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RESUMO 
 
A responsabilidade civil do Estado é tema que vem crescendo em importância, uma vez que, 
com a evolução da sociedade, novas atividades estatais passam a ser desenvolvidas, tendo como 
conseqüência o alargamento das hipóteses de danos imputados ao Estado devido à atuação de 
seus agentes. Temos, hoje, um modelo de responsabilização estatal baseado no risco criado, 
deixando para trás a ideia de culpa. A atuação dos agentes públicos, cada vez mais pautada em 
normas e princípios voltados à eficiência e eficácia, passa a ser a expressão da própria vontade 
do Estado, que, por sua vez, lhes confere uma série de garantias para o correto exercício de suas 
funções. Tais garantias, no entanto, não significam uma isenção de responsabilidade por parte 
do servidor que tenha agido com dolo ou culpa. É justamente a possibilidade de o agente 
público responder diretamente pelos prejuízos causados à vítima que tem sido objeto de grande 
controvérsia doutrinária e jurisprudencial, existindo, inclusive, decisões absolutamente 
antagônicas dos Tribunais Superiores sobre o tema. O presente estudo, portanto, justifica-se 
pela enorme insegurança que recai sobre todos os envolvidos nas ações de reparação civil, pelas 
implicações desse ambiente de incerteza no serviço público, e, por fim, nos possíveis prejuízos 
ao erário.    
 
Palavras-Chave: Responsabilidade civil, Estado, agentes públicos, risco, dano e legitimidade 
passiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

State’s civil liability is a subject that has been growing in significance, since, due to society’s 
evolution, new public activities are permanently being developed, creating, as a consequence, an 
enlargement of cases of damage attributed to the state due to the actions of its agents. We have today 
a public liability model based on the created risk, leaving behind the idea of guilt. Public agents’ 
actions, increasingly found in rules and principles that seek efficiency and effectiveness, become the 
expression of the state’s will. They are given a series of guarantees so they can fulfill correctly their 
duties. These guarantees, however, do not mean that the agents who act in deceit or guilt have an 
exemption of responsibility. The possibility of a public server insure the victim directly for a 
provoked damage is precisely the topic of great controversy in doctrine and jurisprudence 
nowadays, existing absolutely antagonistic decisions from the Superior Courts about this matter. 
Therefore, the present work is justified by the enormous insecurity that falls on each of the parts 
involved in state’s civil liability litigation, by the implications of this haziness environment in public 
services, and, finally, by the possibility of public financial loss.   
 
Keywords: Civil liability, state, public agents, risk, damage and passive legitimation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o escopo de promover uma análise acerca da 

responsabilização do Estado e de seus agentes no âmbito civil, com ênfase nas recentes 

decisões proferidas pelos dois principais Tribunais Superiores do país: o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado, já há certo tempo, pela 

impossibilidade de responsabilização direta do agente público causador do dano, devendo o 

lesado mover ação judicial contra a Administração Pública na qual o agente está vinculado, 

que, por sua vez, poderá ingressar com uma ação de regresso em face do servidor para reaver 

eventuais quantias pagas a título de indenização. O STF baseia sua decisão na “Tese da Dupla 

Garantia”, que será oportunamente analisada neste trabalho. 

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão em sentido 

contrário, permitindo o ingresso de ação indenizatória diretamente contra o agente público. 

Temos, portanto, duas importantes correntes jurisprudenciais em sentido contrário, capazes de 

gerar repercussões significativas para as partes envolvidas. Para uma completa análise do 

tema, será preciso abordar questões correlatas, além dos principais pontos relacionados à 

responsabilidade civil.  

Assim, o objetivo principal deste estudo é discutir e analisar a responsabilização do 

Estado e dos agentes públicos e o procedimento judicial correto para se obter indenização por 

danos causados por estes. 

De toda sorte, é de grande relevância a abordagem do tema proposto, por sua 

atualidade, mas principalmente pelo fato de não haver posicionamento pacífico, havendo 

grande divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência.  
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1 NOÇÕES GERAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 Conceito   

 

A palavra “responsabilidade”, segundo o Dicionário Aurélio1, significa “obrigação de 

responder pelas ações próprias, pelas dos outros ou pelas coisas confiadas”. Desta definição, 

podemos extrair que a responsabilidade pode ser pessoal, por atos de terceiros ou mesmo 

baseada em um dever de cuidado. A ideia de responsabilidade está intrinsecamente ligada à 

noção de liberdade. Somente pode ser responsável por algo o indivíduo livre e com o 

discernimento para escolher entre as diversas condutas possíveis em uma determinada 

situação. Em um passado distante, já se chegou ao ponto de impor condutas e punições aos 

animais e às coisas inanimadas. Com a evolução da sociedade e do direito, percebeu-se que 

somente seres conscientes e livres poderiam ser responsabilizados por uma conduta, definida 

modernamente como uma ação voluntária praticada por um ser humano2.  

Em Direito Civil a responsabilidade é definida, em seu sentido clássico, como obrigação de 

reparar danos que infringimos por nossa culpa e, em certos casos, determinados pela lei3.  

Para Sergio Cavalieri Filho, responsabilidade civil é “um dever jurídico sucessivo que 

surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário4”. 

Em regra, o próprio causador do dano terá a obrigação de indenizar a vítima. No 

entanto, há situações em que a lei atribui a outrem o dever imediato de reparação, cabendo 

àquele que arcar com a indenização buscar compensação através das diversas formas previstas 

em nosso ordenamento jurídico.  

 

                                                 
1 Significado de responsabilidade. Dicionário do Aurélio. Disponível em: 
http://www.dicionariodoaurelio.com/responsabilidade. 
2 ARÊDES, Sirlene. Responsabilização do agente público: individualização da sanção por ato de improbidade 
administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 19. 
3 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Curso de Direito 
Civil – Volume 3. Salvador: JusPodium, 2014.p.43. 
4 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 2. 
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1.2 Elementos 

  

Dos conceitos supracitados podemos extrair os três elementos básicos sem os quais 

não há responsabilidade civil, quais sejam: a conduta; o dano; e o nexo causal. Para que 

alguém seja responsabilizado civilmente, deve, impreterivelmente, haver uma conduta 

comissiva (ação) ou omissiva (omissão), que, conforme já mencionamos, deverá ser imputada 

a um ser humano livre e consciente.  

Esta conduta irá gerar um dano, que deverá ser indenizado pelo causador ou 

responsável, demonstrando, assim, o caráter essencialmente reparatório da responsabilidade 

civil. Alguns doutrinadores entendem ser possível a responsabilidade civil independente de 

dano, conferindo ao tema uma releitura mais moderna, com ênfase não mais na reparação e 

sim na precaução. A título de exemplo, uma montadora de veículos pode ser punida 

civilmente por ser negligente ao retardar a convocação de um recall, pela mera possibilidade 

de causar danos aos compradores de seus veículos, mesmo que ainda não tenha ocorrido 

nenhum acidente em decorrência deste comportamento5. 

O terceiro elemento para que reste configurada a responsabilidade civil é o nexo causal, que 

representa o liame entre a conduta praticada e o dano. Trata-se do elemento imaterial da 

responsabilidade civil e consiste na relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado danoso.  

Caio Mario ensina que:  

 

“no setor da responsabilidade civil o nexo causal exercita duas funções: a 
primeira (e primordial) é a de conferir a obrigação de indenizar aquele cujo 
comportamento foi a causa eficiente para a produção do dano. Imputa-se 
juridicamente as conseqüências de um evento lesivo a quem os produziu (seja 
pela culpa ou risco, conforme a teoria que se adote). A seu turno, a segunda 
função será a de determinar a extensão deste dano, a medida de sua reparação6.”  

 

Quanto a esta segunda função citada pelo autor, o art. 944 e parágrafo único do 

Código Civil de 2002 dispõe que: 

 

                                                 
5 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 91. 
6 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 76.  
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Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

 

Note-se que o dispositivo legal citado permite a redução da indenização em caso de 

excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Trata-se de uma análise da 

causalidade a fim de verificar o quantum indenizatório.   

Cumpre, ainda que de forma breve, mencionar as principais teorias desenvolvidas ao 

longo dos anos acerca do nexo causal.  

A primeira, elaborada em 1860 por Maximiliano Von Buri, é a teoria da equivalência 

dos antecedentes, que atribui igual importância a todas as causas que concorreram para o 

resultado danoso. Não há qualquer diferenciação entre condição e causa, ocasionando 

inúmeras críticas, por permitir, em tese, a responsabilização ad infinitum, mesmo que não haja 

relação direta entre o dano e a conduta7.  

A teoria da causalidade adequada surge no final do século XIX como uma crítica à anterior. 

Sustenta que a causa será somente aquela condição que, seguindo o curso natural das coisas, a partir 

de uma análise em abstrato, se mostre mais idônea para gerar o dano8. A crítica a esta teoria reside 

justamente no fato de que a responsabilidade será imputada com base em uma análise em abstrato, 

de acordo com a probabilidade de um determinado comportamento gerar um dano específico. 

A teoria da causalidade imediata, por sua vez, é aquela prevalece na doutrina e 

jurisprudência pátria nos dias atuais e, inclusive, norteia o art. 403 do Código Civil, que, não 

obstante tratar das perdas e danos pelo inadimplemento das obrigações, pode ser aplicada no 

campo da responsabilidade civil. De acordo com este dispositivo legal, “ainda que a 

inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo no disposto na lei processual”.  

A principal diferença desta teoria para a anterior é que a análise da relação de 

causalidade não é feita em um plano abstrato e sim de forma concreta. A causa imediata será 

aquela que necessariamente gerou o dano. 

 

                                                 
7 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 461. 
8 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 47. 
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1.3 Funções 

 

Historicamente, a função preponderante quando tratamos da responsabilização no 

âmbito civil é a reparatória. A transferência de parte do patrimônio do causador do dano para 

a vítima a fim de recompor o prejuízo gerado é, de fato, a ideia central de qualquer estudo 

formulado sobre o tema, a ponto de alguns autores entenderem que a função reparatória é a 

única possível no ordenamento jurídico brasileiro no que tange à responsabilidade civil9. 

Entretanto, aceita-se, majoritariamente, a existência de pelos menos duas outras funções 

importantes, quais sejam: a punitiva e a precaucional.  

Embora reconheçamos prevalência da função reparatória nos dias atuais, cumpre 

mencionar que esta nem sempre foi a função norteadora da responsabilização privada. Se 

traçarmos uma breve linha histórica, veremos que a vingança foi a forma primordial de reação 

a um ato lesivo. Ao ser responsabilizado por um dano ao patrimônio de outrem, o causador 

sofria castigos, até mesmo corporais, e que muitas vezes se estendiam aos seus familiares. 

Não havia reparação do dano, mas apenas a satisfação de um sentimento de vingança por 

parte da vítima. Nota-se, portanto, a função punitiva da responsabilização civil, que 

prevaleceu até mesmo na primeira fase de evolução do direito romano. O sistema da Lei das 

XII Tábuas previa a punição em dinheiro, mas sem guardar proporcionalidade com a conduta 

praticada. Ou seja, o pagamento de quantia em dinheiro não correspondia a uma obrigação de 

reparação do dano sofrido e sim uma pena motivada pelo simples sentimento de vingança10. 

Com o passar do tempo e a evolução do ordenamento jurídico, o foco central do 

sistema de responsabilização passou a ser não mais o agente causador do dano e sim a 

recomposição do patrimônio da vítima. É o que ensina Sérgio Cavalieri filho ao dizer que “a 

responsabilidade, antes centrada no sujeito responsável, volta-se para a vítima e para a 

reparação do dano por ela sofrido11”. Esta mudança de paradigma tem forte influência na ideia 

de justiça comutativa, defendida por São Tomás de Aquino no século XI, que repudiava o 

enriquecimento indevido, sendo contrária, em consequência, a uma condenação superior ao 

dano efetivamente causado12. Passa-se, então ao período da composição, caracterizada pela 

substituição das penas corporais pela reparação pecuniária, que se subdivide em composição 

                                                 
9 ARÊDES, Sirlene. Op. cit.,. p. 33. 
10 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 66. 
11 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 147 
12 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 69. 
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privada e composição pública. Inicialmente, a composição tinha um caráter eminentemente 

privado, já que não havia obrigatoriedade, dependendo exclusivamente da vontade das partes. 

Com o desenvolvimento da sociedade e a organização em Estados, o Poder Público passa a 

intervir nas relações privadas, determinando condutas lesivas e estabelecendo o quantum 

indenizatório em cada caso, passando a composição a ser obrigatória e pública. 

Chegamos à época contemporânea em que a responsabilidade se divide em pública, 

derivada da violação de uma regra preestabelecida, e privada, em conseqüência de uma 

conduta que ocasionou um dano, sendo sempre imposta pelo Estado13. Neste cenário, embora 

reste claro o predomínio da função reparatória, ganha espaço a função precaucional, ligada ao 

caráter preventivo da indenização. Entende-se que uma atividade lesiva gera um dano para a 

vítima e um risco para toda a sociedade, devendo ser inibida no futuro. O Estado passa a 

antecipar a possibilidade de um evento danoso ocorrer e age de forma a evitá-lo. O foco passa 

a ser não mais só um fato pretérito e sim eventos futuros. Esta função precaucional vem sendo 

observada de forma mais intensa em algumas atividades que podem gerar danos para toda a 

coletividade, como, por exemplo, as atividades nucleares. Note-se que a função precaucional 

está intimamente ligada à função punitiva, que, embora não tenha mais a mesma importância 

que no passado, ainda pode ser verificada em alguns casos. Nas hipóteses de atividades 

potencialmente lesivas à sociedade, há uma verdadeira punição civil, já que, em muitos casos, 

nem sequer existe ainda um dano. Trata-se de uma nova perspectiva sobre o tema, afastando-

se dos conceitos clássicos de responsabilidade civil14. 

 

1.4 Modalidades  

 

1.4.1 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva 

 

Antes de adentrarmos na diferenciação entre as modalidades subjetiva e objetiva de 

responsabilização civil, faz-se necessário tecer alguns comentários acerca do conceito de culpa. 

                                                 
13 ARÊDES, Sirlene. Op. Cit., p. 25. 
14 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 86. 
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A culpa latu sensu (em sentido amplo) engloba tanto o dolo quanto a culpa stricto 

sensu (estrita). O dolo nada mais é que a violação intencional de um dever jurídico com o 

objetivo de causar algum ilícito. Em outras palavras,  

 

“evidencia-se o conceito genérico de dolo quando o agente atua 
contrariamente ao direito, mesmo tendo ciência da nocividade da conduta, 
ou, ao contrário, deixa de agir nas hipóteses em que o ordenamento 
demandava a sua atuação. Cuida-se do ato ilícito intencional e malicioso, 
deliberadamente praticado por quem tinha ciência de seu agir antijurídico e a 
predisposição ao desrespeito ao ordenamento jurídico15.”  

 

Existe, ainda, o chamado dolo eventual, quando o agente, diante de sua conduta, 

assume o risco do resultado danoso, embora não haja a intenção de provocá-lo. 

Já a culpa em sentido estrito pode ser caracterizada pela falta de um dever de cuidado 

objetivo. Esse dever objetivo é estabelecido no caso concreto a partir da figura hipotética do 

“homem-médio”. Trata-se, em verdade, de um comportamento padrão que a maioria das 

pessoas diligentes teria diante de determinada situação concreta. Deve-se considerar, também, a 

previsibilidade da situação. Não sendo o evento previsível, estaremos diante de um caso fortuito 

ou de força maior, que, em regra, excluem a ilicitude civil. Assim, verificando-se que um 

indivíduo agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, diante de um evento previsível, 

mesmo sem a intenção de causar o dano, poderá ser responsabilizado pelo resultado. Note-se 

que a intenção de causar o dano não é elemento da culpa stricto sensu. A imprudência 

caracteriza-se por uma ação descuidada, enquanto a negligência pressupõe uma omissão e a 

imperícia está relacionada à atuação profissional do agente e em conhecimentos técnicos. 

Tendo feito os devidos comentários sobre o elemento culpa, podemos passar a 

diferenciar a responsabilidade subjetiva da objetiva, que é o objeto do presente tópico. Para a 

teoria subjetiva da responsabilidade ou teoria clássica a culpa aparece como pressuposto 

essencial da responsabilização, somada ao ato ilícito, ao dano e ao nexo causal. Não há que se 

falar em reprovabilidade de uma determinada conduta se o agente agiu de acordo com o dever 

de cuidado objetivo. Assim, só poderá ser responsabilizado aquele que agiu com culpa em 

                                                 
15 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 218. 
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sentido amplo (dolo ou culpa em sentido estrito)16. A responsabilidade subjetiva tem previsão 

na conjugação dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, que assim dispõem: 

 

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, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. 

 

Com o desenvolvimento das atividades industriais, novas situações foram surgindo que não 

estavam abarcadas pela teoria subjetivista. Foi necessário criar um novo tipo de responsabilização a 

fim de possibilitar a reparação de determinadas espécies de dano. Assim, foi desenvolvida a teoria 

objetiva, que permite a responsabilização independente de culpa. É necessária apenas a existência de 

nexo causal entre a conduta e o dano. Tal forma de responsabilização está prevista no parágrafo 

único do art. 927 do Código Civil, que assim estabelece: 

 

Art. 927 (...) 
 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.   

 

 O Código Civil prevê a possibilidade de responsabilização objetiva em duas hipóteses: (i) 

nos casos especificados em lei; e (ii) quando a atividade desenvolvida implicar risco para os direitos 

de outrem. O primeiro caso não necessita maiores explanações. Já o segundo tem por base a teoria 

do risco, segundo a qual aquele que exerce atividade potencialmente danosa assume o risco da 

ocorrência dos resultados, devendo repará-los, independentemente da existência de culpa, desde que 

verificado o nexo de causalidade. Veremos, em momento posterior, algumas vertentes desta teoria, 

como o risco integral e a teoria do risco administrativo. 

 

                                                 
16 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 164. 
  



 

 

19 

1.4.2 Responsabilidade civil contratual e extracontratual (aquiliana) 

 

Cumpre ainda mencionar uma distinção, de caráter mais didático, entre a 

responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Aqui, 

analisa-se a relação existente entre a vítima e o causador do dano ou responsável, anterior ao 

próprio fato que gerou a responsabilização.  

A responsabilidade civil contratual, prevista nos arts. 389 e s. e 395 e s. do Código 

Civil, decorre da violação de uma obrigação prevista em um contrato preexistente celebrado 

entre as partes. Note-se que há um elemento temporal intrínseco a esta modalidade, uma vez 

que o negócio jurídico foi celebrado previamente ao evento danoso.  Por outro lado, devemos 

falar em responsabilidade extracontratual ou aquiliana (arts. 186 a 188 e 927 e s. do Código 

Civil) se o dano resultar do descumprimento de um preceito legal, devido a uma atuação 

ilícita do agente.  O termo tem origem na Lex Aquilia romana, a qual é atribuída a origem da 

“culpa” como requisito da responsabilização17.  

Esta classificação implica em requisitos e consequências diferentes a depender da 

modalidade verificada, conforme ensinam Gagliano e Pamplona Filho: 

“Três elementos diferenciadores podem ser destacados, a saber, a necessária 
preexistência de uma relação jurídica entre lesionado e lesionante; o ônus da 
prova quanto à culpa; e a diferença quanto à capacidade”. 

 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade civil contratual, faz-se mister que a vítima e 

o autor do dano já tenham se aproximado anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma 

ou mais prestações, sendo a culpa contratual a violação de um dever de adimplir, que constitui 

justamente o objeto do negócio jurídico, ao passo que, na culpa aquiliana, viola-se um dever 

necessariamente negativo, ou seja, a obrigação de não causar dano a ninguém. 

Justamente por essa circunstância é que, na responsabilidade civil aquiliana, a culpa 

deve sempre ser provada pela vítima, enquanto na responsabilidade contratual, ela é de regra, 

presumida, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à vítima comprovar, apenas, que a 

obrigação não foi cumprida, restando ao devedor o ônus probandi, por exemplo, de que não 

agiu com culpa ou que ocorreu alguma causa excludente do elo de causalidade18.  

                                                 
17GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 3: responsabilidade civil/ Pablo 
StolzeGagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 10. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo :  Saraiva, 2012. p. 62 
18 (GAGLIANO, Pablo Stolze. op. cit., p. 62) 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO AGENTE PÚBLICO 

 

 

Em regra, responsável pelo dano é aquele que o ocasionou. Este é o preceito que podemos 

extrair dos art. 186 (dano causado culposamente), 187 (excesso no exercício de um direito) e 927, 

parágrafo único (exercício de uma atividade de risco), do Código Civil. A responsabilidade 

pessoal, ressalte-se, é também aplicável no direito penal. Em âmbito civil, entretanto, é possível 

que a lei atribua a outra pessoa, diferente daquela causadora do dano, o dever de indenizar, em 

hipóteses em que o modelo tradicional de responsabilização é ineficiente ou limitado. Nessas 

hipóteses, pessoas relacionadas ao ofensor também terão o dever de indenizar, para que a vítima 

não fique desamparada. Assim, estabelece o art. 932 do Código Civil que são também 

responsáveis pela reparação civil: “I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 

acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais 

e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, 

hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de 

educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem 

participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 

Através de uma simples leitura do art. 933 do Código Civil, podemos perceber que a 

responsabilização civil por fato de outrem no direito pátrio tem natureza objetiva, ou seja, 

independe de culpa: 

 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda 
que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos 
terceiros ali referidos. 

 

O Estado é pessoa jurídica que, segundo conceito clássico, pode ser definida como 

“unidade de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa a consecução de certos fins, 

reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações19”. Assim, por se tratar 

de uma instituição criada pelos homens, obviamente não possui vontade própria, atuando 

                                                 
19 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Teoria geral do direito civil, 24 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, 8v., v1, p 229. 
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sempre por meio de seus agentes, conforme veremos adiante no item 2.2. O que nos interessa 

neste momento é perceber que é o Estado poderá ser responsabilizado pela atuação de seus 

agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CRFB/88: 

 

Art. 37. (…) 
 
§ 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. 

 

Trata-se de responsabilidade objetiva, só cabendo discutir dolo ou culpa no caso de 

regresso contra o agente causador do dano. Deve-se destacar que o objeto do presente estudo 

é voltado à responsabilidade civil extracontratual do Estado, uma vez que a responsabilidade 

contratual está inserta nos estudos sobre os contratos administrativos, com princípios e regras 

próprias. Embora seja mais comumente aplicável aos atos do Poder Executivo, 

excepcionalmente poderá também abarcar hipóteses de atuação do Legislativo e do Judiciário.  

Cumpre-nos, por fim, mencionar que estamos diante de um momento de grande 

ampliação das hipóteses de responsabilização civil do Estado. Nas últimas décadas observa-se 

um alargamento dos casos de danos indenizáveis, principalmente no âmbito estatal, com 

ênfase, sobretudo, em evitar prejuízos futuros a toda a coletividade. Hoje, tanto as ações 

quanto as omissões do Poder Púbico podem ser vistas como danosas ou temerárias, não se 

permitindo mais falar em irresponsabilidade estatal. 

 

2.1 A responsabilidade civil, penal e administrativa e a independência de instâncias 

 

2.1.1 Responsabilidade civil 

 

Por ser objeto do presente trabalho, a maioria das particularidades gerais da 

responsabilização civil já foram apresentadas no Capítulo 1. Apenas repisando, trata-se de 

responsabilização de ordem patrimonial, visando, primordialmente, a reparação pecuniária de 

um dano causado. No direito pátrio a única hipótese de prisão por dívida é o caso do devedor 
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de alimentos (art. 5º, LXVII, da CRFB). Sua principal função é a reparatória, embora não 

possamos desprezar a existência também das funções punitiva e precaucional. Tem como 

pressupostos uma conduta comissiva ou omissiva que provocou um dano a outrem, havendo 

uma relação de causalidade entre eles.  

Cumpre-nos, neste momento, distinguir duas hipóteses de danos causados pelos agentes 

do Estado. O agente público poderá, através de sua conduta, gerar dano ao próprio Estado ou a 

terceiros. No primeiro caso, será hipótese de responsabilidade administrativa, que será tratada no 

item 2.1.2 deste capítulo. No caso do dano causar prejuízo a terceiros, o agente e o próprio Estado 

poderão ser responsabilizados civilmente com base no art. 37, §6º, da CRFB/88. 

 

2.1.2 Responsabilidade administrativa  

 

Quando um agente público, através de sua conduta, causar dano ao Estado ou praticar um 

ilícito administrativo definido em lei, a própria Administração Pública irá proceder à apuração e 

punição, por meio de processo administrativo, sendo garantido ao agente o direito ao contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Trata-se de uma prerrogativa dos 

Poderes de Polícia e Hierárquico, inerentes à Administração Pública. Na esfera federal, a Lei nº 

9.784/99 regula o processo administrativo e a Lei nº 8.112/90 estabelece penas disciplinares de 

advertência, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada, suspensão, 

demissão e cassação de aposentadoria. As infrações administrativas não são previstas de forma tão 

ampla quanto, por exemplo, as infrações penais, cabendo ao julgador certa margem de 

discricionariedade na sua apreciação, o que não significa que poderá julgar de forma arbitrária, já 

que as decisões deverão ser motivadas. Os procedimentos administrativos são, em regra, 

autoexecutórios, podendo a Administração descontar os prejuízos dos vencimentos do servidor, 

caso haja concordância por parte deste20, até o limite fixado em lei. Ressalte-se que as penas 

disciplinares não são definitivas, podendo ser revistas em âmbito judicial. 

 

                                                 
20  STF. MS 24182/DF, Relator: Min Maurício Corrêa; julgamento 12-2-04. 
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2.1.3 Responsabilidade penal 

 

A responsabilidade penal será apurada pelo Poder Judiciário, nos casos de 

cometimento de crime ou contravenção penal. Diferentemente do processo civil, no processo 

penal o principal interessado é a sociedade. Os crimes estão tipificados no Código Penal e, 

para que sejam caracterizados, deverá ocorrer uma ação ou omissão que se adéqüe 

perfeitamente ao tipo penal, dolo ou culpa, nexo causal e dano ou perigo de dano. Vemos, 

portanto, algumas diferenças para o ilícito da responsabilização civil.  

Não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, sendo sempre necessário o 

dolo ou ao menos a culpa, caso seja possível o tipo culposo. A responsabilização civil pode 

ultrapassar a figura do agente causador do dano para atingir, inclusive, os seus herdeiros, 

respeitando os limites da sucessão. Já a pena criminal é pessoal e intransferível. 

Existem crimes exclusivamente praticados por servidores públicos. O conceito de 

servidor público trazido pelo art. 327 do Código Penal, no entanto, é bem amplo e se 

assemelha mais ao conceito tradicional de agente público (sobre este tema remetemos ao item 

2.2 do presente Capítulo), considerando “funcionário público, para efeitos penais, quem, 

embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”. O § 

1º ainda estende o conceito a quem “exerce cargo, emprego ou função em entidade 

paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 

para a execução de atividade típica da Administração Pública”. 

 

2.1.4 A independência de instâncias 

 

Em regra, um mesmo ato poderá ser considerado como ilícito civil, penal e administrativo, 

havendo independência e autonomia entre as esferas. Assim, o agente pode ser condenado ou 

absolvido em todas as instâncias, ou mesmo condenado em uma delas e absolvido nas outras. 

Em casos excepcionais, entretanto, haverá vinculação ou comunicabilidade entre as 

diferentes instâncias. Quando um agente for absolvido na esfera criminal por inexistência de 

fato ou negativa de autoria, tal decisão vinculará o juízo cível e administrativo. Se, entretanto, 
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a absolvição penal for motivada pela insuficiência de provas, as demais instâncias poderão 

decidir com total independência. É o que dispõe o art. 935 do Código Civil: 

 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se 
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o 
seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

 

Em sentido semelhante, estabelece o art. 66 do Código Penal que:  

 

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil 
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a 
inexistência material do fato. 

 

Este é, também, o posicionamento do STJ acerca do tema, in verbis:  

 

4. As instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única 
vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a 
inexistência do fato ou a negativa de autoria. Hipótese em que a impetrante 
figura como acusada em ação penal pela prática dos crimes de corrupção 
passiva e quadrilha. Precedentes. [...] (MS 17.954/DF, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, 
DJe 19/03/2014) A Turma reiterou que as esferas criminais e administrativas 
são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão 
Responsabilização de Agentes perante o TCE-RJ 16 do juízo criminal que 
negar a existência do fato ou a autoria do crime. In casu, o impetrante foi 
absolvido na esfera criminal por insuficiência de provas, razão pela qual a 
sentença penal não tem repercussão na esfera administrativa. Assim, a 
Turma, prosseguindo o julgamento, por maioria, negou provimento ao 
recurso, contudo reservou à parte as vias ordinárias. Precedentes citados: 
REsp 1.226.694-SP, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436-SP, DJe 3/11/2010; 
REsp 879.734-RS, DJe 18/10/2010, e RMS 10.496-SP, DJe 9/10/2006. 
(RMS 32.641-DF, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. 
para acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/11/2011) 

 

2.2 A abrangência do conceito de agente público 

 

Como já apontado, o art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece 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. Mas quem 
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pode ser considerado “agente público” para fins de responsabilização civil? Para responder a 

esta pergunta faz-se necessário, inicialmente, elencar as três principais teorias que buscam 

explicar a relação do Estado com seus agentes. 

Pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do Estado. Esta teoria 

tem origem no direito privado e é muito criticada já que o Estado, pessoa jurídica sem vontade 

própria, não poderia outorgar um mandato.  

A teoria da representação, por sua vez, defende que o agente público é um 

representante do Estado. A vontade dos agentes, com base na lei, seria a própria manifestação 

de vontade do Estado. O agente público se assemelharia com a figura do tutor ou curador. 

Também sofre inúmeras críticas, principalmente por equiparar o Estado a um incapaz, que 

necessita de representação. Além disso, nas formas de representação tradicionais, quando o 

representante extrapola os direitos a ele outorgados, o representado não responde perante 

terceiros, o que, obviamente, não ocorre na relação entre os agentes públicos e o Estado.  

Prevalece hoje a teoria do órgão, pela qual a vontade da pessoa jurídica estatal deve 

ser atribuída aos órgãos que a compõem. A atuação dos agentes público é imputada à pessoa 

jurídica a que pertencem. Temos aqui a ideia de imputação e não mais de representação21. 

Existem limites a esta imputação, conforme ensina Maria Sylvia Di Pietro:  

 

“vale dizer que existem limites à teoria da imputabilidade ao Estado de todas 
as atividades exercidas pelos órgãos públicos; para que se reconheça essa 
imputabilidade, é necessário que o agente esteja investido de poder jurídico, 
ou seja, de poder reconhecido pela lei ou que, pelo menos, tenha aparência 
de poder jurídico, como ocorre no caso da função de fato. Fora dessas 
hipóteses, a atuação do órgão não é imputável ao Estado22”. 

 

A Constituição de 1988 substituiu a expressão “funcionários públicos” por “agentes 

públicos”. Tal alteração teve como intuito a ampliação conceitual daqueles que atuam em nome 

do Estado. Assim, no âmbito da responsabilização civil do Estado, não é necessária a existência 

de vínculo estatutário entre o agente e a Administração Pública ou mesmo a percepção de uma 

                                                 
21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – 26. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013. p. 578 
22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – 26. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013. p. 579 



 

 

26 

remuneração, basta que haja uma ação ou omissão no exercício de uma função pública23.Nas 

palavras de Cristiano Chaves, 

  

“policiais (civis ou militares), médicos de hospitais públicos ou postos de saúde, 
professores de escolas públicas, mesários a serviço da Justiça Eleitoral, servidores 
administrativos de tribunais, enfim, poderíamos citar centenas de funções que se 
encaixam na fórmula constitucional dos agentes públicos. O Projeto de Lei do 
Senado n. 718, de dezembro de 2012 – que pretende normatizar a 
responsabilidade civil do Estado – conceitua agente público, em seu art. 3º, VIII, 
nos seguintes termos: ‘Agente – quem atua para as pessoas jurídicas públicas e 
para as pessoas privadas prestadoras de serviço público, a qualquer título, 
mesmo sem vínculo funcional ou de modo temporário’24”. 

 

Note-se que o conceito é bem amplo, abrangendo, além dos servidores estatutários e 

agentes políticos, aqueles que atuam em pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 

serviço público e até mesmo os particulares em colaboração com a administração, 

terceirizados, estagiários, voluntários e agentes de fato. Este alargamento conceitual está em 

consonância com a teoria do órgão, uma vez que a atuação desses agentes, no desempenho de 

uma função pública, será imputada à pessoa jurídica. O agente, inclusive, nem mesmo precisa 

estar em serviço para que esteja configurada a responsabilidade do Estado, sendo apenas 

necessário que tenha agido na qualidade de agente público.  

 

2.3 Excludentes da responsabilidade civil 

 

Como já vimos anteriormente, o nexo causal entre a conduta e o dano é um dos elementos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Em algumas situações, no entanto, este nexo 

de causalidade pode ser rompido, caso reste demonstrado que o serviço público não foi a causa do 

dano. São as chamadas excludentes da responsabilidade civil, que não devem ser confundidas 

com as excludentes da ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, 

legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular de direito). As 

excludentes da ilicitude retiram o caráter antijurídico da conduta, ou seja, a conduta deixa de ser 

                                                 
23 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 685. 
24 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 686. 
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contrária ao ordenamento jurídico caso verificada uma de suas hipóteses, não excluindo, 

entretanto, o dever de indenizar a vítima pelos danos sofridos25.  

As excludentes da responsabilidade civil, por sua vez, isentam do dever de indenizar, 

justamente por romperem o nexo causal. Embora não tenham sido definidas em lei, três 

excludentes da responsabilização civil foram tradicionalmente apontadas pela doutrina, quais 

sejam: o caso fortuito ou força maior; o fato exclusivo da vítima; e o fato de terceiro. 

Ressalte-se que tais excludentes só não serão cabíveis nas hipóteses de aplicação da teoria do 

risco integral, que será oportunamente tratado no item 2.4.3.2. 

 

2.3.1 Caso fortuito e força maior 

 

Existe grande controvérsia doutrinária acerca dos conceitos de caso fortuito e força 

maior, sendo, por vezes, distinguidos quanto à previsibilidade, evitabilidade ou, mais 

comumente, quanto à origem da conduta danosa. Assim, majoritariamente, ambos seriam 

fatos inevitáveis e externos a conduta do agente, mas a força maior seria um evento 

decorrente das forças da natureza, enquanto o caso fortuito decorreria de uma ação humana. 

 O art. 393 do Código Civil, no entanto, não faz qualquer distinção conceitual e nem 

quanto às consequências, ao prever que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes 

de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. 

Já o parágrafo único reforça a ideia de inevitabilidade: “o caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Vemos, 

portanto que a distinção tem caráter mais acadêmico, sendo de pouca relevância prática. O 

mesmo não se pode dizer da distinção entre fortuito interno e externo, que, conforme 

veremos, conferirá tratamento absolutamente diferenciado de acordo com a hipótese.  

O fortuito interno decorre de uma atividade estatal. O Estado, ao desenvolver ou 

atribuir a outrem determinada atividade de caráter público, assume, perante a sociedade, os 

riscos dos resultados gerados, não cabendo a exclusão da responsabilidade civil.  Tomemos 

como exemplo o transporte público de passageiros. Por se tratar de concessionária de serviço 

                                                 
25 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 470. 
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público, a empresa que efetuou o transporte será responsabilizada em caso de dano sofrido por 

um passageiro em um acidente de trânsito, já que assumiu o risco daquela atividade26.  

Por outro lado, o fortuito externo não está relacionado à atividade desenvolvida e afastará 

a responsabilidade civil do Estado. Embora haja divergência, a jurisprudência pátria tem 

considerado os casos de assaltos ocorridos em transportes públicos como fortuito externo, 

excluindo o dever de indenizar por parte da concessionária. É o que se extrai da decisão proferida 

pelo STJ no Recurso Especial (REsp) 726.371/RJ, cuja ementa passamos a transcrever: 

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAL. ASSALTO À MÃO 
ARMADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO 
EXTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA 
TRANSPORTADORA.  
1. A Segunda Seção desta Corte já proclamou o entendimento de que o fato 
inteiramente estranho ao transporte em si (assalto à mão armada no interior 
de ônibus coletivo) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da 
empresa transportadora.  
2. Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp 726.371/RJ , Rel. Ministro 
Hélio Quaglia Barbosa, DJ 05/02/2007)  

 

2.3.2 Fato exclusivo da vítima 

 

No caso de a culpa pelo evento danoso ser exclusiva da vítima, obviamente que o dever de 

indenizar não poderá ser imputado a outra pessoa. É preciso, no entanto, distinguir os casos de 

culpa exclusiva da vítima dos casos em que há culpa concorrente do Poder Público. No segundo 

caso, ocorrerá apenas uma atenuação da responsabilidade estatal. O art. 945 do Código Civil 

prevê a hipótese ao dispor que “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”. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 738 mitiga a responsabilidade do 

transportador se a vítima houver concorrido para o dano. 

 

                                                 
26 DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; e NETTO Felipe Peixoto Braga. Op. cit., p. 472. 
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2.3.3 Culpa de terceiro 

 

A culpa de terceiro, em regra, irá excluir o dever de indenizar. Quando falamos de 

responsabilidade civil do Estado, tal regra pode sofrer mitigações, considerando o risco que o 

Estado assume ao desenvolver determinadas atividades. Novamente usando o transporte de 

passageiros como exemplo, o art. 735 do Código Civil dispõe expressamente que “a 

responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida por culpa 

de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. No mesmo sentido, a Súmula 187 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que “a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente 

com passageiro, não é ilidida por culpa de terceiro, contra o qual tenha ação regressiva”. 

 

2.4 As principais teorias acerca da responsabilidade civil do Estado 

 

2.4.1 Teoria da irresponsabilidade 

 

Durante vasto período histórico, prevaleceu a idéia de total irresponsabilidade do Estado, 

com base em uma concepção divina do poder. Tal idéia é traduzida na máxima inglesa “the king 

can do no wrong” (o rei não faz nada errado), tendo seu ápice nas monarquias absolutistas 

européias do século XV e perdurando até a metade do século XIX com o chamado Estado Liberal. 

Responsabilizar o Estado seria uma forma de desrespeito a sua soberania, não sendo os atos de seus 

agentes atribuídos ao Estado. Com o advento do Estado de Direito e a submissão do Poder Público 

ao ordenamento jurídico, a teoria perdeu espaço, surgindo a responsabilização estatal, cujos 

fundamentos passaram por grandes evoluções ao longo dos anos27.  

O Brasil não teve fase da irresponsabilidade. Até mesmo na época do império havia 

previsão expressa dos atos que eram de responsabilidade do Estado. Além disso, desde a 

Constituição de 1946 a responsabilidade civil do Estado no Brasil é objetiva. 

 

                                                 
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 25. ed. rev., ampl. e atual. até a 
Lei n 12.587, de 3-1-2012 – São Paulo: Atlas, 2012. p. 544  
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2.4.2 Teorias sobre a responsabilização subjetiva do Estado 

 

Após o declínio da tese da irresponsabilidade estatal, ganha força a ideia de 

responsabilidade subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de culpa lato sensu no caso 

concreto. Cumpre mencionar que, inicialmente foi feita distinção entre os atos de império e 

atos de gestão. Os primeiros seriam aqueles decorrentes do poder soberano do Estado, com 

prerrogativas e privilégios, não gerando o direito a indenização no caso de danos. Já os atos 

de gestão se aproximariam dos atos do direito privado, estando o Poder Público em posição de 

igualdade com os particulares e, assim, possibilitando a reparação dos danos causados. Tal 

diferenciação, hoje, não tem mais grande relevância prática. 

 

2.4.2.1 Teoria da culpa civilística 

 

De acordo com esta teoria, os agentes públicos atuam na função de prepostos. A 

responsabilidade teria fundamento na eleição ou vigilância desses prepostos (culpa in eligendo ou 

in vigilando). Acabou não prosperando justamente por criar grande dificuldade para a vítima 

comprovar a culpa estatal, ficando esta, muitas vezes, sem qualquer ressarcimento28.  

 

2.4.2.2 Teoria da culpa administrativa 

 

 Também chamada de culpa anônima ou falta do serviço (do termo francês “faute du 

service”), passou a considerar o agente público como não mais um simples preposto, mas 

como um instrumento da própria Administração Pública. De acordo com esta teoria, não seria 

preciso identificar o agente causador do dano, bastando comprovar o mau funcionamento do 

serviço público. José dos Santos Carvalho Filho ensina que  

 

                                                 
28 Gagliano, Pablo Stolze. Op. cit., p. 218. 
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“a falta do serviço podia consumar-se de três maneiras: a inexistência do 
serviço, o mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço. Em 
qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento da 
existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. Por esse 
motivo, para que o lesado pudesse exercer seu direito à reparação dos prejuízos, 
era necessário que comprovasse que o fato danoso se originava do mau 
funcionamento do serviço e que, em conseqüência, teria o Estado atuado 
culposamente. Cabia-lhe, ainda, o ônus de provar o elemento culpa29”. 

 

2.4.2.3 Teoria da culpa presumida 

 

 A grande inovação nesta teoria é a inversão do ônus da prova, com a presunção de 

culpa por parte do Estado. Ainda seria possível demonstrar a não ocorrência de culpa, mas 

esse ônus caberia ao próprio Estado e não à vítima. 

 

2.4.3 A responsabilização objetiva do Estado 

 

Evoluímos e finalmente chegamos à fase da responsabilidade objetiva do Estado – 

aqui não interessa a culpa ou dolo do agente ou a culpa do serviço. Para responsabilizar o 

Estado são necessários apenas elementos objetivos, como: conduta de um agente público, 

dano e nexo causal ou etiológico entre o dano e a conduta. 

Como já vimos, no Brasil, a base legal para a responsabilização estatal objetiva está no 

art. 37, § 6º da CRFB que atribui responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a 

terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. 

Note-se, portanto, que a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a do agente público perante 

o Estado é subjetiva. Na responsabilidade objetiva exclui-se o elemento subjetivo (dolo ou 

culpa) e a ilicitude, ou seja, o Estado responderá mesmo até em caso de ter praticado um ato 

lícito, pois basta que esse ato cause um dano, dano este que deve ser específico e anormal.  

 

                                                 
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 546 
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2.4.3.1 Teoria do risco administrativo 

 

Com o passar do tempo, verificou-se que o Estado encontra-se em uma posição 

econômica, política e jurídica superior a dos administrados, tendo uma série de prerrogativas. 

Em alguns casos, seria injusto e até mesmo ineficaz exigir que o particular, diante de 

prejuízos advindos de uma atividade estatal, tivesse que comprovar a culpa do Estado, para só 

então ser indenizado.  Se o Estado, a fim de gerar um benefício a toda coletividade, gera um 

dano a uma determinada pessoa, deverá ressarci-la. 

Assim, o Estado passou a arcar com o risco pelo desenvolvimento de certas atividades. 

É a teoria que fundamenta atualmente a responsabilidade civil estatal. Não se trata de uma 

responsabilização ilimitada e indiscriminada, podendo o Estado demonstrar a ocorrência de 

uma das excludentes da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, para afastar o 

dever de indenizar.  

 

2.4.3.2 Teoria do risco integral  

 

Trata-se de tese que vem sendo aplicada em hipóteses excepcionais de atividades de alto 

risco. Nestes casos, não se admite a alegação de excludentes da responsabilidade, bastando que 

ocorra um dano decorrente da atividade estatal. Está atrelada a idéia de risco social e repartição 

dos encargos30. Apesar de muito criticada pela doutrina, vem sendo admitida pela jurisprudência 

em casos de dano nuclear, dano ambiental e na custódia de pessoas e coisas. 

 

2.5 Responsabilidade por omissão 

 

 O art. 37, § 6º da CRFB, como já mencionado anteriormente, estabelece a 

responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público pelos danos causados pelos seus agentes a 

terceiros. Como podemos ver, o dispositivo constitucional não faz menção expressa aos casos 

                                                 
30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 547 
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de conduta omissiva do Estado. Certo é que a responsabilização independente de culpa só será 

possível se houver previsão legal. É o que dispõe o art. 927, parágrafo único, do Código Civil: 

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei”. 

Assim, majoritariamente, a doutrina vem afirmando que a responsabilidade civil do Estado 

em caso de omissão será subjetiva, baseada na teoria da culpa do administrativa, devendo ser 

comprovada a falha no serviço. 

 Nem toda conduta omissiva, todavia, irá gerar o dever de reparação por parte da 

Administração. José dos Santos Carvalho Filho afirma que:  

 

“quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão 
constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda 
conduta comissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; 
se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando 
o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é 
que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos31”. 

  

 Parte da doutrina classifica as condutas omissivas em genéricas e específicas. As primeiras 

seriam aquelas em que o Estado não tem o dever legal de evitar o dano. Nestes casos, só haverá 

responsabilização civil do Estado se comprovada a culpa lato sensu de seu agente. Já nas 

omissões específicas, o Estado tinha o dever e a possibilidade de obstar o resultado danoso, mas 

permaneceu inerte. A responsabilidade seria objetiva, sem a necessidade de comprovar dolo ou 

culpa do agente público, bastando a ocorrência do dano e o nexo causal32. 

 

2.6 Responsabilidade por atos legislativos 

 

A edição de atos legislativos, desde que observado o devido procedimento previsto na 

Constituição Federal, não irá ensejar responsabilidade civil por parte do Estado, por não ter 

aptidão para gerar danos indenizáveis aos cidadãos, já que estarão protegidos pelo instituto do 

direito adquirido. Mesmo que a lei contrarie interesses de grupos ou indivíduos determinados, 

não irá gerar, em regra, obrigação de reparação por parte do Estado, se editada regularmente 

por aqueles eleitos pela própria sociedade para a função de legislar.  

                                                 
31 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 561 
32 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 240 
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Situação diversa ocorre no caso de lei declarada inconstitucional e que provocou prejuízo a 

alguém. Ao contrariar norma constitucional, a edição desta lei é um ato ilícito e, como tal, sujeito à 

reparação pelos danos causados. É necessário, no entanto, que a lei cause um dano efetivo e que seja 

declarada formalmente ou materialmente inconstitucional pelo órgão judiciário competente33.  

Outra situação peculiar é a da lei de efeitos concretos, que são aquelas que se 

apresentam como leis apenas no aspecto formal. Todo o processo legislativo é devidamente 

observado e não há qualquer vício formal no procedimento, mas os efeitos desta lei são 

concretos e individuais, se assemelhando a um ato administrativo. Nesta hipótese, se a lei de 

efeitos concretos causar prejuízo a um particular, será possível a responsabilização estatal, da 

mesma forma como ocorre nos danos causados por atos administrativos34.  

 

2.7 Responsabilidade por atos judiciários 

 

Discute-se a possibilidade de responsabilizar o Estado e o agente por decisões 

judiciais, considerando, principalmente, a autonomia conferida aos magistrados e a 

recorribilidade dessas decisões. De início, faz-se necessário diferenciar os atos judiciários dos 

atos judiciais. A primeira expressão refere-se aos atos administrativos praticados pelo Poder 

Judiciário e que poderão ensejar normalmente a reparação civil caso provoquem algum dano. 

Já os atos judiciais são aqueles praticados por magistrados no exercício da função judiciária, 

como as sentenças e acórdãos35.  

Assim como nos atos legislativos, a regra é a irresponsabilidade do Estado por atos 

judiciais. Porém, o art. 133 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73) estabelece que: 

 

Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva 
ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. 

 

                                                 
33 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 566 
34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 567 
35 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 569 
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Note-se que o dispositivo atribui responsabilidade ao juiz apenas no caso de dolo ou 

fraude. Tais condutas, por conta da regra contida no art. 37, §6º, da CRFB, poderão ser 

imputadas ao Estado, já que o juiz nada mais é que um agente público. No que tange às 

condutas culposas, o art. 5º, LXXV, da CRFB, em redação semelhante a já prevista no art. 

630 do Código de Processo Penal, dispõe que “o Estado indenizará o condenado por erro 

judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A segunda parte 

do dispositivo trata da indenização nos casos de prisão além do tempo determinado na 

sentença, não sendo aplicado ao tema da responsabilidade civil. No entanto, a primeira parte 

menciona apenas o erro judiciário, gerando dúvidas sobre a sua aplicação no âmbito civil. 

José dos Santos Carvalho Filho esclarece que:  

 

“apesar da dúvida que suscita, entendemos que o legislador constituinte 
pretendeu guindar à esfera constitucional a norma legal anteriormente 
contida no Código de Processo Penal, sem todavia, estender essa 
responsabilidade a atos de natureza cível36”.  

 

Portanto, os atos judiciais culposos não irão gerar responsabilidade civil do Estado, 

garantindo a independência e imparcialidade das decisões.  

 

 

 

 

                                                 
36CARVALHO FILO, José dos Santos. Op. cit., p. 571 
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3. DIVERGÊNCIA QUANTO AO SUJEITO PASSIVO DA LIDE E ANÁLISE DAS 

PRINCIPAIS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE O TEMA 

 

Como já mencionado em itens anteriores, o art. 37, §6º, da CRFB, estabelece a regra 

da responsabilidade objetiva do Estado e da responsabilidade subjetiva do agente público. Já a 

parte final do dispositivo constitucional garante o direito de regresso da Administração 

Pública em face do causador do dano, a fim de reaver a quantia paga à vítima. A interpretação 

a ser dada a esta parte final da norma constitucional vem sendo objeto de grande polêmica 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência nacional e será analisada no presente capítulo. O 

cerne da questão é a legitimidade passiva do agente público causador do dano em uma ação 

indenizatória movida pela vítima. Discute-se, portanto, a possibilidade da vítima ajuizar a 

ação contra o agente público, contra o Estado ou contra ambos.  

 

3.1. A posição do STF e a tese da dupla garantia 

 

 O Supremo Tribunal Federal consagrou a chamada “tese da dupla garantia”, que, ao 

interpretar a redação do art. 37, §6º, da CRFB, sustenta a criação de uma garantia em favor do 

particular lesado e outra em favor do agente público causador do dano.  

Ao estabelecer que o Estado responderá pelos danos causados por seus agentes e, ao mesmo 

tempo, assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não resta 

dúvida que a Constituição Federal cria uma garantia para a vítima, já que esta poderá reclamar a 

indenização diretamente do Estado, que, obviamente, tem mais recursos e mais possibilidade de 

arcar com o prejuízo, sem nem mesmo ter que comprovar o dolo ou a culpa do agente.  

Por outro lado, sustenta esta corrente que haveria uma segunda garantia criada pela 

norma constitucional em favor do agente público causador do dano. Dando uma interpretação 

literal à parte final do art. 37, §6º, da CRFB, seus defensores afirmam que o dispositivo, de 

forma implícita, dispõe que o agente só poderá ser responsabilizado pelo dano causado 

através de ação regressiva movida pelo Estado, após este ter indenizado a vítima.  

Esta tese, portanto, é o alicerce da corrente que defende a impossibilidade de o agente 

público figurar no pólo passivo em uma ação de responsabilização civil movida pela vítima e 
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foi adotada pelo STF no importante julgamento do Recurso Extraordinário nº 327904/SP no 

ano de 2006, cuja ementa passamos a transcrever: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA 
MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE 
PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. 
DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza 
a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as 
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que 
poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por 
ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes 
públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional 
consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe 
ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito 
privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a 
possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no 
entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e 
civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento.  
(STF - RE: 327904 SP , Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 
15/08/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 08-09-2006 PP-00043 
EMENT VOL-02246-03 PP-00454 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78). 

 

No precedente supracitado, a vítima moveu ação indenizatória contra o ex-prefeito do 

Município de Assis (SP), por conta de prejuízos financeiros decorrentes da edição de Decreto 

de Intervenção em face de hospital e maternidade de propriedade dela. O processo foi extinto 

sem julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento 

de ilegitimidade passiva do réu. A decisão foi mantida pelo STF, ao negar provimento ao 

Recurso Extraordinário mencionado, tendo como principal fundamento justamente a tese da 

dupla garantia. Vale transcrever trecho do voto do Relator Min. Carlos Ayres Britto: 

 

“10. Quanto à questão da ação regressiva, uma coisa é assegurar ao ente 
público (ou quem lhe faça as vezes) o direito de se ressarcir perante o servidor 
praticante de ato lesivo a outrem, no caso de dolo ou de culpa; coisa bem 
diferente é querer imputar à pessoa física do próprio agente estatal, de forma 
direta e imediata, a responsabilidade civil pelo suposto dano a terceiros. 
11. Com efeito, se o eventual prejuízo ocorreu por força de um atuar 
tipicamente administrativo, como no caso presente, não vejo como extrair do 
§6º do art. 37 da Lei das Leis a responsabilidade “per saltum” da pessoa 
natural do agente. Tal responsabilidade, se cabível, dar-se-á apenas em 
caráter de ressarcimento ao Erário (ação regressiva, portanto), depois de 
provada a culpa ou dolo do servidor público, ou de quem lhe faça as vezes. 
Vale dizer: ação regressiva é ação de “volta” ou de “retorno” contra aquele 
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agente que praticou ato juridicamente imputável ao Estado, mas causador de 
dano a terceiro. Logo, trata-se de ação de ressarcimento, a pressupor, lógico, 
a recuperação de um desembolso. Donde a clara ilação de que não pode 
fazer uso de uma ação de regresso aquele que não fez a “viagem financeira 
de ida”; ou seja em prol de quem não pagou a ninguém, mas, ao contrário, 
quer receber de alguém e pela primeira vez. 
12. Vê-se, então, que o §6º do art. 37 da Constituição Federal consagra uma 
dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação 
indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito 
privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, 
a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, 
no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa 
e civilmente, perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular”. 

 

 Note-se que o Ministro Carlos Ayres Britto afirma que permitir o ingresso de ação 

indenizatória contra o agente público configuraria hipótese de responsabilidade “per saltum” 

do agente público e, ainda, mesmo que implicitamente, invoca o princípio da impessoalidade, 

ao defender que o prejuízo ocorreu “por força de um atuar tipicamente administrativo”. O 

raciocínio é simples: como o agente público atua em nome do Estado, quem causa o dano ao 

particular é o próprio Estado e não o servidor. Cumpre mencionar outros precedentes judiciais 

do STF em sentido semelhante: 

 

RESPONSABILIDADE - SEARA PÚBLICA - ATO DE SERVIÇO 
LEGITIMAÇÃO PASSIVA. 
Consoante dispõe o § 6º do artigo 37 da Carta Federal, respondem as pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
descabendo concluir pela legitimação passiva concorrente do agente, 
inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de ressarcimento - 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
(STF - RE: 344133 PE , Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
09/09/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-216 DIVULG 13-11-
2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-05 PP-00901) 
 
EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação 
reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. 
Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem 
responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados 
enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de 
atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no 
desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação 
específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - 
responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, 
ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o 
direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou 
culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de 
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responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a 
terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do 
art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
(RE 228.977-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 12.4.2002. 
Informativo STF nº 263, abr. 2002). 

  

3.2. O recente posicionamento do STJ: 

 

 Em sentido oposto, importante corrente doutrinária e jurisprudencial defende a 

possibilidade da vítima escolher se quer ajuizar a ação indenizatória somente contra o Estado, 

somente contra o agente causador do dano ou em face de ambos em litisconsórcio facultativo. 

Seus adeptos afirmam que o §6º do art. 37 da Constituição Federal apenas confere a 

prerrogativa de o lesado buscar a reparação do dano em face do Estado, sem, no entanto, 

vedar o ajuizamento de ação diretamente contra o servidor. 

 Entendemos ser este o posicionamento mais correto, já que, de fato, a redação o §6º do 

art. 37 da CRFB em nenhum momento prevê a obrigatoriedade de buscar a reparação civil 

somente em face do Estado. Em verdade, a norma constitucional confere um benefício 

facultativo ao administrado, que, ao demandar, a Administração, terá a garantia de um 

patrimônio solvente e não precisará demonstrar a ocorrência de dolo ou culpa na conduta 

lesiva. Trata-se de uma proteção à vítima, não podendo ser interpretada de forma restritiva.  

 Mas então qual seria o interesse da vítima em propor a ação indenizatória em face do 

agente público e não do Estado?  

 Se, por um lado, a vítima, ao reclamar os prejuízos diretamente em face do Estado, 

terá os benefícios já mencionados (garantia de patrimônio solvente e responsabilidade 

objetiva), por outro, em caso de êxito na demanda, receberá a indenização, em regra, pela via 

dos precatórios, de trâmite notoriamente moroso. Ademais, processos judiciais envolvendo a 

Fazenda Pública tem rito próprio e execução mais dificultosa. Assim, após ponderar sobre as 

nuances do seu caso específico e sobre as particularidades do processo, poderá o particular 

concluir ser mais benéfico o ajuizamento da ação indenizatória contra o agente público. Não 

há qualquer violação de direito do agente causador do dano, uma vez que este, de qualquer 

forma, poderia ser demandado em ação de regresso. 

 A 4ª Turma do STJ corroborou esta corrente, em julgamento mais recente proferido 

em sede do Recurso Especial 1.325.862/PR, conforme transcrição abaixo: 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA 
ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃODO ESTADO A MULTA POR 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO 
ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, 
ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-
FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. 
1. O art. 37, § 6º, da CF/1988 prevê uma garantia para o administrado de 
buscar a recomposição dos danos sofridos diretamente da pessoa jurídica que, 
em princípio, é mais solvente que o servidor, independentemente de 
demonstração de culpa do agente público. Vale dizer, a Constituição, nesse 
particular, simplesmente impõe ônus maior ao Estado decorrente do risco 
administrativo; não prevê, porém, uma demanda de curso forçado em face da 
Administração Pública quando o particular livremente dispõe do bônus 
contraposto. Tampouco confere ao agente público imunidade de não ser 
demandado diretamente por seus atos, o qual, aliás, se ficar comprovado dolo 
ou culpa, responderá de outra forma, em regresso, perante a Administração. 
2. Assim, há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação 
diretamente contra o servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou 
contra ambos, se assim desejar. A avaliação quanto ao ajuizamento da ação 
contra o servidor público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto 
lesado. Se, por um lado, o particular abre mão do sistema de 
responsabilidade objetiva do Estado, por outro também não se sujeita ao 
regime de precatórios. Doutrina e precedentes do STF e do STJ. 
3. A publicação de certidão equivocada de ter sido o Estado condenado a 
multa por litigância de má-fé gera, quando muito, mero aborrecimento ao 
Procurador que atuou no feito, mesmo porque é situação absolutamente 
corriqueira no âmbito forense incorreções na comunicação de atos processuais, 
notadamente em razão do volume de processos que tramitam no Judiciário. 
Ademais, não é exatamente um fato excepcional que, verdadeiramente, o 
Estado tem sido amiúde condenado por demandas temerárias ou por 
recalcitrância injustificada, circunstância que, na consciência coletiva dos 
partícipes do cenário forense, torna desconexa a causa de aplicação da multa a 
uma concreta conduta maliciosa do Procurador. 
4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da 
publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada 
mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação 
que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. 
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que 
têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to 
mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte 
que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a 
medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto 
dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda 
aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento 
desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente 
com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda 
evidência, os deveres de cooperação e de eticidade. 
5. Recurso especial não provido.  
(Resp 1325862/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do 
julgamento 05.09.2013. Quarta Turma) 
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O caso trata de demanda movida por um Procurador do Estado do Paraná em face de 

escrivã por publicação errônea sobre condenação por litigância de má-fé que, de fato, não 

estava presente na sentença proferida pelo juiz. Tal fato, segundo o autor, teria lhe causado 

graves danos. O STJ, embora não acolhendo a pretensão autoral quanto ao mérito, entendeu 

ser possível que a agente pública figurasse no pólo passivo da demanda, cabendo ao autor 

escolher contra quem irá pleitear a reparação dos prejuízos alegados.  

Esta corrente é, também, a mais aceita pela doutrina especializada. Marçal Justen 

Filho afirma que “não há obstáculo a que o particular promova a responsabilização civil do 

Estado concomitantemente com a do agente estatal37”. Cumpre, ainda, transcrever as palavras 

de José dos Santos Carvalho Filho sobre o tema: 

 

“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 favorecer o 
lesado por reconhecer nele a parte mais frágil, mas não lhe retirou a 
possibilidade de utilizar normalmente o direito de ação. 
O entendimento configura-se como notoriamente restritivo: não se compadece 
com o amplo direito de ação assegurado aos administrados em geral e deixa em 
situação cômoda o agente que efetivamente perpetrou o dano. Por outro lado, 
não vislumbramos no ordenamento jurídico fundamento para a blindagem do 
agente causador do dano em virtude da possibilidade de ser ajuizada ação em 
face do Estado. Semelhante pensamento, portanto, é antagônico ao sistema de 
garantias outorgado pela Constituição38.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, p.246.  
38 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., p. 575 
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CONCLUSÃO 

 

 

Vimos que a função primordial da responsabilização em âmbito civil variou ao longo 

da história, tendo o instituto, no passado, um objetivo mais voltado à punição do infrator e 

atualmente prevalecendo a função reparatória, com ênfase na vítima e não no causador do 

dano, e precaucional, visando evitar a ocorrência de prejuízos futuros.  

Em regra, o próprio causador do dano terá a obrigação de indenizar a vítima. No 

entanto, há situações em que a lei atribui a outrem o dever de reparação, cabendo àquele que 

arcar com a indenização buscar compensação através das diversas formas previstas em nosso 

ordenamento jurídico. O Estado, tradicionalmente, se enquadra em uma dessas hipóteses 

excepcionais, já que é pessoa jurídica e, como tal, não dispõe de vontade própria, atuando 

sempre por meio de pessoas físicas, a saber, os agentes públicos39.  

No que tange à responsabilidade estatal, vemos um crescente alargamento das hipóteses de 

incidência, reflexo da ingerência do Estado em determinadas áreas e da aceitação das modernas 

teorias que fundamentam a responsabilização no risco assumido ao desenvolver certas atividades.  

Diversas teorias buscaram explicar a relação do Estado com os agentes que atuam em 

seu nome. Essas teorias tem influencia direta na análise do tema proposto, sendo 

imprescindível, nos dias de hoje, debater e, eventualmente, concluir pelo exato alcance e 

forma de responsabilizar os agentes do Estado. 

Para que obtenhamos maior segurança jurídica, faz-se necessário pacificar temas 

polêmicos. É o que buscamos fazer no presente trabalho ao apontar os entendimentos recentes 

do STF e do STJ quanto ao sujeito passivo na ação indenizatória por danos causados por agente 

público, atuando nessa condição. Como o §6º do art. 37 da CRFB não prevê expressamente a 

obrigatoriedade de buscar a reparação civil diretamente em face do Estado, entendemos não ser 

possível conferir ao dispositivo interpretação restritiva, limitando o direito de ação da vítima. 

Demonstramos que a norma constitucional apenas confere um benefício ao particular, pois, ao 

mover a ação contra o Estado, terá maior probabilidade de encontrar um patrimônio solvente e 

não precisará demonstrar a ocorrência de dolo ou culpa na conduta do agente. Por outro lado, 

deverá observar o trâmite dos processos contra a Fazenda Pública e, em regra, receberá a 

indenização pela via morosa dos precatórios. Desta forma, a depender do caso, pode ser mais 

                                                 
39 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 578. 
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interessante para a vítima ajuizar o processo em face do agente público, não havendo em nosso 

ordenamento qualquer vedação expressa a tal procedimento. 

A existência de decisões em sentidos absolutamente contrários e de diversas teses 

doutrinárias antagônicas apenas contribui para a criação de um ambiente de incertezas. Por 

fim, a insegurança observada é prejudicial não só ao lesado, mas também à própria 

Administração Pública, que pode não conseguir reaver de forma rápida e eficaz eventuais 

indenizações pagas por danos causados por seus agentes.  
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