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RESUMO 
 
 

SANTOS, Laércio dos. REPARAÇÃO CIVIL: Responsabilidade Civil do Estado 
Frente ao SUS e a Obrigação de Indenizar. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016 
 
 
Pautando-se na Lei como a construção basilar de uma sociedade igualitária, cuja 
sua origem, seus costumes, sua evolução, bem como sua própria existência, rege-
se, também por princípios. Portanto, o objetivo deste trabalho coaduna-se com 
entendimento da doutrina, no sentido de que, a sociedade se vincula ao Estado por 
imposição normativa, e todos aqueles, que em nome deste, prestem serviço à 
Administração Pública, devem atuar em função de melhorias ao desenvolvimento 
social coletivo, por obediência à Constituição Federal. A saúde é um direto Social, 
fundamental e promoção da dignidade da pessoa humana. Destaca-se, que uma vez 
prestado o atendimento á saúde, se este não foi adequado e provocou lesão à 
pessoa tornando á vítima, esta, tem o direito a ser indenizada por dano material, 
estético e moral, pois, o Estado responde pela teoria do risco administrativo e por 
esta, tem o dever de reparação ao dano, bem como o direito de regresso a desfavor 
do agente que o causou, comprovado no devido processo legal com transito em 
julgado. 

 
 

Palavras-Chave: Estado; Saúde; Responsabilidade; Administrativa. 

 
Abstrat:  
 
SUMMARY  
 
SANTOS, Laércio dos. CIVIL REPARATION: Liability State Front SUS and 
indemnify obligation. Work Completion of course (Monograph - Law Degree). 
College Green City, 2016. 
 
Basing on the Law as the basic construction of an egalitarian society, which its origin, 
its customs, its evolution and its very existence is governed also by principles. 
Therefore, the objective of this study is consistent with the understanding of doctrine, 
in the sense that the company is bound to the state for rules enforcement and all 
those who in the name of, provide services to the Public Administration must act on 
the basis of improvements the collective social development, by obedience to the 
Federal Constitution. Health is a direct social, fundamental and promotion of human 
dignity. Noteworthy is that once provided care to health if it was not suitable and 
caused injury to the person making the victim, it has the right to be indemnified for 
material damage, aesthetic and moral, because the state is responsible for theory 
administrative risk and this has the duty to repair damage, as well as the right to 
return the disfavor of the agent that caused it, proven in due process with final and 
unappealable decision.  
 
 Keywords: State; Health; Administrative; Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Os pilares da sociedade remontam a princípios básicos por ela mesma 

construídos, oriundos da sua forma de organização, desenvolvidos em valores que a 

faz essa permanecer ativa, baseada em costumes e contratos verbais. O 

aprendizado foi se aperfeiçoando e ao longo de séculos evoluindo, tornando-se Lei, 

ou "dever ser", na forma escrita em que uma vez decretada tem valor "erga homes". 

Visando tão somente a proteção e melhor qualidade da vida humana a 

norma mandamental será sempre aquela que protege a vida e integridade física e 

que protege a dignidade da pessoa humana. O cuidado da vida está ligado ao 

acesso a serviços médicos e tudo o que decorre deste evento, como a defesa da 

honra e imagem. Para que os indivíduos sejam efetivamente protegidos pelo Estado 

surgem institutos como a responsabilidade administrativa, civil e penal, que através 

de seus agentes devem velar pelos direitos dos cidadãos.  

Comenta Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 
 

Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na 
sociedade quando se inverte a tradicional relação entre o Estado e 
indivíduo e se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos e, 
depois, deveres perante o Estado,e que os direitos que o Estado tem 
em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das 
necessidades dos cidadãos.1 
 
 

A saber que a relação construída entre o Estado e cidadão vai além das 

expectativas depositadas. A Norma tem alcance também subjetivo, quando esta tem 

o dever de atender interesse abstrato futuro, pois, enquanto no momento cuida do 

interesse objetivo, a necessidade momentânea é de relevância alcançada, surge a 

responsabilidade do efeito duradouro, passivo de penalidades quando descumpre o 

escopo da mesma, analisado através de uma ampla interpretação e juridicamente 

comprovado a falta no compromisso assumido.   

 

 

                                                             
1 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 136. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 O AMPARO CONSTITUCIONAL  

 

 

Nota-se que, por vezes, medidas protetivas são adotadas em preservação à 

dignidade da pessoa humana, com viés universal. Mas qual sua real validade se não 

fosse a força imperativa do um poder de uma lei maior? O Brasil, por exemplo, se 

comunica por meios de acordos e pactos internacionais como a Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, e adota 

um compêndio de normas com poder imperativo imediato a qual denomina-se 

Constituição Cidadã, com medidas visando preservar o acesso à saúde de 

qualidade, dentre outros direitos sociais no escopo de seu artigo 6°, principalmente:  

 
 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 
 

Essa garantia tem força coercitiva quando descumprida, como será 

abordado no decorrer dos próximos capítulos. 

A efetivação do acesso à saúde, bem como sua forma de financiamento- 

regularizado por um Sistema único de Saúde (SUS) -, encontram-se elencadas 

principalmente nos artigos de 196 à 200, da Constituição Federal. Vale destacar 

desde logo, algumas das principais diretrizes taxadas no caput do artigo 198, que se 

completa em vários incisos e parágrafos. Destaca-se alguns: 

 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
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§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
 

 

É clara a preocupação do Estado em relação ao cidadão. Criou parâmetros 

de arrecadação, forma de gestão no destino a que se refere a prestar atendimento à 

saúde, pois, com um sistema integrado todos os órgãos da Administração Pública 

direta e indireta tem sua parcela de responsabilidade colacionando-os aos 

princípios; ou seja, os princípios da Administração Pública como será melhor 

aprofundado. 
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CAPÍTULO Il 

 

 

2.1 CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

O Direito Administrativo é um ramo do direito público interno que ao informar 

como deve ser o funcionamento do Estado, submete o administrador público a 

observância de princípios inseridos dentro de um Regime Jurídico Administrativo.  A 

Administração Pública dispõe de prerrogativas para atingir seus fins, que em última 

análise seria o bem público. Contudo, são as restrições que limitam o agir 

desenfreado do administrador público e cobram dele responsabilidade pelos atos 

praticados, que deve chamar a atenção. 

Antes de tratar do tema responsabilidade civil do Estado, se faz importante 

entender o contexto que envolve o tema e principalmente o ramo do direito em que o 

assunto está inserido, isto é, qual o conceito de Direito Administrativo. Hely Lopes 

Meirelles define : 

 
 
[...] conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, 
os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 
direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado.2 

 
 

Percebe-se que o autor ao destacar um conjunto harmônico de princípios 

jurídicos da Administração Pública, faz que a mesma atenda aquilo que o Estado 

espera com relação aos princípios adotados; quando  liga a atividade pública aos 

fins sociais, que na proposta deste trabalho seria diretamente o serviço de saúde, ou 

seja, prestando ao cidadão particular um atendimento desde o início de um 

tratamento médico até o restabelecimento total de sua saúde, mesmo que este 

tenha de utilizar mais de um órgão da Administração Pública para que seja atendida 

sua  devida necessidade. 

Esta interpretação acredita-se ir ao encontro a tal discussão pois, se nesta 

circunstância tornaria evidente que não funcionam de forma separado o Direito 

                                                             
2MEIRELLES, Hely Lopes.Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 40. 
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Administrativo e o Direito Público, nos levaria também ao encontro do conceito 

abordado por Diogenes Gasparini: 

 
 

O Direito Administrativo, quanto a ser ou não parte do Direito Público, 
não oferece nenhuma preocupação ou dúvida. É porção desse ramo 
sob qualquer dos dois critérios escolhidos pela doutrina para 
distinguir os esgalhos em que se fraciona o Direito, ou seja, o do 
interesse público e o do sujeito da relação jurídica com prerrogativas 
de autoridade.3 
 

 

Tal afirmação nos permitiria concluir que o interesse público virá sempre em 

primeiro plano, e a Administração pública responde pela transgressão dentro do 

direito administrativo, o qual o sujeito da relação jurídica passa a ser a autoridade 

segundo a doutrina. 

 

 

2.2 Princípios norteadores do Direito Administrativo 

 

 

Como mencionado anteriormente, o administrador público deve observar, 

além das normas que regulamentam o Regime Jurídico Administrativo, os princípios 

que ordenam o seu agir. Alguns estão expressamente previstos na Constituição, a 

exemplo dos transcritos no caput do art. 37 da Constituição Federal, como é 

possível ser analisado: 

 
 

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. 

 

 

Desta forma, tento como norte tal observância, estes princípios colocam um 

freio no poder implícito da Administração pública para com seus administrados na 

prestação do serviços públicos ofertados pelo Estado. 

 

 

                                                             
3  GASPARINI, Diogenes.  Direito Administrativo.  17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 56. 
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2.2.1 Legalidade 

 

 

Enquanto o particular é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe (art. 

5°,II, da CF/88), o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei permite. 

Comenta Mazza: 

 
 

Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa a 
subordinação da Administração Pública à vontade popular. O 
exercício da função administrativa não pode ser pautado pela 
vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve 
obrigatoriamente respeitar a vontade da lei.4(g.n.). 
 

 

Por não poder contrariar a lei é que este princípio impõe à Administração 

Pública igualdade ao particular no que diz respeito a obediência a vontade soberana 

do Estado.  

 

 

2.2.2 Impessoalidade 

 

 

Entende-se por esse princípio que a Administração Pública, através de seus 

administradores na prestação do serviço público, mesmo sendo estes com a 

experiência de vida pessoal ligada aos particulares e, em contato direto com os 

mesmo na prestação de um serviço de saúde, por exemplo, nunca deve priorizar o 

atendimento individualizado; como bem informa Bacellar Filho: 

 
 

A idéia de impessoalidade vincula-se às experiências de vida dos 
administradores, as quais não devem afetar o seu proceder, 
obrigatoriamente informado pelo interesse público. A observância do 
preceito pela Administração previne o ato praticado de qualquer 
sentido de individualismo, posicionando em conformidade com o bem 
comum.5 
 
 

                                                             
4 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 92. 
5 FILHO, Romeu Felipe Bacellar.  Direito Administrativo.  4 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 50. 
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Em tese, significaria não fazer distinção, agindo sempre de forma imparcial, 
como reafirma Mazza: 

 
 

O princípio da impessoalidade estabelece um dever de 
imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo 
discriminações (perseguições) e privilégios (favoritismo) 
indevidamente dispensados a particulares no exercício da função 
Administrativa.6 
 

 

Desta forma, a Administração atinge o desejo mandamental da Constituição 

Federal, ao prestar um atendimento público sem fazer distinção. 

 

 

2.2.3 Moralidade 

 

 

A moralidade por assim dizer, tem suas raízes históricas na moral social e 

na ética, pois, sua pureza são valores  adquiridos e preservados na sociedade, para 

tanto,  também é um princípio imposto à Administração Pública como bem leciona 

Bacellar Filho:  

 
 

O princípio da moralidade, aplicada ao campo da Administração 
Pública, ao incorporar conteúdo ético, incide justamente na esfera do 
anseio de certeza e segurança jurídica, mediante a garantia da 
lealdade e boa-fé tanto da Administração Pública, que recepciona os 
pleitos, institui e decide, quanto do destinatário de seus atos".7 
 

 

De acordo com o doutrinador fica evidente como sendo direito dos 

administrados, pela garantia da boa-fé implícita à Administração Pública, pois, esta 

deve velar a moralidade como sendo a garantia e segurança jurídica da sociedade. 

 

 

2.2.4 Publicidade 

 

 

                                                             
6 MAZZA, Alexandre. Op. Cit., p. 98. 
7 FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Op. Cit., p. 53. 
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Por este princípio é possível observar a preocupação que a legislação traz 

quanto aos interesses da Administração Pública, pois se trata de bens indisponíveis 

sob seu total controle, como se denota ao observar a conclusão de Bacellar Filho:  

 
 

A CF de 88 dedicou especial atenção ao princípio da publicidade, 
também inscrito no art. 37, exigindo a ampla divulgação dos atos 
praticados pala Administração, retratando, tal preceder, como 
pressuposto essencial à vontade dos atos administrativos. Verifica-se 
que o intuito do aludido princípio é de exigir maior transparência na 
atuação dos administradores, ensejando a moralidade administrativa, 
também constituída em princípio informador da disciplina. Por outro 
lado, incentiva-se,a confiança dos cidadãos no Poder Público, 
contribuindo para que a relação seja fortalecida.8 
 

 

Nesse molde, fica claro a preocupação demonstrada pelo autor em 

interpretar o dispositivo constitucional, e estende seu entendimento no sentido de 

que o aludido princípio cuida de divulgar os feitos da Administração, disciplinando a 

mesma. 

 

 

2.2.5 Eficiência 

 

 

O princípio da eficiência foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro a 

partir da EC 19/98. Não basta ao administrador público agir apenas de acordo com a 

lei, mas também com eficiência no trato das coisas públicas. Assim, esclarece Hely 

Lopes Meirelles: 

 
 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta a 
ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 
positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.9

 

 
 

                                                             
8
 FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Op. Cit., p.51. 

9   MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 98. 
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Na esfera da prestação do serviço público, Lopes Meirelles define a 

eficiência funcional em sentido amplo como aquela que abrange: 

 
 

[...] não só a produtividade do excedente do cargo ou da função 
como a perfeição do trabalho e a sua adequação técnica aos fins 
visados pela Administração, para o que se avaliam os resultados, 
confrontam-se os desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de 
treinamento. Assim, a verificação da eficiência atinge os aspectos 
quantitativo e qualitativo do serviço, para aquilatar do seu rendimento 
efetivo, do seu custo operacional e da sua real utilidade para os 
administrados e para a Administração.10 

 
 

Ou seja, a eficiência funcional atinge seu ápice ao alcançar o desejo da 

Administração quando atinge todos os fins que satisfazem a comunidade e seus 

membros. 

 

 

2.2.6 Continuidade dos serviços públicos 

 

 

Como os demais princípios que integram a base da Administração Pública, o 

da continuidade após início da prestação do serviço público tem dever de 

cumprimento por prazo indeterminado, pois não cessa, mesmo que seja realizado o 

serviço de forma indireta por meio concessionário e permissionário, como Informa 

Mazza: 

 
 

O princípio da continuidade veda a interrupção na prestação dos 
serviços públicos. Aplica-se, por isso, somente no âmbito do Estado 
prestador (atuações ampliativas da esfera privada de interesses), 
não valendo para outros domínios, como o poder de polícia, a 
atividade econômica, o fomento, as atuações políticas e as funções 
legislativas e jurisdicionais. (...) Por se característica inerente ao 
regime jurídico dos serviços públicos, o dever de continuidade 
estende-se às formas indiretas de prestação, por meio de 
concessionários e permissionários. Isso porque que a continuidade 
constitui garantia do usuário, que não se altera diante da forma de 
prestação do serviço.11 

 

                                                             
10 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 108, 109. 
11 MAZZA, Alexandre. Op. Cit., p. 134.  
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Percebe-se que por esse princípio da continuidade é perfeitamente aceitável 

as instituições privadas como permissionários a prestar assistência á saúde, mesmo 

por meio de convênio e contratos de direito público que os liga diretamente a 

Sistema único de Saúde (SUS), complementando-o na forma do art. 199, e § 1°, da 

CF/88: 

 
 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 § 1°; As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
 

Que em linhas gerais, o princípio da continuidade na prestação do serviço 

público se estenderia às instituições privadas sem prejuízo à atividade pública.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1  DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

Estabelece o parágrafo 1º, do art. 5º, da CF que "as normas definidoras de 

direito e garantias fundamentais, tem aplicação imediata". Nota-se pela necessidade 

de permanência da vida como sendo direito fundamental, que ela será sempre 

preservada, pois a norma de forma explicita, terá validade desde o momento em que 

foi inserida no ordenamento constitucional, por sua tamanha relevância valorativa de 

proteção. 

O por que dessa necessidade? Quem nos esclarece é o entendimento 

definido por Ferreira Mendes e Gonet Branco: 

 
 

O direito à vida apresenta evidente cunho de direito de defesa, a 
impedir que os poderes públicos pratiquem atos que atentem contra 
a existência de qualquer ser humano. Impõe-se também a outros 
indivíduos, que se submetem ao dever de não agredir o bem 
elementar.12 
 
 

O bem elementar na qual os autores tratam é a vida no seu mais elevado 

grau da existência humana, que deverá não só ter a proteção contínua dos poderes 

públicos, mas de qualquer pessoa que possa atentar contra o bem maior. Não pode 

ser permitido o direito de escolha de não mais viver, como pode-se constatará 

interpretação de Ferreira Mendes e Gonet Branco: 

 
 

 Não sendo dado extrair do direito a vida a não mais viver, os 
poderes públicos não podem consentir em práticas de eutanásia. A 
eutanásia esta ligada a uma deliberada ação, que tem em mira o 
encerramento da vida de uma pessoa que sofre de um mal terminal, 
padecendo de dores substanciais.[...] A eutanásia é incompatível 
com direito à vida, mesmo que haja o consentimento do paciente. 
Incumbe ao Estado o dever de não apenas não praticar tais atos 
como também o de aparelhar o ordenamento jurídico para a sua 
repressão. 

                                                             
12 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 259, 260. 
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O direito à vida pode também engendrar o dever positivo de os 
poderes públicos fornecerem medicamentos indispensáveis à 
sobrevivência do doente. [...] Os direitos fundamentais, em geral, 
excitam o dever de proteção a cargo do Estado.13 
 
 

Entende-se que o Estado tem o dever de cuidar da saúde dos pacientes 

fornecendo medicamentos que preservam-lhe a vida e prolongando sua existência 

por se tratar de um direito fundamental, ou seja, aqui não se tem o direito de 

escolher a obrigatoriedade é por se tratar de um direito adquirido e positivado. 

 

 

3.1.1 Direito à saúde 

 

 

A todos é assegurado o direito a saúde, esta afirmação vai de encontro ao 

dispositivo constitucional do artigo 196, CF/88:  

 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 
 

Ou seja, a abrangência do dispositivo legal impõe obrigação ao Estado no 

atendimento à saúde e minimizando riscos aos cidadãos, no qual as políticas sociais 

devem atender de forma igualitária. 

 

 

3.1.2 Dignidade humana 

 

 

Essa premissa, como sendo o dever obrigatório da proteção estatal, é 

defendida pela interpretação de Ferreira Mendes e Gonet Branco: 

 
 

                                                             
13 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 261. 
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A vida humana- como valor central do ordenamento jurídico e 
pressuposto existencial dos demais direitos fundamentais, além da 
base material do próprio conceito de dignidade humana - impõe 
medidas radicais para a sua proteção. Não havendo outro meio 
eficiente para protegê-la, a providencia de última ratio da tipificação 

penal se tornará inescapável.14 

 
 

A ênfase dos autores, se bem observarmos, poder-se-a levar às ultimas 

conseqüências no que se refere à preservação da dignidade humana, ou seja, que 

uma vez descumprindo o ordenamento jurídico, em nada obsta após a tentativa de 

preservação da dignidade humana em todas as esferas estatais o direito  de buscar 

a possibilidade de uma representação penal, que nesse caso somente para a 

preservação do direito positivado ao lesado e nunca a favor do Estado, pois se 

assim fosse seria uma repressão. 

 

 

3.1.3 Dignidade estabelecida na Lei Pacto São José da Costa Rica 

 

 

 A Constituição Federal adotou em seu ordenamento as normas de 

preservação da dignidade da pessoa humana como sendo direito fundamental 

pátrio. Para tanto segue critério de aceitação internacional, pois estabelece na CF no 

§ 2°, do art. 5°, traz a seguinte redação "os direitos e garantias expressos nessa 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte". 

O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica (Decreto Lei n° 678, 

de 06 de novembro de 1992). Insta destacar que fora promulgada a Convenção 

Americana sobre Diretos Humanos (Pacto São José da Costa Rica), em 22, de 

novembro de 1969. 

Para que não pairassem dúvidas e empecilhos quanto à permanência do 

tratado no ordenamento jurídico brasileiro o § 3°, do art.5°; enfatiza colocando um 

sistema de eficácia para que os direitos humanos sejam permanentes e respeitados 

"os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

                                                             
14 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 261, 262. 
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aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais." 

É que nesse caso uma vez aprovado pelas duas casas do Congresso 

Nacional, os tratados são inserido no ordenamento pátrio sem direito a veto, pois 

foram amplamente analisados pelos congressistas. 

 

 

3.2 Serviços públicos e a saúde na Administração Pública 

 

 

Seria admissível desenvolver por lógica que prestação de serviço público na 

verdade se encaixa como uma contraprestação à coletividade que em tese, é 

incumbência Estatal á Administração Pública, a este parecer Lopes Meirelles 

conceitua serviços públicos como: 

 
 

[...] aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do 
Poder Público (segurança, polícia, higiene e saúde pública etc.) e 
para a execução dos quais a Administração usa a supremacia sobre 
os administrados. Por esta razão, só devem ser prestado por órgãos 
ou entidades públicas, sem delegação a particulares. Tais serviços 
por suas essencialidades, geralmente são gratuitos ou de baixa 
remuneração, para que fiquem ao alcance de todos os membros da 
coletividade.15 

 
 

Entretanto, é importante mencionar que a doutrina classifica a prestação de 

serviços públicos. Quanto aos seus destinatários a esse respeito Lopes Meirelles 

assim os divide:  

 
 

Serviços ‘uti universi’ ou gerais: são aqueles que a Administração 

presta sem ter usuários determinados, para atender a coletividade no 
seu todo, como os de polícia,  iluminação pública, calçamento e 
outros nessa espécie. Esses serviços satisfazem 
indiscriminadamente a população, sem que se erijam em direito 
subjetivo de qualquer administrado à obtenção para o seu domicílio, 
para a sua rua ou para o seu bairro. Esses serviços são indivisíveis, 
isto é, não mensuráveis na sua utilização. Daí porque, normalmente 
os serviços  ‘uti universi’ devem ser mantidos por imposto (tributo 

                                                             
15MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 296. 
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geral),e não por taxa ou tarifa, que é remuneração mensurável e 
proporcional ao uso individual do serviço.16 
 
 

E continua: 
 
 
Serviços ‘uti singuli’ ou individuais:  são os que tem usuários 

determinados e utilização particular e mensurável para cada 
destinatário, como ocorre com o telefone, a água e a energia elétrica 
domiciliares. Esses serviços, desde que implantados, geral direito 
subjetivo à sua obtenção para todos os administrados que se 
encontrem na área de sua prestação ou fornecimento e satisfaçam 
as exigências regulamentares. São serviços de utilização individual, 
facultativa e mensurável, pelo quê devem ser remunerados por 
tarifas (preço público), e não por imposto ou taxas (tributos)".17 
 

 

Mas o que ligaria estes a correlacionarem com a saúde? É simplesmente 

pelo fato de sua fonte arrecadadora em que cada tributo ou taxa arrecadada é 

destinado um percentual a União, e esta por sua vez, o redistribui por meio de 

diretriz orçamentária conforme  art.198; caput, e, parágrafos 1°, de I ao III, e 2°, de I 

ao III; da Constituição Federal: 

 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde 
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados 
sobre:  
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo 
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por 
cento); 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 
Municípios; 

                                                             
16MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p., 297.  
17MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 297. 
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III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos 
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 
 

 

Entende-se dessa forma que tudo que a União arrecada de cada cidadão, 

sem distinção, é devolvido em percentual, seguindo esse critério constitucional, ou 

seja, a coletividade é quem mantém o funcionamento da máquina estatal. Desta 

forma, a manutenção e captação dos recursos serão sempre mantidos e destinados 

à manutenção dos serviços saúde pela autoridade administrativa responsável além 

de suas demais atribuições. 

 

 

3.2.1 Saúde 

 

 

Subtende-se, de forma geral, que a coletividade são os legitimados a utilizar 

todos os serviços públicos fornecidos pelo Estado, entre eles o serviço de saúde, 

pois se enquadra como sendo um direito fundamental de ordem social, um direito 

cujo se preceito se encontra estabelecido no caput do artigo 6°, CF/88: 

 
 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  

 
 

Por ser um preceito fundamental e direto do cidadão, compete ao Estado 

elaborar e definir Normas Gerais de proteção a saúde como reafirma Lopes 

Meirelles:  

 
 

Normas gerais de defesa e proteção da saúde são aquelas regras e 
prescrições impostas tanto à União como ao Distrito Federal, aos 
Estados-Membros e Municípios, objetivando orientar a polícia 
sanitária nacional, num sentido unitário e coeso, que possibilite a 
ação conjugada e uniforme de todas as entidades estatais em prol da 
salubridade pública. A generalidade da norma não é a do conteúdo 
da regra, mas a da sua extensão espacial. Nada impede,portanto, 
que a União, ao editar normas sanitárias gerais, especifique 
providências e medidas higiênicas e profiláticas, especialize métodos 
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preventivos e curativos, imponha o uso de determinados 
medicamentos ou substancias medicinais, estabeleça determinado 
processo de saneamento ou exija requisitos mínimos de salubridade 
para as edificações e demais atividades que se relaciona com a 
higiene e a segurança da população.18 

 
 

Dessa forma acredita-se que as normas gerais e sanitárias atendem ao 

preceito constitucional para atingir o fim desejado e beneficiar o destinatário da 

norma, ou seja, a população, a coletividade. 

 

 

3.2.2 Do Sistema Único de Saúde – SUS 

 

 

A norma Constitucional é de abrangência extensiva de caráter e 

aplicabilidade imediata, pois, tal consoante, está prevista na Lei 8.080/90, do 

Sistema Único de Saúde, conforme relata Hely Lopes Meirelles:  

 
 

Sistema Único de Saúde, na Lei 8.080, de 19.9.90, regula em todo 

território nacional, as ações e o serviço de saúde, instituindo o 
Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento ao disposto no art. 
200 da CF. Fixa o campo de atuação do SUS e estabelece a 
competência das várias entidades estatais, União, Estados e 
Municípios, regulando, ainda, a participação complementar da 
iniciativa privada. O serviço será financiado pela receita da 
seguridade social, cujos recursos serão transferidos ao Fundo 
nacional de Saúde, regido pelo Ministério Saúde, que deverá 
transferi-los aos Estados e Municípios, de acordo com o orçamento 
previamente aprovado. 
A Lei Federal 8.142, de 28.12.90, veio regular a participação da 
comunidade na gestão do SUS, previsto no art. 98, III, da CF, 
estabelecendo, ainda, os requisitos necessários para transferência 
de recursos aos Estados e Municípios."19 
 

 

Ou seja, que em última análise poderia dizer que, além de normas gerais 

específicas, em se tratando do serviço de saúde são de interesse da União, há a 

permissão aos Estados Membros e Municípios impor medidas em defesa de 

proteção à saúde. 

                                                             
18MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 126. 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 127. 
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3.2.3 Sujeição da Administração Pública ao CDC 

 

 

Os atos administrativos tem relação jurídica direta com os usuários do 

serviço público e, portanto, a Administração Pública, pessoa Jurídica de Direito 

Público, é a que fornece serviço à população, assim sendo, está sujeita também ao 

Código de Defesa do Consumidor por determinação do artigo 3º: 

 
 

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. [g.n.] 
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.20 

 
 

Desta feita, entende-se a Administração Pública a inquirir-se ao devido 

processo legal, na sua personalidade Jurídica, quando descumprimento ao preceito, 

por ter essa sujeição também de fornecedor, quando o usuário do serviços públicos 

são em tese consumidores, a Constituição Federal no art. 37,§ 6°; traz a seguinte 

redação: 

 
 

§6° 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, 
assegurando o direito de regresso contra os responsáveis no caso de 
dolo ou culpa. 
 
 

Por tal determinação, percebe-se que o constituinte ao elaborar a norma 

impôs à Administração Pública sujeição ao pólo passivo, para que responda pelos 

danos provocados por seus agentes. 

                                                             
20  Lei 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 
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CAPÍTULO I V 

 

 

4.1 SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

Os servidores públicos por definição são os legitimados a exercer um cargo 

função ou emprego público, como definido, seguindo determinação dos incisos I e II, 

do artigo 37, da CF: 

 
 

Art. 37: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;  
 

 

Estes servidores públicos que através de concurso são assim determinados 

por serem aptos e investidos em seus cargos, empregos e funções. 

 

 

4.1.1 Conceito 

 

 

A definição de cargo, emprego e funções dos servidores, nos vem por um 

entendimento doutrinário de Bacellar Filho:  

 
 

O cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas 
a um servidor, identificando-se pelas características de criação por 
lei, denominação própria número certo e pagamento pelos cofres 
públicos [...] o emprego também designa atribuições e 
responsabilidade permanente dos empregados públicos [...] função é 
um conjunto de responsabilidades e atribuições às quais não 
corresponde cargos ou emprego. As funções geralmente retratam a 
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designação de servidores para encargos de direção, chefia e 
assessoramento21 
 
 

Ou seja, à luz da doutrina conceitua o servidor por ser desejo explicito das 

atribuições da norma para o cargo, emprego ou função estabelecendo os 

parâmetros que se desenvolvem através dos órgãos criados pelo Estado para 

representá-lo na prestação de serviços destinados à população mediante 

remuneração pelos cofres públicos. 

 

 

4.2 Órgão (SUS) e Administração Pública frente determinação legal 

 

 

Órgãos, por sua vez, são unidades de ação que completam a organização 

estatal, para representá-lo perante a população prestando-lhe o atendimento a qual 

cada esfera Administrativa necessite, conforme ensina Lopes Meirelles: 

 
 

São unidades de ação com atribuições específicas na organização 
estatal. Cada órgão, como centro de competência governamental ou 
Administrativa, tem necessariamente, funções, cargos e agentes, 
mas é destino desses elementos que podem ser modificados, 
substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica.22 

 
 

Observa-se que cada órgão desempenha sua função por meio de seus 

agentes, e que o Estado tem a prerrogativa quanto a manutenção ou substituição do 

mesmo no cargo ou função que exercem. 

Não obstante, torna-se mais claro mediante a explanação apontada, em que 

contrapõe a denominação dos agentes públicos frente a prerrogativa do Estado, com 

relação aos cargos e funções, como nos ensina Lopes Meirelles: 

 
 

Agentes públicos - São todas as pessoas físicas incumbidas, 

definitivamente ou transitoriamente, do exercício de alguma função 
estatal. Os agentes normalmente desempenam funções do órgão, 
distribuídas entre os cargos de que são titulares, mas 
excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. A regra é a 

                                                             
21FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Op. Cit., p. 156. 
22MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 68, 69. 
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atribuição de funções múltiplas e genéricas do órgão, as quais são 
repartidas especificamente entre os cargos, ou individualmente entre 
os agentes de função sem cago. Em qualquer hipótese, porém, o 
cargo ou função pertencente ao Estado, e não ao agente que o 
exerce, razão pela qual o Estado pode suprimir ou alterar cargo e 
funções sem nenhuma ofensa aos direitos de seus titulares, como 
podem desaparecer os titulares sem extinção do cargo e funções.23 

 
 

Em última análise, seria o agente público, a pessoa física no exercício 

laboral, função ou cargo público, fazendo as vezes do Estado, e mesmo que este 

deixe de exercer o cargo ou a função, o órgão permanece com as mesma 

atribuições. 

 Nessa enseada, o mesmo quesito vai de encontro com o Decreto Lei 

8.080/90, em específico o artigo 4º, que define a quem atribui, e constitui o (SUS), 

órgão público. 

 
 

[...] Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providencias; 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

 

Ou seja, o órgão exclusivamente do Estado gerido de forma administrativa 

através de seus agentes, direta e indiretamente por determinação Constitucional a 

criação ou extinção dos órgãos públicos que são de competência da União, compete 

ao Congresso Nacional conforme artigo 48, inciso XI, da CF88;  "criação e extinção 

de Ministérios e órgãos da administração pública". Atingindo desta forma os 

preceitos legais, a máquina Estatal cumpre a função social que a Constituição 

assegura como sendo direitos fundamental, sem prejuízo quando pretender para 

isso melhorar o atendimento criando ou extinguindo órgãos na foram da lei. 

 

 

4.3 Os agentes políticos e seus direitos 

 

 

                                                             
23MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., 75, 76. 
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Estes por sua vez, tema sua legitimidade concedida também na forma da lei 

através do voto, e seus direitos políticos descrito na redação do artigo 14 caput, 

incisos e parágrafo da Constituição Federal de 1988. Mas que o caput nos dá a 

exata dimensão objetiva deste direito e como será atingido, podemos observar: 

 
 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: 
 

 

Que em tese trata-se do agente político, este eleito pela soberania popular  

com voto, para representá-los de forma governamental nas atribuições que o cargo 

exige, e seguindo o mesmo raciocínio subtende-se encaixar perfeitamente a figura 

do agente político como bem conceitua Lopes Meirelles. 

 
 

Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e 

quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios 
públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de 
sua competência. São as autoridades públicas supremas do Governo 

e da Administração na área da sua atuação, pois não estão 
hierarquizadas, sujeitando-se apenas e aos graus dos limites 
constitucionais e legais da jurisdição.24 
 

 

Os agentes políticos tem suas devidas atribuições, e que estas, vão além do 

voto popular, uma vez que estes, no seu exercício podem elaborar novas normas e 

dar continuidade ou não as existentes, e ainda  aprovar e editar decretos lei que vão 

de encontro aos anseios da população. 

 

 

4.4 Agentes públicos 

 

 

Entende-se que todas as pessoas ligadas com vínculos à Administração 

Pública, prestando serviço ao Estado ou à sua atribuição seriam agentes públicos, 

mas nessa encenada quem nos traz melhor entendimento deste tópico é Mazza: 

 

                                                             
24 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 78. 
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O nome "agente público" é a designação mais genérica possível 

para fazer referência a todas as pessoas que se relacionam 
profissionalmente com o Estado. A utilidade prática em identificar o 
grande gênero dos agentes públicos reside em saber quem pode 
figurar como autoridade coatora em eventual mandato de 
segurança (art.1° da Lei n. 12.016/2009).O mesmo conceito amplo é 

empregado pelo art. 2° da Lei n. 8.429/92 para definir quem são os 
agentes públicos para fins de prática de improbidade administrativa. 
Assim, podemos conceituar agentes público como "todos aqueles 
tem uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em 
caráter temporário ou sem remuneração".25(g.n). 

 
 

O doutrinador nos chama a atenção, que muito embora sendo uma 

designação genérica de agente público, a dificuldade seria para o caso de quem 

pode representar mediante o mandato de segurança por improbidade administrativa 

quando há implicação e isto posto, ele chama a baila o texto de lei, necessário para 

tal configuração. 

Uma nova explanação que nos remete a outra forma de visualizar o agente 

público, e desta feita mesmo que este não tenha vínculo, mas com as 

responsabilidades administrativas. É o entendimento de Gasparini: 

 
 

Os recursos humanos, os únicos que nos interessa neste momento, 
constituem a massa de pessoas físicas que, sob variados vínculos e 
algumas vezes sem qualquer liame, prestam serviços a 
Administração Pública ou realizam atividades de sua 
responsabilidade. Essas pessoas são os agentes públicos.  Podem 
ser definida como todas as pessoas físicas que sob qualquer liame 
jurídico e algumas vezes sem ele prestam serviços à Administração 
pública ou realizam atividades que estão sob sua responsabilidade.26 

 

 

Ao descrever tais convicções que caracterizam agentes públicos o autor 

deixaria em evidência que a função desempenhada pela pessoa física na prestação 

de uma atividade pública remete tal denominação, pois ao exercer a função pública 

não seria questionada a forma de sua investidura.       

 

 

4.4.1 Prerrogativas do agente público 

                                                             
25 MAZZA, Alexandre. Op. Cit., p. 525. 
26 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 191, 192. 
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Subtende-se como prerrogativas do agente público assim por dizer as 

regalias que gozam ao exercer a atividade pública, pois estes, ao executar a função 

no cargo que ocupam enquanto titular podem usufruir de um bem público, como 

alguns por exemplo, usar o carro público na sua atividade, alimentação, e muitas 

vezes a própria moradia, mas a definição que melhor esclarece é o entendimento de 

Gasparini: 

 
 

Prerrogativas ou privilégios são regalias do cargo, função ou 
emprego público. Basta sua qualidade de titular, ou até de substituto, 
para assegurar-lhe a fruição dos privilégios inerentes ao cargo, 
função ou emprego público que ocupa. São exemplos dessas 
prerrogativas o uso do carro oficial, a não observância dos controles 
comuns de frequência (livro, relógio de ponto, cartão magnético, a 
verba de representação, a moradia e o seguro de vida. Tais 
prerrogativas somente lhes serão creditadas em razão do 
desempenho de sua função que, sob pena de se tornar ineficiente, 
requer ditas regalias. Assim, só a necessidade do serviço as justifica 
e as legitima.27 
 

 

O doutrinador justifica sua afirmação pela necessidade do cargo. São 

possíveis tais regalias para poder melhor desempenhar sua função, e que sem estas 

à sua disposição não seria possível cumprir tais necessidades públicas, bastando 

somente o cargo, função ou emprego público para justificar estes privilégios. 

 

 

4.4.2 Deveres do agente público 

 

 

Os deveres do agente público, bem como seu regime jurídico estatutário, 

estão definidos em lei e diretamente aos princípios que norteiam a Administração 

Pública, não haveria de ser este diferente em relação aos seus agentes bem como a 

prática no exercício da função ou cargo que ocupa, são também denominados de 

servidores segundo Bacellar Filho: 

 

                                                             
27 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 2002. 
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O regime jurídico estatutário, além de haurir diversas disposições 
gerais na Constituição Federal, é prescrito por lei federal, estadual ou 
municipal que discipline as atribuições, direitos, deveres, e proibições 
dos servidores, nos moldes, por exemplo,da já citada Lei  federal 
n.8.112/90 (com as alterações da Lei n. 9.527/97), que dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores civis da União, das Autarquias,e das 
Fundações Públicas Federais. De todo modo, os direitos, as 
prerrogativas inerentes ao exercício da função pública, assim como 
os deveres e proibições são da mais variada ordem, de modo que 
será traçado um panorama geral.28 
 

 

O que nos levaria a concluir pela analogia dos renomados autores, que a lei 

que disciplina preservando os direitos dos agentes (servidores públicos), não os 

exime das prerrogativas da função no cargo que ocupam junto à administração 

pública inquiridos nos respectivos deveres inerentes, pois só assim será possível o 

melhor desempenho da atuação estatal frete à população. 

 

 

4.4.3 Dever de agir  

 

 

Entende-se que o dever de agir, como sendo uma das obrigações do agente 

público no exercício de sua função ou cargo segundo sua hierarquia que ocupa junto 

à Administração Pública, que este, tem por o dever de diligência quando perceber 

que algum ato da Administração não seja compatível com o que se espera, e o fato 

gerou prejuízo de qualquer natureza não atendendo as necessidades imposta, seja 

por falta grave, ou a incompetência de outro agente, ou ainda, de responsabilidade 

da própria Administração Pública, como bem nos ensina Gasparini: 

 
 

O agir do agente público, vinculado a competência do cargo, função 
ao emprego público de que é titular, pode estar ligado à retirada de 
um ato administrativo por ilegalidade ou por mérito (atribuição de 
auto tutela),ou a aplicação de uma punição ao servidor relapso 
(atribuição disciplina), ou à incidência de tributos (atribuições de 
tributar), ou à  guarda, conservação e aprimoramento de bens 
públicos (atribuições de gerir). Em todas essas hipóteses, como em 
outras, o administrador público tem de agir, tomando as medidas que 

                                                             
28 FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Op. Cit., p.162. 



36 
 

lhe cabem. Nesses termos, dito dever acaba por tornar-se um dever-
poder de agir.29 
 
 

Denota-se que em hipóteses levantadas, o ilustre autor tratou de mencionar 

que junto ao dever de agir, prescinde o duplo sentido, que seria o sinal verde para 

que este, tome mediante as ilegalidades encontradas " dever-poder de agir", pois se 

assim não o fizer, o próprio agente responsável sofrerá as punições administrativas 

ou criminal, dependendo da condenação em que a lei tipificá-lo, como continua a 

nos esclarecer Gasparini: 

 
 

Em contrapartida, se se omitir, estará sujeito às punições de ordem 
administrativa (as previstas no Estatuto do Servidor Público) e penal 
(as previstas na lei criminal), a exemplo das instituídas no arts. 316 
(concussão) e 319 (prevaricação) do Código Penal. Conforme o 
caso, está sujeito às punições por crimes de responsabilidade nos 

termos do art. 85 da Constituição da República e da lei federal n. 
1.079/ 50 que dispõe sobre essa infrações quando cometidas pelo 
Presidente da República, Governador de Estado e outros agentes 
públicos, ainda em vigor no que não afronta a Constituição Federal. 
Ademais, se de sua omissão intempestiva advier dano à 
Administração Pública ou ao particular, cabe-lhe a obrigação de 
indenizar. Nos termos do art. 37,§5º, da Constituição, caberá à lei 
estabelecer os prazos de prescrição para os crimes praticados pelo 
agente público que causem prejuízos ao erário, salvo no que respeita 
as ações de ressarcimento. Estas são imprescritíveis.30 
 
 

Neste ponto, segundo o autor, seria admissível ao invocar os textos legais 

constitucionais dependendo do prejuízo apontado e comprovado, se estes afetaram 

o particular ou o próprio Estado a indenização por dano moral, ou material mediante 

as ações respectivas para o devido ressarcimento. 

 

 

4.4.4  Dever de eficiência 

 

 

Uma vez prestado o serviço ou atendimento ao particular da Administração 

Pública, o agente público precisa certificar-se, quanto a eficiência da sua prestação 

com devida técnicas para melhor executá-lo, evitando todo desperdício possível seja 

                                                             
29 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 203. 
30 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 203. 
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tempo ou dinheiro, e não gere reclamação por parte dos administrados como bem 

ensina Gasparini: 

 
 

As competências (rol de atribuições) devem ser executadas pelo 
agente responsável com perfeição, valendo-se das técnicas e 
conhecimentos necessários a tornar essa execução a melhor 
possível, evitando-se, assim,sua repetição e reclamos por parte do 
administrado. Ademais, a realização cuidadosa das atribuições evita 
o desperdício de tempo e de dinheiro públicos, tão necessário na 
época atual. Por fim, tais competência devem ser praticadas co-
rendimento, isto é, com resultado positivo para o serviço público e 
satisfatório para o interesse da coletividade. Resultados positivos não 
significam lucros, embora, em alguns casos, possam existir. Deve-se 
com esse desempenho, rápido e perfeito, atingir o maior número de 
beneficiados. Procura-se maximizar o resultado em toda e em 
qualquer intervenção da alçada do agente público. Qualquer ação ou 
decisão deve ter essa preocupação, evitando-se as que não têm ou 
não atendam a esse princípio. 31 
 

 

O que coaduna às explanações, com referência ao princípio da eficiência 

ilustrado pelo autor, é em parte explicitamente descrito como podemos identificar no 

art. 37 da Constituição Federal. 

 
 

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 da legalidade, impessoalidade, moralidade 
publicidade e eficiência a também, ao seguinte:  
 
 

Poder-se-ia então, dar tamanha significância a eficiência como dever do 

agente público, pois este estaria ligado diretamente á administração pública, por sua 

vez, como já mencionado anteriormente, tem essa premissa de velar os direitos de 

todos os administrados e prestando atendimento com devido zelo, seja pelo cargo 

emprego ou função ou pela ou pela necessidade da contraprestação do Estado à 

coletividade. 

 

 

 

 

                                                             
31 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 204,205. 



38 
 

CAPÍTULO V 

 

 

5.1 CONCEITO DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Tudo aquilo que o Estado oferece à população de maneira geral, pode ser 

conceituado como serviço público, nesta enseada, alguns serviços que compõem os 

interesses e necessidades dos administrados são oferecido ou delegados pela 

administração pública através de seus concessionários permissionários, como 

preleciona sobre este conceito Gasparini: 

 
 

O conceito é amplo. Abarca as atividades de oferecimento de 
comodidades ou utilidades materiais (energia elétrica, 
telecomunicações distribuição de água domiciliar), bem como as 
jurídicas (serviços cartorários), as fluíveis diretamente (transporte 
coletivo, coleta de lixo), ou indiretamente (segurança pública), pelos 
administrados de forma preponderante, ou pela Administração 
(serviço administrativos). A prestação é da Administração Pública 
(órgãos) ou de seus delegados (sociedade de economia mista, 
empresa pública) ou ainda de seus concessionários e permissionário 
(empresas privadas). Por fim há de ser elevado a essa categoria por 
lei e prestado com observância das normas de Direito Público, isto é, 
há de ser executado sob um regime de desigualdade ou derrogante 
do Direito Comum.32 
 
 

Mas segundo o autor, nos chama a atenção, para necessidade de que todos 

estes serviços devem ser oferecidos seguindo os preceito das normas 

Constitucionais, que em tese, os serviços delegados pela administração pública à 

empresas privadas tem a mesma obrigatoriedade como sendo a da próprias  

Administração Pública. 

 

 

5.1.1 Serviço público (saúde) 

 

 

                                                             
32 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 350. 
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A contraprestação do Estado aos administrados seria em tese o seu desejo 

e a razão da existência do mesmo, pois só assim, justificaria sua existência 

enquanto Estado, dito isso, este presta a fazer de forma objetiva quando oferece um 

serviço de atendimento de saúde que seria utilidade pública, transporte como sendo 

comodidade ou os que atende as demais necessidades da sociedade, como 

assevera Gasparini: 

 
 

Os administrados, para o bom desempenho de suas atribuições na 
sociedade, necessitam de comodidades e utilidades. Umas podem 
ser atendidas pelos meios e recursos que cada um dos membros da 
comunidade possui; outras só podem ser satisfeitas através de 
atividades a cargo da Administração Pública, destinadas ao 
oferecimento de comodidades e utilidades com essas características, 
constituem  serviços públicos.33 
 
 

Ademais, a existência do Estado vai além, segundo o autor Diógenes 

Gasparini: "Esse sentido lato, certamente, não satisfaz. Nele acaba-se por incluir 

atividade que induvidosamente não são serviço público. Seu conceito por isso 

carece de ser precisado "34, ou seja, que certamente ele teria outras interpretações 

que não carece ser mencionada se que o Estado teria mais atribuições que àquelas 

sucintas e conhecidas no dia a dia pelos cidadãos, e além do que a doutrina teceu 

seu discurso nesse sentido. 

 

 

5.1.2 Classificação 

 

 

A doutrina com relação aos serviços públicos está sempre atenta com o 

objetivo esclarecer qual a melhor maneira de entendê-los, pois são distintos, e ao 

mesmo tempo não perdem o seu objeto nem sua natureza, visando sempre a 

comodidade dos beneficiários destes serviços, quem melhor nos esclarece e a faz 

com propriedade, é a  classificação dada por Gasparini: 

 
 

                                                             
33 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 348. 
34 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 348. 
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Os serviços públicos podem ser classificados segundo certos 
critérios. Com efeito, podem ser levados em conta, como critérios de 
classificação, os seguintes elementos: a entidade a quem foram 
atribuídos, a essencialidade, os usuários, a obrigatoriedade da 
utilização e a execução.35 
 
 

Há de ser observado que a classificação dos serviços públicos apontado, 

torna-se mais fácil de ser visualizado, quando o autor separa cada um deles e os 

nomina. 

 

 

5.1.3 Elementos 

 

 

Tratando-se de uma interpretação aprofundada, quanto aos elementos da 

Administração Pública, e qual a função distinta de cada um destes, nos ensina 

Gasparini: 

 
 

Quanto à entidade a quem foram atribuídos, são: federais, estaduais, 
distritais e municipais. São os regulados e controlados pela união, 
pelos Estados-Membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, 
respectivamente, e executados por estas entidades ou por quem lhes 
faça as vezes (concessionário, permissionário). 
Quanto a essencialidade, podem ser:  essenciais e não essenciais.  
São essenciais os assim considerados por lei ou os que pela própria 
natureza são tidos como de necessidade pública, e, em princípio, de 
execução privativa da Administração Pública. São exemplos os 
serviços de segurança nacional, os de segurança pública e o 
judiciário. Os municípios, cremos, que não tem serviços, pela própria 
natureza, possam ser considerados de necessidade pública e, como 
tal, em tese, de execução exclusiva da Administração municipal, mas 
têm o serviço de transporte coletivo, que, nos termos do art. 30,V da 
Constituição da República, é de caráter essencial. 
 
 

 E continua: 
 
 
[...] Quanto aos usuários, são gerais e específicos. São gerais os que 
atendem a toda a população administrada, sem objetivar utentes 
determinados; alguns os chamados de serviços indivisíveis.  São 
dessa natureza os serviços de segurança pública e os de segurança 
nacional. Específicos são os que satisfazem os usuários certos, que 
os fluem individualmente, designados, por alguns autores, de 

                                                             
35 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 353, 354. 
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serviços divisíveis. Como por exemplos temos os serviços de 
telefonia, postal e de distribuição domiciliar de água. 
Em razão da obrigatoriedade da utilização, são compulsórios e 
facultativos. Compulsórios são os impingidos aos administrados, nas 
condições estabelecidas em lei, a exemplo dos serviços de coleta de 
lixo, de esgoto, de vacinação obrigatória, de internação de doentes 
portadores de doenças de caráter infectocontagioso. Facultativos são 
os colocados a disposição dos usuários sem lhe impor a utilização, a 
exemplo do serviço de transporte coletivo. Os compulsórios, quando 
remunerados, são por taxa, enquanto os facultativos são os por tarifa 
ou preço. O fornecimento dos compulsórios não pode ser 
interrompido, mesmo que não ocorra o oportuno pagamento, 
enquanto o fornecimento dos serviços facultativos, ante a falta do 
pagamento correspondente, pode ser interrompido. 
Tomando-se por base a forma de execução, os serviços públicos são 
de execução direta e de execução indireta. São os de execução 
direta os oferecidos pela Administração Pública por seus órgãos e 
agentes; São os de execução indireta os prestados por terceiros. 
Assim, se prestado pelo Poder Público, são de execução direta; se 
oferecidos por estranhos (concessionários, permissionários) aos 
administrados, são de execução indireta. Qualquer serviço, salvo, em 
tese, os essenciais, pode ser objeto de execução indireta.36 
 

 

É visível que intrinsecamente tanto a entidade, essencialidade, usuário, 

obrigatoriedade e execução, estão ligados diretamente para o bom funcionamento 

do Estado e toda essa forma de distribuição de competências, na classificação 

aponta pelo doutrinado é possível afirmar que estes elementos em conjunto nuca 

devem romper-se, para que com isso não perca o objeto da administração pública 

frente aos administrados em todas as esferas, pois os serviços públicos ante ser as 

regalias dos administrados são atribuições estatais de serviços públicos de forma 

direta ou indireta. 

 

 

5.1.4 Regulamentação 

 

 

Em caráter excepcional, existem diretrizes no ordenamento constitucional 

que determina a regulamentação dos serviços públicos, no entanto, a doutrina 

enfatiza  com as seguintes definições dada por Lopes Meirelles. 

 
 

                                                             
36 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 354,355. 
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A regulamentação e o controle do serviço público e de utilidade 

pública caberão sempre ao Poder Público, qualquer que seja a 
modalidade de sua prestação aos usuários. O fato de tais serviços 
serem delegados a terceiros, estranho à Administração Pública, não 
retira do Estado se poder indeclinável de regulamentá-los e controlá-
los, exigindo sempre sua utilização e eficiência, de par com o exato 
cumprimento das condições imposta para a sua prestação ao 
público. Qualquer deficiência do serviço que revele inaptidão de 
quem o preste ou descumprimento de obrigação imposta pela 
Administração ensejará a intervenção imediata do Poder Público 
delegante para regularizar seu funcionamento ou retirar-lhe 
prestação.37 
 

 

Ocorre que muito embora, os serviços públicos possam ser realizados por 

terceiros estranhos à administração pública por meio de concessão ou permissão, 

isso não afastado do Estado o dever de controlar, ou seja, se por qualquer motivo 

que não vier a atender às necessidades da administração pública a delegação deste 

possa ser interrompido, sem prejuízo à administração pública. 

Isto posto fica evidente que regulamentação e controle tem exigibilidade, é 

constitucional, como podemos observar no artigo 175 da CF/88. 

 
 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 
a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

l - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 
lI - os direitos dos usuários; 
III -  política tarifária; 
lV - obrigação de manter serviços adequados. 
 

 

Entretanto, sempre que seja necessário, o Poder Público pode e deve 

contratar os serviços públicos por meios adequados na forma da lei para atender 

suas necessidades frente seus administrados. 

 

 

5.2 Princípios 

 

                                                             
37MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p.298. 
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Os princípios norteadores dos serviços públicos, são de suma importância 

como os da segurança e regularidade entre outros, no entanto, trataremos apenas 

alguns específicos além destes citados e que corroboram com tema proposto por 

este trabalho,e sobre estes, temos a seguinte lição dada pelo doutrinador Gasparini: 

 
 

Na prestação dos serviços públicos pela Administração Pública, sua 
titular, ou por terceiros, seus concessionários ou permissionários, 
devem ser observados os princípios da continuidade, da igualdade e 
da mutabilidade do regime jurídico.38 
 

 

A obrigatoriedade ao cumprimento de tais princípio, é fundamental á 

prestação aos usuários dos serviços públicos, no entanto, tal distinção entre os 

princípios, serve como norte para o administrador público, ou a quem em seu nome 

lhe é designado à prestar os serviços públicos, frente aos administrados, para que 

estes sejam beneficiados de forma igualitária. 

 

 

5.2.1 Princípio da mutabilidade do regime jurídico da prestação 

 

 

A dinâmica que este princípio traz à responsabilidade do Estado frente aos 

administrados é fundamental, pois, certo que o administrador tem a autorização para 

mudanças quanto ao regime na prestação do serviço público frente ao 

administrados, este não perde opor-se, mas também não lhe é privado nenhum dos 

seus direitos, com tanto que o Estado, sempre deve velar o interesse público numa 

perspectiva nunca individual, visando assim  atingir seu fim em benefício da 

coletividade como afirma Gasparini: 

 
 

Por esse princípio, a Administração Pública competente está 
autorizada a promover mudanças no regime de prestação do serviço 
público, visando conformá-lo ao interesse da coletividade ou 
imprimir-lhe tecnologia adequada com a atualidade da prestação. Em 
razão disso, os usuários e os servidores não podem opor-se as ditas 
modificações. Não há, em favor desses interessados, direto adquirido 

                                                             
38 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 355. 
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ao regime jurídico de prestação de serviço público vigorante no 
momento em que, respectivamente, ajustaram a contratação ou 
foram envolvidos na sua execução. Ao mesmo princípio também 
estão subordinados seus executores: concessionários, 
permissionários e autorizatários. Ainda, em relação ao servidor, seu 
estatuto pode ser alterado, e em relação ao usuário, a tarifa pode ser 
majorada sem sua participação e cobrada imediatamente, assevera 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro.Quando prestado por concessionário 
ou permissionário, o contrato celebrado pode ser alterado 
unilateralmente pela Administração Pública ou concedente - 
permitente.39 
 

 

Em que pese, deve ser observado que não há existência de direito 

adquirido, quanto as modificações, inclusive ao servidor estatutário e que frente aos 

usuários a cobrança de tarifas podem ser majorada pela administração pública ou as 

seu concessionários permissionário autorizatários sem prejuízo, mas nesse caso 

sem a participação do servidor ou do usuário. 

 

 

5.2.2. Requisitos 

 

 

No direito Pátrio, mesmo que os serviços sejam prestados aos usuários na 

forma direta ou indireta e observando os princípios, devem ser cumpridos certos 

requisitos, e sempre pautando-se na lei como leciona Gasparini: 

 
 

Os serviços públicos devem ser prestados aos usuários com a 
observância dos requisitos da permanência, da generalidade, da 
eficiência,da modicidade e da cortesia, de acordo com o magistério 

da maioria dos especialistas. De qualquer maneira, os serviços 
públicos deverão ser prestados, não importando a forma (direta ou 
indireta) dessa prestação, de modo adequado, como quer a Lei 
Maior(art.175 parágrafo único, IV).40 
 

 

Esta lição em que aponta o doutrinador, citando como parâmetro a 

Constituição Federal, coloca o prestador do serviço, seja ele Público ou Privado, 

como sendo quem fornece o serviço público para atingir sua finalidade, e então este 

                                                             
39 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 355,356. 
40 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 356. 
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atendendo os requisitos determinados pode responder objetivamente como no 

revela Gasparini: 

 
 

Por outro lado, o prestador do serviço público, como fornecedor que 
é, responde objetivamente, ou seja, independentemente de ter agido 
com culpa ou dolo, pelos danos causados ao consumidor por 
defeitos relacionados com a prestação, consoante estabelece o art. 
14, Código do Consumidor.41 
 
 

Tal afirmação caracteriza a possibilidade de que tanto ao fornecedores 

quanto os prestadores de serviços respondem ativamente independente da conduta 

pela não observância dos requisitos que lhe são impostos pelas suas atribuições. 

 

 

5.2.3 Regularidade 

 

 

Nessa enseada a regularidade prescinde as exigências em que os serviços 

públicos devem ser oferecidos, visto a necessidade expressiva de beneficiários a ser 

atingidos, e a relevância de sua qualidade de alto padrão, como nos afirma 

Gasparini: 

 
 

A regularidade exige que os serviços sejam prestados segundo 
padrões de qualidade e quantidade imposto pela Administração 
Pública, tendo em vista o número de exigências dos usuários, 
observando-se, ainda, as condições técnicas exigidas pela própria 
natureza do serviço público e as condições de sua prestação.42 
 
 

A regularidade, coloca o serviço público no topo das necessidades objetivas 

dos prestadores frente o anseios dos administrados, que prima ser sempre o de 

melhor no que se refere as novas tecnologias da atual modernidade  social. 

 

 

5.2.4 Continuidade 

 

                                                             
41 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p.357. 
42 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 357. 
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As circunstâncias em que se iniciam os serviços públicos, principalmente o 

serviço de saúde, sempre será as da sua viabilidade ante a demanda, isto porque as 

exigência  estão aquém do que se espera os beneficiados, mas isso reflete em todos 

tipo de prestação de serviços que é oferecido pelo Estado aos cidadãos,  por isso 

espera-se que sejam projetos bem elaborados de longa duração, pois, uma vez 

implantado terá que ser contínuo como  preleciona Gasparini: 

 
 

Os serviços públicos não podem parar, porque não param os anseios 
da coletividade.Os desejos dos administrados são contínuos. Dai 
dizer que a atividade da Administração Pública é ininterrupta. Assim, 
não se admite, por exemplo, a paralisação dos serviços de 
segurança pública, de distribuição de justiça, de saúde, de transporte 
e de combate a incêndio. Por essa razão, não se concebia a greve 
em serviços dessa natureza e em outros considerados, por lei,como 
imprescindíveis ao desenvolvimento e à segurança da comunidade.43 
 
 

A necessidade dos administrados serão sempre a prioridade da 

administração pública, dai anão interrupção é fator primordial que se estabelece nos  

desdobramentos de deveres conforme a natureza do serviço que não podem de 

maneira alguma ser interrompido como os casos ora  especificados. 

 

 

5.2.5 Segurança 

 

 

Segurança, trata-se de um princípio constitucional portando definido como 

forma de proteção total, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada" (art. 5, XXXIV, CF/88), ou seja, a manutenção da paz 

social, como assevera Mazza: 

 

 

O princípio da segurança jurídica é um fundamento geral do 

ordenamento, sendo aplicável a todos os ramos do direito. Seu 

conteúdo volta-se à garantia de estabilidade, de ordem, paz social e 
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previsibilidade das atuações estatais. Alinha-se a finalidade primeira 

da ordem jurídica que é propiciar segurança e estabilidade no 

convívio social, evitando mudanças abruptas, sobressaltos e 

surpresas decorrentes de ações governamentais.44 

 

 

Tal definição para o autor, é a força maior do ordenamento jurídico, que evita 

a ação do poder soberano do Estado em face a sociedade, e não afete com 

mudanças de planos de última hora.  

Dito isto, o entendimento que dimensiona a força deste princípio nos é dado 

por Lopes Meirelles,"o princípio é da segurança jurídica considerado uma das vigas 

mestras da ordem jurídica"45, isso nos esclarece a sua relação direta com os demais 

princípio da Administração Pública, bem como a eficácia do poder imperativo da 

norma jurídica impetrada a todos administradores e administrados como protetiva de 

direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 MAZZA, Alexandre. Op. Cit., p. 127. 
45 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p.99. 
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CAPÍTULO V I 

 

 

6.1 DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 

 

Os direitos dos usuários em suma é a obrigação que o Estado ou seu 

representante legal assume perante estes conforme definição constitucional, e sua 

execução deve ser adequada, é o que entende por sua vez Gasparini: 

 
 

Além do direito ao serviço, também é reconhecido ao usuário o direto 
a uma  prestação regular, que outra coisa não é senão um corolário 
daquele. De fato, de nada valeria o reconhecimento do direito ao 
serviço se, ao mesmo tempo, fosse reconhecido o direito a uma 
prestação regular. Isso parece óbvio, pois, pela execução irregular, 
pode-se chegar à negação da prestação. Destarte, se instalado e em 
funcionamento o serviço, o prestador assume a responsabilidade 
pela normalidade da sua execução e pelos prejuízos que a 
suspensão ou o mau funcionamento causar ao usuário. O usuário 
tem direito a um serviço adequado, em face do que dispõe o art. 175 
da Constituição Federal, podendo, quando isso acontecer, reclamar a 
indenização, consoante estabelece o art. 14 do Código do 
Consumidor.46 
 
 

Entende-se que dessa forma, uma vez iniciado a prestação do serviço este 

não deva ser interrompido, contudo, se isso acontecer, o prestador sendo este o 

Estado ou seu representante, assumem a posição de prestadores ou fornecedores 

de serviços. Esta consoante, encontra descrita no CDC e o usuário que se sentir 

insatisfeito, ou passou a ser vítima por conta de um serviço mal prestado, tem direito 

de buscar seu ressarcimento, ou tratamento equiparado via judicial. Sem dúvidas, o 

causador da lesão responde pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

6.2 Deveres dos usuários 

 

 

Em alguns casos específicos os usuários são obrigados a cumprir algumas 

exigências, para que possa ter acesso aos serviços dispensados pela Administração 
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Pública ao interesse da coletividade, como nos casos dos serviços que são prestado 

mediante pagamento de taxas ou tarifas. Nos ensina Gasparini: 

 
 

Alguns serviços públicos são prestados aos usuários 
independentemente de qualquer exigência prévia; são dessa espécie 
os serviços de iluminação pública e os de segurança pública. Outros, 
no entanto, para serem fruídos, exigem dos usuários o cumprimento 
de certas obrigações, como é exemplo de distribuição de água 
encanada. Nessa hipótese, a Administração Pública não tem de 
cumprir a sua parte se o usuário não observou o que lhe competia. 
Essas obrigações,em número de três, são de natureza 
administrativa, técnica e pecuniária. 

[...] As primeiras são as que iniciam o procedimento de fruição e se 
consubstanciam no pedido. As segundas dizem respeito à próprias 
prestação dos serviços solicitados, a exemplo da extensão dos canos 
de água até o limite do imóvel a ser beneficiado pelo serviço. As 
últimas se relacionam com a remuneração dos serviços, que pode 
ser exigidas antes, durante ou depois da prestação, conforme for a 
espécie do serviço e seu regulamento. Satisfeitas essas exigências, 
que podem ser simultânea ou não, o usuário é investido no direito de 
fruir os serviços públicos. Admitidos a fruir os serviços públicos, os 
utentes poderão, periodicamente, ter de atender outras exigências ou 
obrigações. Assim, deverão prestar declarações, efetuar 
pagamentos, obedecer aos regulamentos técnicos dos serviços e 
comunicar qualquer falha no fornecimento ou nos equipamentos. O 
descumprimento dessas obrigações pode acarretar a suspensão dos 
serviços sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
A par desses, diga-se que os usuários têm outros deveres quando o 
serviço público é prestado mediante permissão ou concessão e no 
regime da Lei federal n. 8.987/95, que dispõe sobre a disciplina da 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos."47 
 
 

Há de se observar que, embora alguns serviços sejam oferecidos aos 

usuários sem que estes precisem realizar qualquer ato, pois não lhes são impostas 

nenhuma forma de contrapartida.  

Entretanto, em casos específicos, os usuários frente a Administração 

também tem suas obrigações a serem observadas por força de lei, quanto no caso 

dos serviços realizados por meio de permissão ou concessão, em que a 

Administração paga parte desse serviços e os usuários em contrapartida paga a 

outra parte, ou seja o Estado é o responsável de forma indireta, e o concessionário 

ou permissionário direta. 

 

 

                                                             
47 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 362, 363. 
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6.3 Suspensão da prestação 

 

 

Em se tratando de atendimento à saúde, este jamais deve ser interrompido, 

como já fora dito ao mencionar o princípio da continuidade. As determinações legais 

e constitucionais vão de encontro versando justamente ações que facilitem o 

atendimento descentralizado da prestação dos serviços de saúde como descrito o 

artigo 198,e inciso II da Constituição Federal de 1988: 

 
 

Art.198, Ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
II Atendimento integral, com prioridade para as atividades, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
 
 

Ressalte-se dizer, que tal dispositivo, além de vislumbrar o atendimento 

direcionando o ente público no sentido de se organizar para que possa oferecer 

estes serviços de forma integral, que em última análise, não seja este interrompido, 

cumprindo assim uma das formas descritas no artigo 6°, da Constituição Federal, 

sendo este como ora mencionado direitos sociais. 

 

 

6.4 Execução do serviços públicos 

 

 

São as formas ou meios de prestação dos serviços públicos a coletividade, 

denominada de execução, ou seja, quem deve exercer o papel do Estado senão 

este na prestação do serviço público, pois, por si só, tem poder determinante e 

competência para distribuir as formas de sua presença frente a sociedade,  mas não 

pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, em muitos casos cumpre perfeitamente 

seu papel como define Lopes Meirelles: 

 
 

A prestação do serviço público ou de utilidade pública pode ser  
centralizada, descentralizada e desconcentrada, e sua execução 
direta ou indireta[...] Serviço centralizado- É o que o Poder Público 

presta por seus próprios órgãos em seu nome e sua exclusiva 
responsabilidade. Em tais casos o Estado é, ao mesmo tempo, titular 
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e prestador do serviço, que permanece integrado na agora 
denominada Administração direta (Dec.-lei 200/67, art.4°,I).48 
 
 

Não descaracteriza muito a do serviço desconcentrado, mas que nesse caso 

a Administração redistribui entre seus órgãos como leciona Lopes Meirelles: 

 
 

Serviço desconcentrado - É todo aquele que a Administração 
executa centralizadamente, mas o distribui entre vários órgãos da 
mesma entidade, para facilitar sua realização e obtenção pelos 
usuários.  A desconcentração é uma técnica Administrativa de 
simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade, 
diversamente da descentralização, que é uma técnica de 
especialização, consiste na retirada do serviço dentro de uma 
entidade e transferência a outra para que execute com mais 
perfeição e autonomia.49 
 
 

Desta forma, o desejo direto é alcançado de maneira rápida, e o acesso dos 

usuários precisamente alcançados, bem como o da Administração Pública, e que 

ocorre geralmente com o Sistema Único de saúde (SUS) que a Administração 

Municipal redistribui o atendimento de saúde através da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), e as conhecidas Unidades Básicas de Saúde (UBS) quando 

através destes o seus respectivos objetivos são alcançados. 

 

 

6.4.1 Execução descentralizada 

 

 

A execução descentralizada se dá em muitos caso por meios de convênios 

com outra entidade, quando se trata de atendimento à saúde principalmente, pois, 

sua afeição é a de pessoa jurídica pública privada que deve realizar o atendimento 

aos usuários conforme nos esclarece Gasparini: 

 
 

A prestação dos serviços públicos é descentralizada na medida em 
que a atividade administrativa (titularidade e execução) ou a sua 
mera execução é atribuída a outra entidade, distinta da 
Administração Pública, para que a realize. Desloca-se a atividade, ou 
tão só o seu exercício, da Administração Pública central para outra 
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pessoa jurídica, esta privada, pública ou governamental. O serviço 
vai da Administração Pública, sua titular, ao administrado, seu 
beneficiário último, através de uma interposta pessoa jurídica, esta 
privada pública ou governamental, que o executa e o explora.50 
 
 

Nessa enseada a definição que corrobora com a da execução 

descentralizada é dada por Lopes Meirelles: 

 
 

É todo aquele que o Poder Público transfere sua titularidade ou, 
simplesmente, sua execução, por outorga ou delegação, a 
autarquias, fundações, empresas estatais, empresas privadas ou 
particulares individualmente e, agora, aos consórcios públicos (Lei 
11.107, de 6.4.2005).51 
 
 

Como bem salienta o doutrinador ao nos alertar sobre a execução 

descentralizada por meio de consócios públicos, pois esta norma geral  dispõe em 

específico no que se refere a saúde, logo no  art. 1°, no escopo do parágrafo terceiro 

(Lei 11.107,de 6.4.2005). 

 
 

§3º. os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer 
aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de 
Saúde- SUS. 
 
 

Tais fins através de consórcios seria justamente o aparelhamento estatal 

prestando serviço a coletividade de forma igualitária, de acordo com necessidade 

social, nas condições que o Estado disponha, visto que mesmo estes autorizados 

tem o dever de obediência total na prestação a qual realizam, devendo contudo, 

responsabilidade como ora dito, em todas as situações típicas ou atípicas que venha 

a ser arguida contra estes, pelos mesmos princípios que norteiam a Administração 

Pública.  

 

 

6.5 Reparação do dano e direito de regresso 

 

 

                                                             
50 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 370,371. 
51 MEIRELLES, Hely Lopes, Op. Cit, p.344. 
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A reparação do dano pode ocorrer quando o Estado ou alguém que preste 

serviço em seu nome, das diversas modalidades que o mesmo oferece provoque 

alguma lesão ao bem juridicamente protegido promovendo vítima, está, passa a ter, 

por conseguinte, direito a indenização como bem preleciona Gasparini: 

 
 

A vítima da ação danosa do Estado pode conseguir a 
correspondente indenização através de procedimento Administrativo 
ou judicial. O primeiro, também chamado amigável, ocorre perante a 
Administração Pública; o segundo, junto ao poder judiciário. Lá se 
instaura um processo Administrativo; aqui, uma ação judicial.  
Indenizada a vítima, deve a Administração Pública restaurar seu 
patrimônio a custa do patrimônio do causador direto do dano - o seu 
agente.52 
 

 

Há de ser observado que uma vez vítima da ação danosa, esta, deve 

buscar, em primeiro momento, a devida reparação indenizatória pela via 

Administrativa. Em nada obsta que em alguns casos as vítimas busquem 

diretamente através da via judicial. Muito embora, vez reparado o dano pela 

Administração Pública, esta, passa a ter o dever de recomposição do patrimônio 

desprendido na reparação á vítima, ora provocado por seu agente, e em face deste, 

que uma vez condenado por meio do devido processo legal com transito em julgado 

a seu desfavor, tem obrigação de repor o erário público, isto se dará por meio de 

uma Ação de Regresso como é apontado por Gasparini: 

 
 

Essa medida (ação de regresso) está entre nós, expressamente 
autorizada na parte final do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e 
na última prescrição do art. 43 do Código Civil, embora esse 
preceptivo não tenha a mesma extensão de seu assemelhado 
constitucional, mas somente tem cabida quando o Estado promoveu, 
efetivamente, o pagamento da indenização e o agente causador do 
direto do dano agiu com dolo ou fraude. Não basta, portanto, só a 
condenação da Administração Pública no pagamento da 
indenização. Esta há de ter ocorrido, mesmo por decisão 
administrativa.53 
 
 

Expressamente Constitucional o direito de regresso contra seu agente, se 

este agiu com dolo ou culpa mesmo porque o dinheiro desempenhado pelo Estado 
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advêm dos cofres públicos, e uma vez desprendido no pagamento de indenização 

por dano que o Estado não deu causa, buscar-se-á o responsável e o regresso do 

valor aos cofres públicos extraindo do patrimônio desde. 

 

 

6.6  Das excludentes de responsabilização do Estado 

 

 

Entretanto, sabe-se que a responsabilidade Civil do Estado adotado na 

Constituição Federal é a do risco Administrativo ou Objetiva, em se tratando do 

patrimônio doutrina aponta "O fundamento da responsabilidade patrimonial do 

Estado é bipartido conforme seja ela decorrente de atos lícitos ou ilícitos."54Pois 

assim sendo seria possível afastar o dever do Estado em reparar por decorrência 

das circunstancias como leciona Rodrigues, ao analisar o aparte de Stoco: 

 
 

Então, e em resumo, tem-se que tanto a Carta Magna (Art. 37, § 6º) 
Como o Código Civil (Art. 43) abraçaram o princípio da 
responsabilidade objetiva do Estado, escorado na teoria do risco 
objetivo administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a 
reparar o dano causado por seus agentes, independentemente de 
culpa, mais assegurando o direito de regresso contra o causador 
direto desse dano, desde que demonstrado ele ter agido com dolo ou 
culpa. Permite-se, contudo, que se afaste a obrigação de indenizar 
do Estado se comprovada a existência de qualquer causa excludente 
de responsabilidade. 55 p.90 apud. 
 

 

No mesmo diapasão preleciona Alexandre Mazza "Isso significa que o 

pagamento da indenização não precisa de comprovação de culpa ou dolo (objetiva) 

e que existem exceções ao dever de indenizar (risco administrativo)."56Destarte 

mencionar que é reconhecido pela doutrina situação de excludentes ao Estado o 

dever de indenizar qual seja caso fortuito ou força maior, e ainda culpa exclusiva da 

vítima ou de terceiro. 
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 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., 2012, p. 1123. 
55 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.1136. 
56 MAZZA, Alexandre.Op. Cit., p. 347. 
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6.6.1 Caso fortuito ou força maior 

 

 

Caso fortuito ou força maior será tratado na seguinte linha de pensamento: 

em que primeiro seria o dano uma ação humana ou falha da Administração, que 

desprovida de previsão antecipada chega ao resultado inesperado, e o segundo, um 

evento natural impossibilitado de ser controlado, mas que ambos podem ser 

avaliados pela imprevisibilidade, com bem destaca Rodrigues (2014): 

 
 

Há que se observar que em alguns eventos da natureza, os que são 
previsíveis de serem evitados ou impedidos, existe a possibilidade de 
indenização do Estado, como, por exemplo, em razão de obras de 
infraestrutura não realizadas, diminuiriam ou evitariam os danos".57. 
p. 91 apud. 
 
 

Muito embora estejam presentes possibilidades das excludentes ainda assim 

não exclui a responsabilidade do estatal. 

 

 

6.6.2 Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros 

 

 

Há de se observar, que nesse ponto específico a culpa exclusiva da vítima 

ou de terceiros, esta em questionamento o nexo causal, pois obsta dizer, quem deu 

causa e que mesmo assim por cota da teoria objetiva pressupõe que  o Estado não 

contribuiu no resultado tem responsabilidade mitigada ou até inexistente, como nos 

ensina Rodrigues apud COSTA (2014): 

 
 

Nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o ponto 
coincidente é que o Estado em nada colaborou para a ocorrência do 
dano, tendo sido ação/ omissão de outros a causa do dano sofrido. 
No primeiro caso, a própria vítima é quem dá causa à sua lesão. E, 
no segundo, o dano causado é desencadeado por comportamento de 
terceiro alheio a relação do Estado e a vítima. Nestas duas 
situações, o Estado tem sua responsabilidade mitigada, arcando na  
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proporção de sua participação, e podendo até mesmo a ser isentado 
do dever de reparação.58 
 
 

Ao tratar da responsabilidade mitigada, significa dizer que o Estado não 

responde por culpa, e que seria possível em alguns casos específicos dizer que 

também  ficaria isento do dever de reparar e que por isso "a doutrina indaga sobre o 

impacto que as excludentes causam  sobre os quesitos da teoria 

objetiva".59Contudo, há de ser observado a afirmação apontada "havendo duas 

causa adequadas, uma a ser imputado ao lesado e outra ao Poder Público, a 

concorrência enseja a divisão da responsabilidade"60(RODRIGUES, 2014, p. 91 

apud. SERRANO, 2006, p.486).Que em última análise, seria plausível que cada 

parte assuma proporcionalmente a sua  responsabilidade, ou seja, a vítima, o 

terceiro e o Estado por conseguinte. 

 

 

6.7 Da denunciação da lide e ação de regresso em face o agente causador do 

dano 

 

 

A possibilidade Constitucional no compilado de normas prevê aos entes 

públicos bem como as empresas públicas a possibilidade do direito de regresso  

contra o agente causador do dano ao bem jurídico protegido, seja ele pessoa física 

ou jurídica, agente público que atua na Administração Pública direta ou indireta. 

Para tanto essa possibilidade de ação de regresso faz-se necessário que se cumpra 

o quesito processual de denunciação da lide conforme preleciona Mazza: 

 
 

Bastante controvertida é a questão de denunciação à lide 
indenizatória. Indaga-se sobre a possibilidade, ou não, de o Poder 
Público chamar o agente causador do dano para integrar a demanda 
indenizatória. O fundamento da denunciação é o art. 70, III do Código 
de Processo Civil: A denunciação da lide é obrigatória: (...) III- àquela 
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 COSTA, Elisson Pereira da. Direito Administrativo II: organização da administração, responsabilidade civil do 
Estado, agentes públicos controle da administração. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 57. 
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 MAZZA, Alexandre.Op. Cit., p. 352. 
60 SERRANO JUNIOR, Odoné. A Imputação de Responsabilidade de Reparar Danos à Fazenda Pública e a 
Questão do Nexo Causal. In LEITE, Eduardo de Oliveira; CASETARI (Coord.). Grandes Temas da Atualidade. V. 6. 
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que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 
regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.61 
 
 

Como pode ser percebido seria uma regra geral pois só assim será possível 

o direito de regresso, mais isso tem preocupado principalmente a doutrina por não 

trazer vantagem à vítima do dano como continua a nos esclarecer Mazza: 

 
 

É fundamental destacar que a denunciação da lide é visivelmente 
prejudicial aos interesses da vítima à medida que traz para a ação 
indenizatória a discussão sobre culpa ou dolo do agente público, 
implantando o âmbito temático da lide em desfavor da celeridade na 
solução do conflito. (...) A jurisprudência e os concursos públicos, 
entretanto, têm admitido a denunciação do agente público à lide 
como uma faculdade em favor do Estado, o qual poderia decidir 
sobre uma conveniência, ou não, de antecipar a discussão a respeito 
da responsabilidade do seu agente, evitando com isso a propositura 
da ação regressiva.62(g.n). 
 
 

Muito embora a discussão ao tema seja doutrinária, fica evidente o dever da 

efetivação do regresso ao lesado essa faculdade, ficando restrito ao campo da 

responsabilidade objetiva como leciona Rodrigues, ao analisar a observação de 

Elisson: 

 
 

Para a parte da doutrina, é possível a denunciação a lide do agente 
causador do dano quando se trata de ação fundada em 
responsabilidade objetiva, com arguição concomitante de culpa do 
agente público.[...]A denunciação à lide ao agente do Estado, em 
ação fundada na responsabilidade prevista art.37§ 6º , da CF/88, não 
é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa 
objetiva, e a segunda, na culpa subjetiva, fundamento novo não 
constante da lide originária. Não perde o Estado o direito de 
regresso, se não denuncia a lide ao deu preposto (REsp 313.886/ 
RN)63. p. 93 apud. 
 
 

Muito embora o Estado tenha a responsabilidade em fundamento da 

denunciação da lide ao particular lhe seja a possibilidade de ajuizar ação reparatória 

como ensina Rodrigues (2014): 
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O particular que sofreu a lesão ainda tem a possibilidade de ajuizar 
ação reparatória, sem que o Estado seja incluído no pólo passivo da 
demanda, evitando-se, assim, a ação regressiva ou denunciação da 
lide64. p.93 apud. 

 
 

Há de ser interpretado que embora o direito seja resguardado o 

entendimento, ainda causa divergência entra a doutrina. "Nota-se que, embora se 

admita a demanda direta contra o agente da lesão tal entendimento não é 

pacífico"65(RODRIGUES, 2014, p. 93 apud ELISSON, 2012, p.62). Em nada obsta 

apontar que o direito permanece da ação de regresso contra o agente, somente 

restando ao o Estado essa possibilidade através da denunciação à lide, pois com a 

obrigação de reparar nasce o direito do regresso. 

 

 

6.8 Da conduta geradora do dano de acordo com o nexo causal 

 

 

Diante da conduta que gera dano a responsabilidade por muitas vezes não 

se resguarda somente a indenização patrimonial, pois o Estado é quem tem o dever 

de tutelar os cidadãos por questões atribuídas do risco administrativo assevera 

Rodrigues, a mencionar Stoco: 

 
 

Como não  se desconhece, quando se fala em responsabilidade civil 
do Estado, deve-se esclarecer que essa responsabilidade 
desenvolveu-se em dois planos distintos: aquele que decorre da 
obrigação de reparar por força da teoria do risco administrativo, de 
sorte que basta a ação, o nexo de causalidade e o resultado lesivo 
para nascer a obrigação de reparar, tendo em vista a necessidade do 
Estado de tutelar o cidadão, e o que decorre da omissão, de sua má 
atuação das falhas do serviços, e, então nestes casos, o Estado se 

                                                             
64 O aclamado professor Rui Stoco também traz a seguinte preocupação: "como o servidor agiu com dolo ou 
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força da decisão judicial. Ao final, o resultado é o seguinte: o Estado nada perdeu e o seu servidor foi quem 
respondeu pelos danos que causou. Perceba-seque, se a ação for intentada diretamente contra o agente do 
Estado, estabelece-se uma linha direta, de modo que ele responderá pelos danos que causou.  A 
responsabilidade do Estado, só por isso, não deixou  de existir. Apenas ficou em estado latente, pelo só fato de 
não ter sido invocado". STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 3 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.1329. 
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equipara a qualquer outra pessoa e responderá subjetivamente se 
atuou mediante culpa66. pp. 53-54 apud. 

 
 

Obsta destacar que o nexo causal está ligado diretamente pela 

responsabilidade civil do Estado como mesmo que por condutas omissivas ou 

comissivas como aponta em seu conceito Diogenes Gasparini: 

 
 

[...] pode-se conceituar a responsabilidade civil do Estado como  a 
obrigação que se lhe atribui de recompor os danos causados a 
terceiros em razão de comportamento unilateral comissivo ou 
omissivo, legítimo ou ilegítimo, material ou jurídico, que lhe seja 
imputável.67 
 
 

Ressalte em dizer que, se o ato for comissivo, a responsabilidade do Estado 

é objetiva, pois decorrer da atuação de seus agentes, que para tanto o ato omissivo 

lhe será atribuída como subjetiva pois a de se observar a sua culpa ante ao dano, 

seja ele qual for para a devida reparação. 

 

 

6.8.1 Dever de reparação decorrente de condutas estatais comissivas 

 

 

O dever de reparar constitucionalmente previsto como já mencionado em 

tópicos anteriores e oriundo da teoria do risco administrativo observando pelo menos 

três requisitos como aponta Rodrigues (2014) 

 
 

O dever de reparação oriundo de uma conduta comissiva do Estado 
é aquele que decorre da teoria do risco administrativo fundamentado 
na Constituição Federal (art. 37, § 6º), segundo o qual, para a sua 
configuração, exige apenas que três requisitos estejam presentes na 
relação, sendo eles: a ação do Estado, o nexo de causalidade e o 
resultado lesivo.68 p.94 apud. 
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Para tanto um ato ilícito como fundamento comissivo que viola a lei pela 

ação, e que esteja presente o nexo da casualidade com resultado lesivo, chamo a 

baila o exemplo transcrito por Gasparini: 

 
 
Tratando-se de atos ilícitos (descumprimento da lei), o fundamento é 
a própria violação da legalidade, como ocorre quando Estado 

interdita indústria poluente e ao depois verifica que em absoluto, não 
era ela poluente. Nesse exemplo o Estado cometeu uma ilegalidade, 
por ter praticado ato ilícito do qual decorreu o dano, vê-se na 
contingência de ressarcir a vítima, no caso, a sociedade industrial. 
Observe-se que essa diferenciação tem sentido lógico e interesse 
jurídico na medida em que o agente público autor do ato ou 
comportamento ilícito é obrigado a recompor, à custa do seu 
patrimônio público desfalcado, com o ressarcimento dos prejuízos 
sofrido pela vítima. Essa mesma responsabilidade não é impingida 
ao servidor autor do ato lícito (construção do calçadão). A par dos 
mencionados fundamentos, ressalte-se que a obrigação de indenizar, 
que se imputa ao Estado, pode decorrer da lei ou da Constituição. 
Entre nós está consubstanciado na Constituição Federal (art. 
37,§6º).69 
 
 

Nesse mesmo diapasão é o entendimento para afirmação que aponta a 

diferenciação no que se refere a Constituição por Rodrigues, verificando o parêntese 

de Stoco: 

 
 

Mostra-se impositiva essa distinção, cabendo reiterar que só se 
admite em se falar em responsabilidade objetiva quando se refira à 
responsabilidade extracontratual do Estado por ato de seus agentes. 
Essa diferenciação é importante, pois a Carta Magna impõe a 
responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade agindo com ou sem culpa, causarem a terceiros e 
não as pessoas físicas ou jurídicas por ele contratadas.70 p. 95 apud. 
 
 

Ficando assim definido quanto a extensão o dever de reparação por tal 

conduta do Estado frente seu cidadãos, destarte mencionar as omissivas. 

 

 

6.8.2 Dever de reparação decorrente de condutas omissivas 
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Nesse contexto, o que torna difícil de ser identificado quanto da falha na 

prestação do serviço público seria o nexo causal  pelo subjetivismo da teoria do risco 

administrativo a que  deva importar conforme "juízo hipotético no qual se inclui a 

conduta exigível e que foi omitida, verificando se com ela haveria ou não a produção do ato 

lesivo. [...] A omissão tem relevância para o Direito quando importar a inobservância de um 

dever de agir" 71(RODRIGUES, 2014, p.96 apud SERRANO, 2006, p.482). 

Ha de ser destacado que a falha primordial é quando tratado o dever de agir 

a omissão transcendente é deveras contrária a legalidade e provocou o dano como 

bem leciona Rodrigues (2014). 

 
 

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 objetiva. 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 
um dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso 
o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento 
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo se suportar 
patrimonialmente as conseqüências da lesão.  Logo a 
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade 
por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por ilícito é 
necessariamente subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado 
(embora do particular possa haver) que não seja proveniente de 
negligencia, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado 
propósito de violar a norma que a constituía em da obrigação (dolo). 
Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade 
subjetiva". (Ato Administrativo e direitos... cit, p. 144-145), O 

argumento é irrespossível. 
 [...] 
 É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos 
danos que causou. Mas só razoável e impositivo que responda pelos 
danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los. 
(Responsabilidade extracontratual do Estado por atos administrativos - 

cf. Flávia Oliveira Tavares, Rev. Fund. Esc. Superior do Ministério 
Público do DF e Territórios, Ed. Especial, ano II, set./2003)".72  p. 96 
apud  
 
 

O que se configura tão somente ao Estado, seria a responsabilidade 

subjetiva quanto ao dever de reparar o dano que não deu causa, uma vez que se  

configura apenas  sua omissão tendo o dever de agir  e permaneceu estagnado. 
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CAPÍTULO V I I 

 

 

7.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL  DO ESTADO NO BRASIL  E EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

 

 

Há  de se admitir, que os moldes adotados quanto a responsabilidade civil  

do Estado passou por seu período de construção junto a sociedade, e que se 

desenvolveu por medidas experimentada  a partir das várias teorias, que de tempos 

em tempos, apontaram sua responsabilidade,  isso foi e está sendo muito discutido 

pela doutrina que tem posicionamento diversos a sua época, pois atualmente os 

danos experimentada pelo particular é imputado o dever de reparação pelo Estado, 

quanto a esse entendimento existem posicionamento pacífico como aponta 

Gasparini: 

 
 
Hoje, a responsabilidade civil do Estado é aceita universalmente. Tal 
consenso é expressado pela doutrina, pela jurisprudência e pela 
legislação dos povos civilizados. Segundo esse consenso, o Estado 
é obrigado a recompor os danos que seus agentes causaram aos 
administrados, com as peculiaridades próprias de cada ordenamento 
jurídico. 
 (...) Com efeito, em termos de evolução da obrigatoriedade que o 
Estado tem de recompor o patrimônio em razão de seus atos, a 
Administração Pública viveu fases distintas, indo da 
irresponsabilidade para a responsabilidade com culpa, civil ou 
administrativa  e desta para a responsabilidade sem culpa,  nas 
modalidades do  risco administrativo e do  risco integral.73 
 
 

Como ora amplamente discutido no capítulo anterior o  dever de reparação 

pelo Estado por imposição da teoria do risco administrativo, direcionar-se-á 

compreensão para as teorias em específico que consolidaram de forma evolutiva a 

responsabilidade civil do Estado no Brasil . 

 

 

7.1.1Teoria da irresponsabilidade   
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A bem da história, preponderou nos estados absolutistas século XVII, a 

teoria da irresponsabilidade, na qual o rei tinha a força da lei pela sua soberania, que 

afastava dos súditos o direito de reparação por qualquer ato do Estado ao particular, 

pois, este primeiro, jamais reconheceria seu erro, mas mesmo nesse contexto é 

possível reconhecer a predominância do período, mas também não suportou quando 

insurgiu superação que oriundo  principalmente pela influência do Direito Francês  

como leciona  Gasparini: 

 
 
A fase da irresponsabilidade civil do Estado vigorou de início em 

todos os Estados, mas notabilizou-se nos absolutistas. Nestes, 
negava-se que tivesse a Administração Pública a obrigação de 
indenizar os prejuízos que seus agentes, nessa qualidade pudessem 
causar aos administrados. Seu fundamento encontrava-se em outro 
princípio vetor do Estado absoluto ou Estado de polícia, segundo o 
qual o Estado não podia causar males ou danos a quem quer que 
fosse. Era expressado pelas fórmulas " Le roi ne peut mal faire" e " 
Tke King can do no wrong" ou em nossa língua: "O rei não pode 
fazer mal"e "O rei não erra". 
A vigência dessa máxima, se de um lado indicava a 
irresponsabilidade do Estado, de um outro não significativa o 
desamparo total dos administrados. O rigor da irresponsabilidade civil 
do Estado eram quebrado por leis que admitiam a obrigação de 
indenizar em caso específico, a exemplo da lei francesa que 
determinava a recomposição patrimonial por danos oriundos de 
obras públicas e da que acolhia a da responsabilidade por danos 
resultantes de atos de gestão do domínio privado do Estado. 
[...] A teoria da irresponsabilidade patrimonial do Estado está 
inteiramente superada. As últimas nações a sufragar a doutrina da 
responsabilidade foram os Estados Unidos da América, em 1946, e a 
da Inglaterra, em 1947.74 
 
 

 Muito embora o período demorou a ser rompido, no presente momento não 

predomina mais em nenhum país essa teoria da irresponsabilidade, pode assim 

dizer ser comprovado desde então o  surgimento do que norteia da teoria 

objetiva do Estado. 

 

 

7.1.2 Teoria civilista       
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Muito embora por essa teoria visava-se a proteção do patrimônio, era 

improvável que os administrados fossem ressarcidos de forma imediata, pois, o 

Estado não era civilmente responsabilizado. Não se reconhecia sua culpa quando 

advindas de atos praticados por seus servidores como leciona Gasparini: 

 
 

A solução civilista, preconiza pela teoria da responsabilidade 
patrimonial com culpa, embora represente um progresso em relação 
à teoria da irresponsabilidade patrimonial do Estado, não satisfazia 
os interesses de justiça. De fato, exigia muito dos administrados, pois 
o lesado tinha de demonstrar, além do dano, que ele fora causado 
pelo Estado e a atuação culposa ou dolosa do agente estatal. Torna-
se assim inaplicáveis, em sua pureza, os princípios da culpa civil, 
para obrigar o Estado a responder pelos danos que seus servidores 
pudessem causar aos administrados.75 
 
 

Por esta via, teria que já está em curso a teoria da responsabilidade 

subjetiva como será esclarecido somente em tópicos posteriormente, para que 

assim o Estado possa indenizar o particular sem a necessidade de comprovar sua 

culpa pelos danos causados ao particular por meios de seus agentes. 

 

 

7.1.3 Teoria dos atos de império e de gestão 

 

 

Advinda da irresponsabilidade  por não sucumbir diretamente o Estado a seu 

dever frente a coletividade, a teoria do império e de gestão é interpretada com duplo 

viés distinto entre si para convencer quais os momentos em que o Estado age com 

sua soberania e quando apenas executa suas funções de sua gestão, lição esta de 

Bacellar Filho: 

 
 

Surge um segundo momento, no século XIX, em que a teoria da 
irresponsabilidade é elastecida com a proposta de distinção entre 
atos de gestão e atos de império, buscando-se assim diferenciar os 

momentos em que o Estado age como Poder Público, soberano, 
daqueles em que realiza funções contingentes, como gestor de 
interesses coletivos. 
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Atos de império seriam os contingentes, de imposição, praticados 
sob o ius impérium, em posição hierarquicamente superior, e os atos 

de gestão seriam os atos praticados no gerenciamento da coisa 
pública nos quais o Estado postava-se de forma equivalente aos 
particulares. Reconhecia-se a responsabilidade do Estado pelos atos 
de gestão, permanecendo imune no que se referia aos atos do 
império.76 
 
 

Em que pese, tal diferenciação ficaria então a subordinação ao Império seus 

atos praticados diretamente por força de sua soberania, a gestão por sua vez não 

era atribuição passível de ser questionada pois derivava-se da sua gerencia em que 

ele se equiparava-se ao particular, para assim se eximir de culpa subjetiva da sua 

gestão. 

 

 

7.1.4 Teoria da culpa civil ou subjetiva  

 

 

O surgimento da teoria da culpa civil do Estado origina-se a possibilidade do 

Estado responder subjetivamente por atos que não tenha sido praticado diretamente 

ele, mas ações praticados mesmo que por culpa ou dolo do seu agente como 

assevera Gasparini: 

 
 
O estágio da  responsabilidade com culpa civil do Estado, também 
chamada de  responsabilidade subjetiva do Estado, instaura-se sob a 

influência  do liberalismo, que se assemelhava, para fins de 
indenização, o Estado ao particular. Por esse artifício o Estado torna- 
se responsável e, como tal, obrigado a indenizar sempre que seus 
agentes houvessem agido com culpa ou dolo. O fulcro, então, da 

obrigação de indenizar, era culpa ou dolo do agente, que levava a 
culpa ou o dolo ao Estado. É a teoria da culpa civil.  
[...] Essa doutrina, conhecida simplesmente como  teoria da 
responsabilidade com culpa ou teoria da responsabilidade subjetiva,  

foi acolhida pelo nosso Código Civil de 1916, nos termos que 
estabelecia seu art. 15, hoje art. 43, e vigorou sozinha até o advento 
da Constituição Federal de 1946. A partir dai passou a conviver com 
a  teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria da 
responsabilidade objetiva, como mais adiante se verá.77 

 
 

                                                             
76FILHO, Romeu Felipe Bacellar. Op. Cit.,p.212,213. 
77 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit.,p. 1126. 
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Na lição apontada  surge a obrigação de indenizar o particular, pois aqui 

culpa civil subjetiva é acolhida e não faz diferenciação se foi a Estado ou seu agente 

que provocou dano não deixando assim a própria sorte o prejuízo experimentada por 

seu administrados, pois no Brasil como relata seu preceito se torna norma vigente. 

 

 

7.1.5 Teoria publicista 

 

 

A teoria publicista visa a responsabilização do Estado mesmo que este não 

tenha agido com dolo ou culpa por alguns de seus agentes, pois se esteja presente 

ação ou omissão, dano moral ou material e nexo, configura a culpa objetiva, como 

insígnia deste estágio nos é lecionado por Moura de Andrade: 

 
 

O marco desta fase é o caso Blanco, ocorrido em 1873, na França, 
quando as regras do direito privado foram afastadas para que o 
julgamento de um caso envolvendo a responsabilidade do Estado 
decorrente da prestação de serviço. De acordo com esta teoria, para 
que o Estado possa ser responsabilizado não há necessidade de 
comprovação de que ele agiu por intermédio de seus agentes, com 
culpa ou dolo. Basta a comprovação da: 
 Ação ou omissão estatal: praticada por agente pública ou particular 
no exercício da atividade pública; 
Dano moral ou material (com cara características elencadas acima); 
Nexo causal entre a ação e o dano.78 
 
 

Podemos observar que quando se afasta os ditames do direito privado torna-

se visível a responsabilização do Estado pelos publicista, colocando-o dento do 

direito público nas regras do Direito Administrativo, que coaduna com o 

entendimento definido por Mazza: 

 
 

Mais apropriada à realidade do direito do Direito Administrativo a 
teoria objetiva, também chamada de teoria da responsabilidade sem 
culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de 
culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar 
na noção de RISCO ADMINISTRATIVO(art.527,parágrafo único, do 
Código Civil).Quem presta um serviço público assume o risco dos 
prejuízos que eventualmente causar, independentemente da 

                                                             
78ANDRADE,Flavia Cristina Moura de, Direito Administrativo. São Paulo: Premier Máxima, 2005,p.163. 
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existência de culpa ou dolo. Assim a responsabilidade prescinde de 
qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo.79 
 
 

Em linhas gerais entende-se que o Estado é precursor ao dever de reparar e 

indenizar pois é de sua total responsabilização por conta do risco administrativo sem 

questionar-se o dolo ou a culpa do seu agente. 

 

 

7.1.6  Teoria da culpa administrativa  

 

 

Essa teoria também denominada culpa da Administração, por sua culpa 

subjetiva do seu agente, implantada ao objetivo pretendido, preconiza a existência 

da prestação do serviço para que a Administração seja culpada. Nessa enseada há 

a necessidade da prestação mediante a culpa, questionando por conseguinte a falta 

do serviço para sua responsabilização como preleciona Gasparini: 

 
 

A teoria da culpa administrativa apresenta o primeiro estágio da 

transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do 
risco que a sucedeu, pois leva em conta a falta do serviço para dela 
inferir a responsabilidade da Administração. É o esclarecimento do 
binômio falta do serviço-culpa da Administração. Já se indaga a 

culpa subjetiva do agente administrativo, mas perquire-se a falta 
objetiva do serviço em si mesmo, como fato gerador da obrigação de 
indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, 
mas uma culpa especial da Administração, a que se convencionou 
chamar de culpa administrativa80(grifos do original). 
 
 

O entendimento doutrinário é que o dever de indenizar pela falta do serviço, 

mesmo que não esteja presente existência da culpa de qualquer agente da 

Administração Pública, pois a teoria subjetiva caracteriza assim culpa administrativa. 

 

 

7.1.7  Teoria objetiva ou teoria do risco 

 

                                                             
79 ALEXANDRE, Mazza. Op. Cit., p.342. 

80 GASPARINI, Diogenes. Op. Cit., p. 1127. 
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Entretanto, em questionamento a teoria do risco, pois por esta, será 

necessário apenas  comprovação de que a lesão foi causada pelo Estado, afastada 

também a culpa do agente ou do serviço prestado, é visto, como ampliada a forma  

de proteger os administrados ponto esse observado pela doutrina segundo Diogenes 

Gasparini: 

 
 

Por essa teoria, a obrigação de o Estado indenizar o dano surge, tão 
só, do ato lesivo de que ele, Estado, foi causador. Não exige a culpa 
do agente público nem a culpa do serviço. É suficiente a prova da 
lesão e que esta foi causado pelo Estado. A culpa é inferida do ato 
lesivo, ou, vale dizer, decorrente do risco que a atividade pública 
gera para os administrados.81 
 
 

Percebe-se nesse estágio, os administrados são vistos como 

hipossuficientes frete o Estado, a lesão causada a estes, é passível indenização, 

mas o doutrinador enfatiza que: 

 
 
Esse rigor é suavizado mediante prova, feita pela Administração 
Pública, de que a vítima concorreu, parcial ou totalmente, para o 
evento danoso, ou de que este não teve origem em  comportamento 
do Estado (foi causado por um particular). Essas circunstâncias, 
conforme o caso, liberam o Estado, total ou parcialmente, da 
responsabilidade de indenizar.82 
 
 

Essa afirmação pode ser averiguado pelo Confronte, do STF, RE 113.587-5-

SP.Relator: Silvério da Silva, 

 
 
Apelação Cível. Indenizatória. Acidente com fios de alta tensão da 
rua. Eletrocussão que levou o filho da autora à morte. Acidente que 
ocorreu no piso superior da residência, quando a criança encostou 
vergalhão no fio de alta tensão. Improcedência da ação. 
Inconformismo da autora. A construção foi realizada de forma 
irregular e imprudente, sem provação da prefeitura, trazendo avanço 
da varanda inclusive para muito próximo dos fios. Laudo pericial que 
constatou a regularidade das instalações elétricas e que a obra foi 
feita posteriormente à instalação do poste. Imprudência da autora ao 
deixar o filho pequeno subir sozinho à varanda, com risco, inclusive, 
de outros acidentes como uma queda. Sentença mantida. Recurso 
improvido. 

                                                             
81 GASPARINI, Diogenes.  Op. Cit., p. 1128. 
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(TJ-SP - APL: 00591477520058260100 SP 0059147-
75.2005.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 
20/05/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
25/05/2015) 
 
 

Há de se observado que neste caso a administração foi inocentada de culpa, 

como bem mencionado pelo doutrinador quando a responsável pela vítima 

concorreu para o evento danoso totalmente, que gerou a fatalidade e o evento morte 

 

 

7.2 Responsabilidade civil do Estado no constitucionalismo brasileiro 

 

 

A responsabilidade civil do Estado brasileiro passou pelo seu período 

evolutivo, destacando-se dentre todo lapso temporal, as constituições que tiveram 

sua vigência em nosso Território Pátrio, iniciando-se pela Constituição de 1824; e na 

seqüência passando-se por outras, como será melhor destacado, até o presente 

Constituição Cidadã; que está em vigor desde sua promulgação em  05 de outubro 

de 1988. 

 

 

7.2.1 Na Constituição de 1824    

 

 

O Brasil não diferente e outros países experimentou a máxima do Leroi ne 

pout mal faire. A Constituição do império no Brasil trazia no escopo do art. 99, o 

resquício de uma monarquia absolutista exclusividade do monarca "A pessoa do 

imperador é inviolável e sagrada: Ele não está sujeitos a responsabilidade alguma" 

83
 

Muito embora o preceito de lei apenas eximia da responsabilidade a pessoa 

do imperador não sendo atribuída sua extensão ao a pessoa dos súditos, ou seja, 
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BRASIL. Constituição política do império do Brasil. 1824. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle;bdcamara/1737constituicao_1824_texto.pdf?sequence=9> 
Acesso em 06 dez.2012. 
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seus empregados."Cabe esclarecer, então que, embora o rei fosse inviolável, a 

Constituição admitia a responsabilidade dos que estavam a serviço do Estado“ 84 

A esse entendimento fica claro que quem exercia qualquer serviço em nome do 

Estado ficaria por sua conta e risco a total responsabilidade como assevera Rodrigues 

(2014). 

 
 
Ressalte-se que a norma constitucional outorga a responsabilidade 
sobre os ombros dos funcionários ora empregados do Estado que 
causassem dano dolosa ou culposamente aos administrados, desde 
que tivessem no exercício de suas funções administrativas. A 
responsabilidade ao ser pessoalmente dirigida aos funcionários 
preconizava a total irresponsabilidade do Estado, fruto precípuo das 
monarquias absolutistas reinantes à época.85 p. 82 apud  
 
 

Percebe-se, total ausência do Estado em relação ao particular como ora 

sustentado por lei vigente totalmente oriundos do absolutismo, esta, não permitia a 

responsabilização do monarca mais aceitava, se esta fosse declinada em direção a 

seus funcionário que atuava em nome do Estado frente aos administrados. 

 

 

7.2.2 Na Constituição de 1891   

 

 

A Constituição de 1891 ensejava a construção de uma nova república, e 

muito timidamente dava indício ao que chamou-se mais tarde do início de 

democracia, que até então, nunca haverás experimentando, mas no seu íntimo 

preservava o mesmo protecionismo a pessoa do monarca declinando de forma mais 

severa o responsabilização ao funcionário no exercício do se cargo, no artigo 82, 

Constituição de 1891. 

 
 
Art. 82. Os funcionários públicos são estritamente responsáveis 
pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus 

                                                             
84Cf. Art.179, inc. XXIX: "Os Empregados Públicos são diretamente responsáveis pelos abusos, e omissões 
praticados no exercício de suas funções, e por fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos". 
BAZHUNI. Marco Antonio. Da Responsabilidade civil do Estado em Decorrência da sua atividade Administrativa. 
Rio de Janeiro: Lumem juris, 1992, p. 44. 
85 BAZHUNI. Marco Antonio. Da Responsabilidade civil do Estado em Decorrência da sua atividade 
Administrativa. Rio de Janeiro: Lumem juris, 1992, p. 44. 
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cargos, assim pela indulgência ou negligência em não 
responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. 
 
 

Pouco provável, seria o funcionário se eximir de uma acusação se esta fosse 

apontada e apurada pelo superior, pois, este ainda está blindado de 

responsabilidades, mas começava ao mesmo tempo o desenvolver da corrente 

civilista, como bem leciona Rodrigues, mencionando o ensinamento de BAZHUNI: 

 
 
Ao omitir a responsabilidade civil do Estado, O texto Constitucional 
não quer configurar a existência da mesma, quer sim responsabilizar 
expressamente a responsabilidade dos funcionários e implicitamente 
a responsabilidade do Estado, em decorrência dos danos causados 
por funcionários, que no exercício de suas competências expressas 
em lei, representam o próprio Estado. 
Conclui-se então que a responsabilidades expressa explicita no texto 
constitucional, do funcionário público substituirá ao lado da 
responsabilidade civil do Estado, pelos atos praticados pelos 
funcionários no exercícios de suas competência administrativas 
legais, e que venham a causar danos a terceiros; a responsabilidade 
do funcionário é expressa, enquanto a do Estado é 
implícita[...]"86p.83 apud  
 

Pois, assim começava a surgir uma pequena e tímida responsabilidade civil 

do Estado, em concorrência com a dos funcionários públicos por danos causado a 

alguém por ação injusta destes e se houvesse a omissão e que estivesse no escopo 

da lei expressamente. 

 

 

7.2.3 Na Constituição de 1934  

 

 

Com a constituição de 1934 fala-se em responsabilização solidária do 

Estado e funcionário público, frente aos cidadãos, será então o início ao direito de 

regresso sendo apontado, pois,quando fala da responsabilização do Estado implanta 

-se assim a idéia do subjetivismo como aponta Rodrigues: 

 
 
A Constituição de 1934 consagrava a responsabilidade solidária do 
Funcionário com a Fazenda, colocando-os como litisconsortes 
passivos necessários, por ocasião da demanda em juízo, postulado 
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pelo lesado, para aferir-se indenização consectária de atos ilícitos 
praticados por Funcionário no exercício de sua competência [...] 

Portanto, a teoria adotada para a responsabilidade civil 
fazendária é a subjetiva, apoiada no fato culpabilidade, tal como 
preconizada no  Código Civil pátrio. A ação regressiva, que expressa 
o direito de regresso fazendário contra o funcionário, foi mantida, 
utilizando-se do mesmo processo e por economia processual a 
mesma sentença que condenar a Fazenda a ressarcir o lesado 
servirá de título executivo contra o funcionário, apurando nos 
mesmos autos a responsabilidade deste perante a fazenda."87 p. 84 
apud . 

 

 
Está configurada a responsabilidade subjetiva do Estado, o nexo de 

casualidade, pois a ação do funcionário é o fato gerador, formando o litisconsortes 

uma vez que se aponta a responsabilização do Estado solidaria e a obrigação de 

indenizar, como fora abordada nesse diapasão pelo ilustre autor o direito da fazenda 

restituir seu patrimônio por meio da ação do regresso. 

 

 

7.2.4 Na Constituição de 1937    

 

 

Nessa constituição de 1937, com relação a reparação e responsabilidade do 

Estado não ponderou nenhuma mudança significativa, apenas recepcionou o artigo 

171, da constituição de 1934, no escopo do seu artigo 158, cuja a responsabilidade 

fazendária se pauta no litisconsorte solidário–“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 

seu cargos"88. O que vem de encontro com a explanação lecionada por Rodrigues 

(2014). 

 
 

[...]  evidencie-se a inexistência de ação de regresso, uma vez que o 
funcionário público respondia solidariamente- poderia ser chamado 
conjuntamente com a Fazenda.Esse artigo consagrou a chamada 
responsabilidade subjetiva solidária.89 p. 85 apud. 
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 BAZHUNI. Marco Antonio. Op. Cit., p. 54-55. 
89 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10612393/artigo-158-da-constituicao-federal-de-10-
de-novembro-de-1937/>.Acesso em: 30 de nov. de 2016. 
89COSTA Elisson Pereira da. Op. Cit., p.53. 
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Quanto ao entendimento dos autores, será infrutífera uma ação de regresso contra 

o funcionário por conta da responsabilidade solidaria. 

 

 

7.2.5 Na Constituição de 1946 

 

 

Com a promulgação da constituição de 1946, surge pela primeira vez de 

forma clara uma inovação que será capaz de reconhecer a responsabilidade civil do 

Estado conforme disposto no seu art. 194, "- As pessoas jurídicas de direito público 

interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa 

qualidade, causem a terceiros"90. Tal modalidade adotada pelo presente diploma 

vislumbra-se a inserção da teoria objetiva conforme lição de RODRIGUES, (2014) 

 
 
Surge, então, de forma clara, uma teoria objetiva mercê da qual a 
responsabilidade decorre da existência de uma relação de 
causalidade entre o ato praticado pelo funcionário no exercício do 
cargo e o dano suportado pelo particular. Embora alguns autores 
identifiquem no texto constitucional a teoria do risco integral, a 
maioria se inclina a aceitar a forma atenuada do risco integral, que é 
a da Teria do Risco Administrativo. 
Comentando sobre o assunto, ensina Hely Lopes Meirelles:  
Embora insatisfatória a orientação adotada pelo osso legislador civil 
para a composição dos danos causados pela a Administração 
Pública, permaneceu entre nós a doutrina subjetiva, até o advento da 
Constituição de 1946, que com o disposto no art. 194, acolheu a 
teoria objetiva do Risco Administrativo revogando em parte o artigo 
15, do Código Civil. 
Dando sequência a lição, explana: 
Só louvores merece a nova diretriz constitucional, mantida na vigente 
Constituição, que harmoniza os postulados da responsabilidade civil 
da Administração com as essências sociais contemporâneas, em 
face do complexo mecanismo do Poder Público, que cria riscos para 
o administrado e o amesquinha nas demandas contra a Fazenda 
pela hipertrofia dos privilégios estatais.91 p. 86 apud. 

 
 

Muito embora presente o escopo da lei o dever de indenizar por atos 

praticados pelo funcionário do Estado o terceiro prejudicado, em face do prejuízo 
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setembro-de-1946/>.Acesso em: 30de nov. de 2016.. 
91COSTA Elisson Pereira da .Direito Administrativo II: organização da administração, responsabilidade civil do 
Estado, agentes públicos controle da administração. São Paulo: Saraiva, 2012,p.53 
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experimentado pela lesão, a teoria do risco administrativo resguarda desde logo as 

causas excludentes como as próprias do risco administrativo. 

 

 

7.2.6 Na Constituição de 1967 EC/1969  

 

 

Vislumbra-se, nestas Constituições o que é de relevância e enriquece o 

tema tratado será questões de responsabilidade objetiva da administração pública 

como bem leciona Rodrigues apud COSTA, fazendo uma síntese de Costa: 

 
 

Nesta Constituição, ou Constituições - mérito que não se adentrará 
neste estudo-, permanece vigendo a responsabilização objetiva do 
Estado, acrescentando-se apenas a questão da ação de regresso em 
casos de lesão por dano decorrente de dolo do agente.92 p. 86 apud. 

 
 

Visto o longo espaço de tempo entre a constituição anterior e a nova, a 

doutrina reconhece pouco avanço, pois houve apenas a inclusão do direito a ação 

de regresso, quando prescindir o dever de indenizar nesse mesmo diapasão ensina 

Rodrigues apud BAZHUNI: 

 
 

Destarte, presentes a qualidade do agente, a efetivação do dano, o 
nexo causal entre a ação do agente e os efeitos danosos, a ausência 
do concurso do lesado, calca-se a Responsabilidade Civil do Estado 
na Teoria do Risco Administrativo, consagrada pelo artigo 107, da 
Constituição pátria então vigente".93 
 
 

Cabe esclarecer que, apesar da doutrina não considerar grande avanço por 

conta da teoria do risco administrativo, já estaria inserida nas constituições 

anteriores, uma relevância à idéia do avanço social, pois, a insígnia ao direito de 

regresso inibe a ação danosa do agente para com os administrados, se este tem o 

dever da devolução quando agir com culpa e dolo comprovado. 
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7.2.7 Na Constituição de 1988 

 

 

A Constituição de 1988 foi o grande marco de sua época, e é  até o presente 

momento, pois, em seu escopo estão elencados todos os meios legais de reparação 

ao dano, bem como, o do direito de regresso ao patrimônio público, encontra-se 

supra condicionada a responsabilidade Civil do Estado frete a terceiros por omissão 

de seus agentes, ou pessoas de direito público subjetivamente, percebe-se que se 

tratando da responsabilidade do Estado, esta foi ampliada conforme art. 37, §6°: 

 
 

§6- 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. 
 
 

Por recepção da teoria do risco administrativo, está também preserva o 

direito de regresso apreciado para tanto a existência do nexo de casualidade 

conforme esclarece lição apontada por Rodrigues, ao citar Barroco e Silva: 

 
 

Nosso direito pátrio estabeleceu que, provado o nexo de causalidade 
entre a ação ou omissão de agente público e o prejuízo causado, 
nasce para as entidades estatais o dever de indenizar, 
independentemente de prova de culpa. O dever de indenizar não é 
condicionado a culpa do agente administrativo. Cabe a 
administração, se for o caso demonstrar a culpa da vítima, para 
excluir ou atenuar a sua responsabilidade. Deve-se observar ainda 
que, como o Estado só está obrigado a reparar se comprovado o 
nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta, os prejuízos 
causados por atos de terceiros o fenômeno da natureza não são 
amparados pela responsabilidade civil objetiva na modalidade do 
risco administrativo previsto na Constituição. Assim, não sendo os 
danos causados por agentes públicos, o particular deve provar a 
culpa da Administração no ato danoso de terceiros, como 
depredações, os fenômenos da natureza, como enchentes ou 
vendavais. Não se pode falar em responsabilidade do Estado nesse 
caso, sem haver comprovação de culpa subjetiva. É oportuno 
lembrar que o abuso de poder por parte da administração, através de 
seus agentes, pode gerar a obrigação de reparação de danos 
quando tal atos ocasionar prejuízo aos particulares."94 pp.87-88 
apud. 
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A doutrina tem entendimento pacífico como destacado, pois está presente o 

dever de indenizar quando causar dano e prejuízo aos particulares, bem como o 

direito de regresso, e para todo e qualquer efeito a hipótese das excludentes  em 

que por conta da teoria do risco administrativo  fora recepcionada. 

Entretanto a esse entendimento coaduna com a lição de apontada por 

Rodrigues: 

 
 

No plano da legislação ordinária, o Código Civil, na norma contida no 
art. 43, seguindo o mandamento constitucional, determina que as 
pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, 
causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes culpa ou dolo. A 
teoria do risco administrativo leva em conta três parâmetros: pessoas 

jurídicas responsáveis, o agente público e o dano.95 p. 84 apud. 

 
 

Como poderá ser observado, o ilustre autor fez um paralelo com menção do 

parágrafo 6º, do art. 37, da CF/88; esse também é o posicionamento de Rodrigues 

criando um paralelo com entendimento de Afonso da Silva: 

 
 

[...] o direito brasileiro inscreveu cedo a obrigação de a Fazenda 
Pública compor os danos que seus servidores nesta qualidade 
causem a terceiros, pouco importando decorra o prejuízo de 
atividade regular ou irregular do agente. Agora a Constituição além, 
porque equipara, para tal fim, a pessoa jurídica de direito àquelas de 
direito privado, que prestem serviços públicos (como são as 
concessionárias, permissionárias e as autorizatárias de serviços 
públicos), de tal sorte que os agentes (presidentes, superintendentes, 
diretores, empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma 
posição dos agentes públicos no que tange a responsabilidade pelos 
danos causados a terceiros. Não se cogitará da existência ou não de 
culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito de prejudicado a 
composição do prejuízo, pois a obrigarão de ressarci-lo por parte da 
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina do 
risco administrativo96. pp. 88-89 apud. 

 
 

A amplitude e extensão da norma, se da de forma que todos os vinculados a 

prestação de serviço público, seja ele direto ou indireto consecutivamente 

responderão de forma igual,mesmo que atue na prestação do serviço como 

                                                             
95 COSTA Elisson Pereira da. Op. Cit.,p. 54. 
96 SILVA, José Afonso da .Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo; Revista dos Tribunais, 1989, p. 567. 
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concessionárias, permissionárias e as autorizatárias, bem como autarquias e 

fundações públicas pelas atribuições que os vincula à administração pública, 

responderão conforme a teoria do risco administrativo, pois, este fazendo uso das de 

direito e deveres das pessoas jurídica de direito interno, preleciona ainda  

Rodrigues: 

 
 

Pode-se concluir que a responsabilidade civil objetiva do 
Estado ocupa posição de destaque na doutrina e jurisprudência 
e, no Brasil, tal instituto vem alcançado tamanha evolução que 
hoje abrange, inclusive a reparação de danos morais, de 
acidentes causados por acidentes radioativos e outros. Devem, 
portanto, tanto os legisladores quanto os magistrados, buscar 
com esse instituto a solução mais adequada, respeitando os 
princípios constitucionais vigentes, que correspondam aos 

verdadeiros anseios da sociedade97. pp. 89-90 apud. 

 
 

Há de se destacar que houve um grande avanço, e hoje o direito pátrio 

estabelecido na Constituição assegura a reparação com base na responsabilidade 

civil do Estado, inclusive por danos morais, bem como é de entendimento 

jurisprudencial já pacificado, muito bem colacionado pelos ilustres autores, tais 

afirmações enfatizam o desejo da sociedade sendo atingido quanto as lesões 

provocadas pelo Estado em decorrência da atuação deste frente seus 

administrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 BARROCO, Karla Dagma Cerqueira; SILVA, Luiz Claudio. Op. Cit.,p. 174/175. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o desconforto provocado aos administrados pela falta da contra 

prestação do Estado, no que se refere ao atendimento médico, quando estes, 

solicitando o Sistema Único De Saúde (SUS) e quando é realizado o procedimento 

através da Administração Pública por seus agentes Estatais, e estes deixam a 

desejar, ou provoca dano à saúde da pessoa tornando-a vítima, opera-se a 

responsabilidade Civil do Estado, com dever de indenizar, como pode ser 

averiguado pelo Confronte do TJ, AC: 201100010023368 PI, Relator: Des. José 

James Gomes Pereira. 

 
 

Direito constitucional e civil - responsabilidade civil da administração. 
Conduta negligente de hospital público. Erro médico. Lesão. 
Configuração do nexo de causalidade. Direito à reparação de dano 
moral. 1 - Caracterizada a culpa da administração, reconhece-se a 
responsabilidade civil do Município, com o conseqüente dever de 
reparar os danos causados. 2. Comprovada a existência de erro 
médico, em Hospital Municipal, deve o ente público (Município de 
São Pedro do Piauí) ser condenado a indenizar a vítima pelos danos 
morais sofridos. 3. A indenização por danos morais e estéticos é 
admitida sem qualquer restrição. Havendo lesão a bem jurídico 
inerente aos direitos da personalidade, como a integridade física e 
psíquica, surge o dano. 4. Recurso improvido. 5. Decisão mantida. 6. 
Votação Unanime. 

(TJ-PI - AC: 201100010023368 PI, Relator: Des. José James Gomes 

Pereira, Data de Julgamento: 18/04/2012,  2a. Câmara Especializada 
Cível, Data da Publicação: 16/05/2012) 

 

 

Como pode ser confrontado, a vítima teve seus direitos assegurados pelo 

tribunal que manteve a decisão condenando o ente público ao pagamento pecuniário 

pelos danos experimentados, morais materiais e estéticos. 

Desta feita, deve-se punir administrativamente o agente causador do dano 

uma vez configurada sua total responsabilidade, por dolo ou culpa, por conseguinte 

cabe ao Estado o direito de regresso do valor gasto aos cofres públicos, como 

assevera Bacellar Filho: 
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Com a reparação do dano oriunda do processo judicial ou 
composição administrativa, compete ao Estado, ou à pessoa jurídica 
de direito privado prestadora do serviço público que responde pelo 
ressarcimento da vítima, procurar identificar o agente causador, se 
ainda não identificado, aferindo em processo próprio a presença de 
dolo ou culpa na atuação deste, no intuito de capacitar-se à ação de 
regresso. Em sendo possível individualizar o agente, constatada a 
presença de dolo ou culpa na sua atuação, o Estado é que tem o 
dever de ajuizar a ação de regresso, ressarcindo-se dos prejuízos 
que teve com a reparação à vítima".98 
 

 

Não basta ao Estado a reparação à vítima, feita pela pessoa jurídica que o 

representa,  mas tem a obrigação de identificar o agente e tomar todas as medidas 

legais pertinentes administrativas e judiciais, com o dever de buscar o ressarcimento 

aos cofres públicos com a ação de regresso, que em análise é a síntese da 

administração aos princípios que a norteiam, por conseguinte todas as teorias 

abordados para que assim não pairassem dúvidas quanto  responsabilidade civil do 

Estado frete seus administrados .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98FILHO, Romeu Felipe Bacellar,Op. Cit., p. 220. 
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