político. [...] Estes são investidos para 

o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade 

funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação 

                                                 
16

 Nesse sentido também, STF, 1ª Turma, RE 344133/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe-216 14.11.2008. 
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específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. 

Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, 

exercendo função eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir 

responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de 

suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação jurisdicional, atuou 

em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta 

constitucionalmente. Desse modo, em consonância com o comando constitucional, o 

postulante deveria ter ajuizado a ação em face da Fazenda Estadual - responsável 

pelos eventuais danos causados pela autoridade ao exercer as suas atribuições -, a 

qual, posteriormente, teria assegurado o direito de regresso contra o responsável nas 

hipóteses de dolo ou culpa [...]. 

  

O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de a vítima acionar 

diretamente o agente público em ação de indenização por danos causados no exercício da 

atividade pública. É o que se pode verificar no julgamento do REsp 1.325.862-PR, da 4ª 

Turma do STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013, em que o cidadão 

ajuizou ação de indenização por danos morais em face de uma Escrivã da 1ª Vara de Fazenda 

Pública, Falências e Concordatas da Comarca de Curitiba por ter constado erroneamente na 

súmula da publicação da sentença que houve condenação por litigância de má-fé, aduzindo o 

requerente que a publicação errônea acerca da inexistente condenação por litigância de má-fé 

teria lhe causado graves danos. Segue parte do voto:  

 

[...]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 [...] 

(Grifo nosso) 

 

 

Diante de toda a discussão que envolve o tema, entendemos que o agente público 

pode ser demandado diretamente em ação de indenização, uma vez que o agente público, 

como qualquer outra pessoa capaz de direitos é responsável pelos próprios atos, logo, 
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causando dano a alguém sofrerá a consequente responsabilização. Trata-se de regra geral 

insculpida no art. 186 e 197 do CC/2002, embora esteja disposta no Código Civil, não há nada 

que a impeça de ser aplicada ao Direito Público, tendo em vista que referido diploma contém 

disposições das diversas áreas do direito, como também múltiplos artigos voltados para a o 

direito público, especificamente o Direito Administrativo. 

Analisando a evolução histórica do instituto nas constituições federais 

percebemos que as mudanças ocorridas ao longo dos anos foram no sentido de dar mais 

proteção a vítima, culminando, por fim, na responsabilidade objetiva do Estado, ápice da 

segurança de o lesado ver ressarcido o seu prejuízo, não dependendo mais de comprovação de 

dolo ou culpa, o que ampliou as chances de ter causa ganha.  

Conforme bem observa MELLO (2010, p.1035), a tradição do Direito sempre foi 

de responsabilizar o agente público pelos danos que cometesse, antes mesmo da consagração 

da responsabilidade do Estado, explicando que o ente estatal até poderia escapar à 

responsabilização; não, porém, o agente público causador de dano no desempenho de funções 

públicas. 

Ademais, nem a Constituição Federal, nem outras leis esparsas fizeram 

expressamente essa vedação de impossibilitar a vítima de demandar diretamente contra o 

agente público em ação de indenização, indicando que não se pode extrair da responsabilidade 

objetiva do Estado tal restrição. Verifica-se que o Estado quando quis proteger os seus agentes 

públicos, fez expressamente.  

Contudo, foi se percebendo que somente a responsabilização do agente público 

para fins de reparação do dano não seria suficiente para proteger a vítima dos prejuízos que 

pudessem resultar da ação do Estado, uma vez que os danos causados pelo poder público, 

muitas das vezes, poderá exceder as possibilidades do agente estatal.  

Além disso, a vítima teria que comprovar que o dano ocorreu em virtude de culpa 

ou dolo do agente público, ou seja, por violação de dever jurídico preexistente, o que deixaria 

muitos administrados sem a justa reparação, tendo em vista que, na maioria das vezes, o dano 

ocorre porque o serviço não funciona de acordo com os padrões esperados, sendo assim, o 

próprio causador da lesão, não se podendo verificar culpa ou dolo na conduta dos agentes 

públicos. 

Ademais, os casos de danos ocasionados por ato lícito, também seria outro 

problema que ficaria sem a consequente responsabilização, caso não tivesse sido consagrada a 

responsabilidade civil objetiva do Estado, por não estarem presentes os elementos subjetivos 

ensejadores da responsabilidade do agente público. 
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Assim, é que foi acolhida a tese da responsabilidade civil do Estado, a fim de 

oferecer aos administrados uma proteção mais completa contra os possíveis danos que 

pudessem resultar da atividade pública, e não, como defendem alguns, para proteger o agente 

público.  

De forma incisiva explica Mello (2010, p.1037): 

A exposição de um patrimônio sempre solvente, como o é o do Estado, e bem assim 

a abertura de campo mais largo à responsabilização, nada tem a ver com qualquer 

propósito de colocar os funcionários públicos a salvo de ações contra eles 

intentáveis pelos agravados patrimonialmente em decorrência de atos contrários ao 

Direito. 

 

Quando lemos a disposição contida no art. 37, §6º, da CRFB, extraímos dela tão 

somente a regra de que o poder público responde pelos atos de seus agentes, ficando estes 

sujeitos a ação de regresso pelo Estado, caso tenham procedido de forma culposa ou dolosa. 

Assim, concedeu-se a vítima o direito de pleitear contra o Estado, o que não significa que lhe 

tenha sido retirada a possibilidade de demandar contra o agente público, pois “a atribuição de 

um benefício jurídico não significa a subtração de outro direito, salvo quando com ele 

incompatível” (MELLO, 2010, p.1038). 

Em relação à ação de regresso contra o agente público, também é fácil perceber 

que é norma voltada à proteção do Estado, não havendo margem para qualquer interpretação a 

favor do agente estatal, dispondo apenas a forma como o poder público irá recompor o seu 

patrimônio. 

Não poderia o Estado, que não possui disponibilidade sobre o patrimônio público, 

isentar os seus agentes públicos de serem responsabilizados por eventuais prejuízos no 

exercício da função pública.  

Ademais, a possibilidade de a vítima poder incluir o agente público como 

litisconsórcio passivo na ação de indenização em nada prejudicaria o Estado, cuja 

responsabilidade se baseia na teoria do risco administrativo. 

Entendemos que a Constituição quando previu a responsabilidade do Estado e a 

ação de regresso no art. 37, § 6º, da CRFB, não revogou a disposição geral contida no Código 

Civil, que prevê o dever jurídico de quem causar dano a outrem em razão de ato ilícito de 

repará-lo.  

Portanto, a vítima pode acionar na ação de indenização somente o Estado, ou 

apenas o agente e, ainda, os dois conjuntamente. 

Quando o administrado optar por demandar apenas o agente público, é necessário 

que identifique o autor do dano e esteja convicto de que o agente agiu com dolo ou culpa. 
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Deve-se, também, atentar para o valor da indenização, caso seja de montante elevado e, 

portanto, não suportável pelo agente público, deve-se preferir a ação contra o Estado 

(MACHADO, 2017, p.117-118). 

Diante disso, é recomendável que a vítima só inclua o agente público na ação de 

indenização quando estiverem presentes os requisitos acima.  

Compartilhamos do entendimento de Machado (2017, p.117) quando diz não ser 

recomendável a propositura da ação somente contra o agente público, tendo em vista que se 

não ficar provado a culpa ou dolo do agente, ou ainda, por qualquer outro motivo este não 

puder arcar com a indenização, poderá a vítima ficar sem a reparação por ter o seu direito de 

ação prescrito em virtude do tempo decorrido. 

 

4.4 Vantagens da responsabilidade direta 

Machado (2017, p. 91-92) traz como vantagem da responsabilização direta do 

agente público, a redução do arbítrio estatal no exercício da função pública, tendo em vista a 

insuficiência da responsabilidade do Estado quanto à segurança do cidadão de não ser mais 

vítima de agressões em seus direitos por partes de agentes públicos.  

Explica o autor que a responsabilidade objetiva da administração é insuficiente, 

uma vez que o Estado possui prerrogativas processuais suficientes para desencorajar a vítima 

a promover ação contra ele, além disso, há as “dificuldades a serem enfrentadas na execução 

contra o Estado, a começar com a impenhorabilidade dos bens públicos, indo até o famoso e 

imoral precatório”. 

Além disso, há ainda o efeito preventivo da responsabilidade direta do agente 

público. Vale a pena citarmos novamente Machado (2017, p. 94): 

É indiscutível que o fato de ter o agente público a certeza de que poderá ser 

responsabilizado, pessoalmente, pelos danos que em sua atividade cause ao 

contribuinte, inibe condutas ilegais ou abusivas que geralmente pratica quando 

considerar que o Estado, e não ele responde por tais danos. 

      

Esse efeito preventivo não se vislumbra quando o Estado efetua o pagamento da 

indenização, pois bem alerta Mello (2010, p. 1040) das raras ações de regresso movida pelo 

Estado contra seus agentes, ressalvado os casos contra motoristas de veículos oficiais.  

O autor, procurando entender o motivo das pouquíssimas ações de regresso, fala 

que o Estado ao se defender alega não ter havido qualquer nexo de causalidade entre o dano e 

a conduta da administração, afirmando que não houve falha ou culpa no exercício das funções 

públicas. Ocorre que, em possível ação de regresso, o Estado sustentará tese totalmente 
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contrária, tendo que desdizer o que antes havia afirmado com plena convicção. 

Conforme escreveu Dallari17: 

A responsabilidade patrimonial do agente político (também designada como 

responsabilidade civil) está prevista no § 6º do art. 37 da CF e consiste no dever de 

pagar ao Poder Público o valor correspondente a indenização que este houver pago a 

terceiro, em decorrência de conduta dolosa ou culposa do agente. Na prática, esta 

atuação regressiva contra o agente público causador do dano somente é aplicada a 

servidores públicos subalternos (especialmente motoristas do serviço público).  

 

Machado (2017, p. 32) também atesta o pouco uso da ação de regresso pelo 

Estado, o que acaba por confirmar a tese de quem sustenta que a regra constitucional da 

responsabilidade objetiva do Estado veio para proteger os agentes públicos, uma vez que o 

Estado é “omisso na cobrança do ressarcimento a que tem direito, quando é condenado a 

indenizar”, ficando o agente sem a consequente responsabilização.  

Parece-nos que o Estado só tem interesse em punir ilegalidades quando elas são 

praticadas em desfavor de seus interesses administrativos ou arrecadatórios.  

Um exemplo disso, como bem anota Machado (2017, p. 82), é a ineficácia da 

norma que define o crime de exação (art.316, § 1º, do Código Penal18), tendo em vista que 

“não existem ações penais imputando ao réu o crime de exação, embora ele ocorra 

diariamente em diversos pontos do país [...]”. 

 

 

4.5 Reparação do dano e a ação de regresso 

A reparação pode ser feita na via administrativa ou na via judicial. O agente 

público pode causar dano tanto ao Estado como a terceiros. No primeiro caso, a 

responsabilidade pode ser apurada através de processo administrativo. Caso seja comprovado 

que o agente agiu com dolo ou culpa, este poderá realizar o pagamento, caso não faça 

espontaneamente, será demandando na via judicial.  

Oliveira (2017, p.767) alerta para a ilegalidade da imposição de desconto em folha 

de pagamento dos agentes públicos do valor relativo ao ressarcimento ao erário, quando não 

                                                 
17 DALLARI, Adilson Abreu. A responsabilidade do agente político. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 

Teresina, ano 5, n. 42, 1 jun. 2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/354>. Acesso em: 30 de outubro 

de 2017. 

 
18 Art. 316, § 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 

quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:  (Redação dada pela Lei 

nº 8.137, de 27.12.1990) 

 Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 
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tenha havido prévia autorização do servidor público ou procedimento administrativo com 

ampla defesa e contraditório. 

Quando o agente público causar dano a terceiro, a vítima pode demandar o Estado 

(responsabilidade objetiva) ou o próprio agente público (responsabilidade subjetiva), salvo os 

casos em que for adotada a teoria da dupla garantia, quando o pedido só poderá ser feito  ao 

Estado. Como já bem explicamos, não é pacificado esse entendimento, porém é o que 

vislumbramos como mais correto pelas razões também já expostas neste trabalho. 

Nos casos em que o Estado indenizar a vítima, tem ele o direito de regresso contra 

o agente público, trata-se de previsão insculpida no art.37, § 6º, da CRFB. Na verdade, trata-

se de um dever da Administração Pública cobrar do agente público o respectivo valor da 

indenização paga à vítima, quando sua conduta foi dolosa ou culposa.  

 O poder público deverá efetuar a cobrança regressiva em face do agente público 

primeiramente por meio de processo de administrativo. Caso não obtenha sucesso, é que 

deverá propor a ação regressiva na esfera judicial contra o agente público. 

Quanto à prescrição da ação de ressarcimento em face do agente público, boa 

parte da doutrina entende ser imprescritível, por força da parte final do  § 5.° do art. 37 da 

CRFB o qual prescreve que “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”.   

 

4.6 Prescrição  

A prescrição ocorre quando o lesado perde o seu direito de pretensão em virtude 

da sua inércia pelo período de tempo fixado em lei.  

O ordenamento prevê o prazo de cinco anos para a prescrição das ações propostas 

contra as pessoas de direito público e das pessoas de direito de privado prestadoras de 

serviços públicos.  

Assim estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932: 

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 



 

 

 

60 

 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou 

fato do qual se originarem. 

No mesmo sentido, o art. 1.°-C da Lei 9.494/1997: 

Art. 1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos 

causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas 

de direito privado prestadoras de serviços públicos.  (Incluído pela Medida 

provisória nº 2.180-35, de 2001) 

Esclarece Barros (2017, p.54) que o Distrito Federal naturalmente também está aí 

incluído, bem como as entidades da administração indireta, autarquias e fundações de direito 

público, por extensão dada pelo Decreto-Lei nº 4.597/42, que assim prescreve em seu art.2º: 

Art. 2º. O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição 

qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a 

todo e qualquer direito e ação contra os mesmos, não gozando desse prazo as 

empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas. 

Todavia, o Código Civil de 2002 trouxe a seguinte redação em seu art.206, §3º, V, 

assim dispondo: 

Art. 206. Prescreve: [...] 

§ 3o Em três anos: [...] 

V - a pretensão da reparação civil. 

Assim, a partir do Código Civil de 2002, as ações de indenização devem ser 

intentadas no prazo prescricional de 3 (três) anos. 

Dessa forma, surgiu na doutrina a discussão de qual prazo seria aplicado para 

ações de indenização em face da Fazenda Pública, manter-se-ia o prazo de 5 (cinco) anos ou 

aplicar-se-ia o novo prazo prescricional do Código Civil de 2002 (CUNHA, 2017, p. 75). 

Entende uma parte da doutrina que a Fazenda Pública deve-se submeter a 

prescrição quinquenal, uma vez que o princípio da especialidade deve prevalecer sobre o 

geral, continuando em vigor as normas do Decreto nº 20.910/1932 e da Lei 9.494/1997 

(normas especiais) que não foram revogadas pelo Código Civil, norma geral.  

Nesse sentido, Justen Filho (2014, p. 1390) ao defender a aplicação para o Estado 

do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, fala que o prazo deve ser o mesmo para ações em 

que a titularidade é da Fazenda, não se podendo fazer distinções para as pretensões a favor ou 

contra a Administração Pública, assim como o prazo para ações dos particulares é de 5 (cinco) 
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anos, “idêntico tratamento deve ser reservado às ações de titularidade da Administração 

Pública.” 

A autora Di Pietro (2012, p.431) também entende pela aplicação do prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos para as ações em face do Estado, pois alerta para o fato de que 

o dispositivo civil não afetou as disposições do Decreto nº 20.910/1932, assim como este não 

revogou qualquer dispositivo do Código Civil de 1916, tudo isto de acordo com o art.2º, § 2º, 

da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro que assim dispõe “a lei nova, que 

estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 

lei anterior”. 

Outros doutrinadores entendem pela aplicação do prazo de 3 (três) anos, 

entendendo que a intenção do legislador ao prever o prazo prescricional de 5 (cinco) anos no 

Decreto nº 20.910/1932 era a de proteger a segurança jurídica do Estado, repetindo o prazo já 

estipulado no art. 178, § 10, VI, do CC/1916. Assim, explica Oliveira (2017, p.770) que com 

advento do Código Civil de 2002 e a redução do prazo prescricional das ações de 

ressarcimento para três anos, “haveria inversão no sistema que passaria a proteger com maior 

ênfase a segurança jurídica de pretensões entre indivíduos do que as pretensões formuladas 

em face do Estado”. 

Reforça ainda o posicionamento adotado com o próprio art.10 do Decreto nº 

20.910 que estabelece que o prazo quinquenal "não altera as prescrições de menor prazo, 

constantes das leis e regulamentos”, revelando assim a necessidade da aplicação do prazo de 3 

(três) anos previsto no Código Civil de 2002 às ações propostas em face da Fazenda Pública 

por ser mais benéfico. 

Defendendo a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos temos Carvalho 

Filho (2016, p.1277), que assim ensina: 

No que tange à pretensão para reparação civil contra a Fazenda, reiteramos que a 

prescrição se consuma no prazo geral de três anos, aplicando-se nessa matéria o 

disposto no art. 206, § 3º, V, do vigente Código Civil, já que o sistema não admite 

prazo de prescrição privilegiado para particulares, quando tal prazo sempre 

favoreceu a Fazenda.  

O Decreto nº 20.910/1932 veio para beneficiar a Fazenda Pública, pois à época 

estava em vigor o Código Civil de 1916, que previa prazos de prescrição de até 20 (vinte) 

anos. Ocorre que, com o advento do Código Civil de 2002, tivemos a previsão do prazo de 3 

(três) anos para a reparação civil, sendo este mais benéfico para o Estado. 
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Cunha (2017, p.76) bem sintetiza o motivo da aplicação do prazo prescricional de 

3 (três) anos, que vale a pena colacionarmos: 

A legislação geral atual (Código Civil de 2002) passou a prever um prazo de 

prescrição de 3 (três) anos para as pretensões de reparação civil. Ora, se a finalidade 

das normas contidas no ordenamento jurídico é conferir um prazo menor à Fazenda 

Pública, não há razão para o prazo geral - aplicável a todos, indistintamente - ser 

inferior àquele outorgado às pessoas jurídicas de direito público. A estas deve ser 

aplicado, ao menos, o mesmo prazo, e não um superior, até mesmo em observância 

ao disposto no art. 10 do Decreto 20.910/1932. 

Contudo, a jurisprudência do STJ na análise de recurso especial representativo da 

controvérsia, julgado por amostragem (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, 1ª Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) em que se discutia o prazo 

prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública em face da aparente 

antinomia do prazo trienal (art.206, §3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32) entendeu que o prazo prescricional, mesmo para as pretensões de 

reparação civil exercidas contra o Poder Público, é de 5 (cinco) anos, pois o Decreto 

20.910/1932 é norma especial a prevalecer sobre a legislação geral.  

Entende, também, o Superior Tribunal que o art. 10 do Decreto 20.910/1932 

refere-se a prazos anteriores, não alcançando prazos estabelecidos posteriores ao Decreto. 

 Apesar dos fortes argumentos dos que defendem o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos, compartilhamos do posicionamento da doutrina que entende pela aplicação do 

prazo prescricional de 3 (três) anos. Não seria razoável a aplicação de prazo menor para as 

ações entre particulares e de prazo maior para pretensões propostas em face da Fazenda 

Pública, que tutela interesses públicos. 

 

4.7 Denunciação da lide 

A denunciação da lide pode ser definida como uma “ação regressiva proposta por 

uma das partes da ação principal em face de terceiro” (OLIVEIRA, 2017, p.768). A matéria 

está disciplinada nos art.125 a 129 do Código de Processo Civil. 

A possibilidade de o Estado denunciar a lide ao seu agente público tem provocado 

discussões na doutrina, tendo em vista o art. 125, II, do CPC/2015, que prevê admissibilidade 

da denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.  
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Assim, há quem entenda pela impossibilidade da denunciação da lide quando a 

ação proposta em face do Estado tem por fundamento a responsabilidade objetiva ou a culpa 

anônima, tendo em vista que o Estado estaria incluindo um novo elemento não suscitando 

pelo autor, a culpa do agente público. Contudo, cabe a denunciação pelo Estado quando o 

autor da ação (a vítima) identificar o agente público, imputando-lhe a culpa. Defendendo esse 

posicionamento, temos Cahali (2007, p.177) e Di Pietro (2012, p.720-721). 

Outra parte da doutrina entende pela total impossibilidade da denunciação da lide 

pelo Estado, uma vez que a responsabilidade do Estado é objetiva e a do agente público 

subjetiva, assim haveria a inclusão na discussão de elementos subjetivos (culpa ou dolo), 

prejudicando a celeridade processual e frustrando o caráter protetivo do art.37, § 6º, da CRFB. 

Nesse sentido, Carvalho Filho (2016, p.739), Bandeira de Mello (2010, p.1042) e Oliveira 

(2017, p.769) 

Oliveira (2017, p. 769) faz a ressalva de que “a denunciação da lide deve ser 

admitida, por exemplo, à pessoa jurídica que possui responsabilidade objetiva, uma vez que 

não haveria a inclusão da culpa na discussão, inexistindo prejuízo à vítima”, citando como 

exemplo a denunciação da lide à concessionária de serviços públicos. 

O STJ firmou entendimento de que a denunciação da lide ao agente público é uma 

faculdade do Estado, conforme se pode verificar nas palavras do Rel. Min. Benedito 

Gonçalves no AgRg no REsp 1.182.097/PE, 1ª Turma, julgado 15.09.2015 e publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em  25.09.2015, ao dizer que “segundo a jurisprudência desta 

Corte, não é obrigatória a denunciação da lide do agente público supostamente responsável 

pelo ato lesivo nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do 

Estado. 

Ficamos com o posicionamento doutrinário que entende pela impossibilidade da 

denunciação da lide ao agente público pelo Estado por implicar um retardamento injustificado 

para a vítima que ficaria aguardando o deslinde, geralmente demorado, do litígio entre Estado 

e seu agente público, baseado na culpa civil, quando já tem em seu favor o benefício da 

responsabilidade objetiva do Estado. A possibilidade de acionar somente o Estado é um 

direito e uma proteção do administrado. 



 

 

 

64 

 

Isso não significa que a vítima do dano não possa promover a ação de indenização 

contra o agente público que ocasionou o dano, pois a decisão de demandar somente o Estado, 

ou o agente público, ou ainda os dois conjuntamente é uma opção que deve ser do particular.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado sempre que causar dano desproporcional a outrem em virtude de suas 

atividades é obrigado a repará-lo, independentemente de conduta lícita ou ilícita. O que 

importa é o resultado danoso anormal e ilícito. 

Tanto a conduta comissiva quanto a omissiva acarretam a responsabilidade do 

Estado, bastando que se demonstre a relação direta entre a conduta e o dano. 

Não importa se houve participação da vítima, de terceiro ou de evento natural ou 

humano, o Estado se de alguma maneira também contribuiu para o resultado, será 

devidamente responsável. 

Quanto à responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados em virtude de 

condutas omissivas, adotamos o posicionamento que defende a aplicação da responsabilidade 

civil objetiva em caso de omissão quando o Estado detinha previamente o dever jurídico de 

agir e manteve-se inerte. 

Entendemos que o agente público pode ser demandado diretamente em ação de 

indenização pelas seguintes razões: 

a)É pessoa capaz de direitos e obrigações, como qualquer outra, e portanto 

responsável pelos próprios atos na forma do art. 186 e 927 do CC. 

b)A evolução histórica do instituto nas constituições federais atesta que as 

mudanças ocorridas ao longo dos anos foram no sentido de dar mais proteção a vítima, não se 

podendo fazer qualquer restrição nesse sentido. 

c)A responsabilidade objetiva do Estado veio ampliar as chances de a vítima ser 

ressarcida, não fazendo qualquer vedação sobre a impossibilidade de o administrado 

demandar diretamente o agente público em ação de indenização. 

d)A ação de regresso contra o agente público é norma voltada à proteção do 

Estado, não havendo margem para interpretação a favor do agente estatal, dispondo apenas a 

forma como o poder público irá recompor o seu patrimônio. 

 e)O Estado não possui disponibilidade sobre o patrimônio público, logo, não 

pode isentar os seus agentes de responsabilidade a todos imposta. 

 f)A Constituição quando previu a responsabilidade do Estado e a ação de regresso 

no art.37, § 6º, da CRFB não revogou a disposição geral contida no Código Civil, que 

preceitua o dever jurídico do autor do dano de reparar o prejuízo causado em razão de ato 

ilícito.  

Compartilhamos do entendimento doutrinário e jurisprudencial que defende a 
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possibilidade da responsabilização direta do agente público, ficando a cargo da vítima 

escolher quem demandará na ação de indenização, Estado, agente público ou os dois 

conjuntamente. 

Ainda, partilhamos do entendimento de não ser recomendável a propositura da 

ação somente contra o agente público, pois os elementos subjetivos podem não restar 

comprovados, ou pode acontecer de o agente não poder arcar com a indenização, ficando a 

vítima sem a reparação devido à prescrição da ação perante o Estado.  

Há, também, o efeito preventivo da responsabilidade direta do agente público, 

pois, certamente, irá inibir condutas ilícitas no âmbito do serviço público, ficando o agente 

público ciente de que poderá responder pessoalmente com o seu patrimônio. 

Quanto à reparação do dano, nos casos em que o Estado indenizar a vítima tem ele 

o dever de cobrar do agente público que agiu com dolo ou culpa o respectivo valor da 

indenização paga. 

Em relação à prescrição das ações intentadas contra a Fazenda Pública, 

compartilhamos do posicionamento da doutrina que entende pela aplicação do prazo 

prescricional de 3 (três) anos do Código Civil, uma vez que o Decreto nº 20.910/1932 veio 

para beneficiar a Fazenda Pública, pois à época estava em vigor o Código Civil de 1916, que 

previa prazos de prescrição de até 20 (vinte) anos. 

Quanto à possibilidade de o Estado denunciar a lide ao seu agente público, 

posicionamo-nos pela impossibilidade da denunciação da lide ao agente público pelo Estado 

por implicar um retardamento injustificado para a vítima que ficaria aguardando o deslinde do 

litígio entre Estado e seu agente público, baseado na culpa civil, quando já tem em seu favor o 

benefício da responsabilidade objetiva do Estado, que é um direito e uma proteção do 

administrado. 

A decisão de demandar somente o Estado, ou o agente público, ou ainda os dois 

conjuntamente é uma opção que deve ser do particular. 

 

 

 



 

 

 

67 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, Guilherme Freire de Melo. Poder Público em Juízo para Concursos. 7ª Ed. 

Salvador: Juspodivm, 2017. 

 

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

Tribunais, 2007. 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2016. 

 

CASTRO, Araujo. A constituição de 1937. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938. 

 

CASTRO. Guilherme Couto de. A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro. 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

 

CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade civil do Estado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1956. 

 

CAVALCANTI. João Barbalho Uchoa. Constituição Federal Brazileira. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Companhia Litho, 1902. 

 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

 

CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Administrativo Brasileiro. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1987. 

 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 

 

DALLARI, Adilson Abreu. A responsabilidade do agente político. Revista Jus Navigandi, 

ISSN 1518-4862, Teresina, ano 5, n. 42, 1 jun. 2000. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/354>. Acesso em: 30 de outubro de 2017. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10ª Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Responsabilidade pessoal do agente público por danos ao 

contribuinte: (uma arma contra o arbítrio do fisco). São Paulo: Malheiros, 2017. 

 

MAGALHÃES, Roberto Barcellos de. A Constituição Federal de 1967 comentada. Tomo I. 

Rio de Janeiro: José Konfino, 1967. 

 



 

 

 

68 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Javintho Ribeiro dos Santos, 1918.  

 

_____. Comentários à Constituição Brasileira. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42ª Ed. São Paulo : Malheiros, 

2016. 

 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte 

introdutória, parte geral e parte especial. 16. Ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 5ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed.São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

 

TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2017. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Biblioteca Universitária. Guia de normalização 

de trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


