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A Constituição Federal de 1988 manteve o princípio da responsabilidade objetiva do 

Estado adotado a partir da CF de 1946. 

O Brasil foi pioneiro ao eleger a responsabilidade objetiva como critério de 

responsabilidade civil do Estado, concomitantemente com o Reino Unido e os Estados 

Unidos. 

Desde a antiguidade clássica e durante a idade média até o estado contemporâneo, 

prevalecia a norma que excluia o estado (ainda não denominado dessa forma, 

somente a partir do Príncipe) e o rei como responsáveis pelos danos causados aos 

súditos ou mesmo aos cidadãos na Roma republicana e na Atenas democrática. 

O rei, imperador, príncipe eram considerados divinizados e o tesouro público se 

confundia com o seu tesouro particular. 

Por isso eram imunes à responsabilização pelos danos que o reino causasse. 

“The king can do not wrong”.  O rei não erra.- o brocardo repetido como oração.  O 

tesouro real e o rei eram absolutamente irresponsáveis. 

A primeira mitigação dessa divina infalibilidade (os reis eram coroados pelo papa) é a 

admissão da responsabilidade dos funcionários (oficiais do reino) e paulatinamente, 

sua solidariedade com o próprio rei. Inicialmente apenas nos casos em que se 

comprovasse a subjetividade da autoria do dano. 

A compreensão para alcançar-se o estágio evolutivo histórico pelo qual o Estado 

passa a ser responsável pleno é o conjunto de valores decorrentes do Estado de 

Direito, o império da lei, os princípios republicanos e democráticos, e, também, pela 

supremacia do poder estatal comparada aos danos causados aos particulares. 

É esse o valor adotado pela Carta de 1988, no qual a conduta danosa do Estado gera 

o dever de indenizar, porque o risco de causar danos a terceiros pela administração 

pública está implícita na ação administrativa. 

Danos gerados – saliente-se -, por condutas lícitas ou ilícitas dos seus agentes. 

A responsabilidade recai diretamente sobre o Estado, e uma vez reconhecida, 

administrativa ou judicialmente, e efetivada a indenização à vítima do dano decorrente 

da ação de causa e efeito, o Estado tem assegurado o direito de regresso contra o 

agente responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Isso implica: o Estado indenizará; mas sindicará sobre dolo ou culpa em relação ao 

ato humano do agente causador do dano. 



É o que está inscrito, como princípio, dentre outros, inclusive os do caput, no artigo 

37, parágrafo sexto: 

“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”. 

Nesse estudo, importa ainda salientar que o assegurado direito de regresso é a 

possibilidade constitucional de reconstituição do patrimônio público após a despesa 

pública relativa ao valor de indenização devido à vítima e é uma decorrência 

imperativa, cogente, indelegável, indisponível do Estado contra o agente causador do 

dano. A esse se resguarda o direito ao devido processo legal. Ele não está condenado 

ao pagamento pelo fato do pagamento efetivado pelo Estado, mas em razão de dolo 

ou culpa a serem analisados e julgados. 

Em decorrência do estado de calamidade pública causado pela pandemia, o Poder 

Executivo editou a Medida Provisória 966, de 13  maio de 2020, a qual, 

concretamente, modifica o texto constitucional (!!!), limitando a culpa do agente  para 

reduzir o alcance integral  inserto  no parágrafo sexto do artigo 37,  e  o  assegurado 

direito de regresso  contra o agente causador. 

O artigo primeiro, e seus incisos I e II, da medida provisória é restritivo onde a Carta 

Federal não restringe. Determina que os agentes públicos somente poderão ser 

responsabilizados nas esferas civis e administrativa se agirem ou se omitirem com 

dolo ou erro grosseiro pela prática de aos relacionados, direta ou indiretamente com 

saúde pública medidas econômicas ou sociais: 

“Artigo primeiro – Os agentes públicos somente serão responsabilizados nas esferas 

civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática 

de atos relacionados, diretamente ou indiretamente, com as medidas de: 

I – enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-

19; e, 

II – combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19.” 

Do ataque ao princípio da responsabilidade civil do Estado, inscrito em Carta após 

mais de 2.500 anos de evolução histórica e civilizadora, restou somente o dolo ou erro 

grosseiro do agente como causa de dano a terceiros. 

A culpa do agente liquidamente foi extraída do texto constitucional por efeitos da MP 

966. 

É certo que erro grosseiro é conduta aliada à culpa. Mas não é causa de culpa.  Na 

análise fática, como desconhecer os clássicos negligência, imperícia ou imprudência 

para substituí-los apenas por erro grosseiro? 

Mais grave, porque a medida provisória  amplia a imunidade quanto à culpa no 

parágrafo primeiro do artigo primeiro: a responsabilidade pela opinião técnica não se 

estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento 



de decidir, exceto se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir 

o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica; e, se houver conluio entre os agentes. 

O decisor (ou não é decisor) ocupa cargo de hierarquia, escolhido por agente político 

ou ser ele próprio o agente político. O parágrafo primeiro é o sintoma da patologia 

grave que o afasta de responsabilidade, embora tenha adotado a opinião técnica..... 

O parágrafo segundo do artigo primeiro é o rompimento definitivo com o princípio da 

responsabilidade objetiva do Estado e seu consequente assegurado direito de 

regresso: o mero (sic!) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não 

implica responsabilidade do agente público. 

A responsabilidade civil objetiva, conforme a lei, doutrina fundamentada e 

jurisprudência sólida, se sustenta em três circunstâncias: o dano efetivo; a relação de 

causalidade; conduta do agente. Elas estão rompidas. A relação de causalidade 

desaparece, por efeito de medida provisória, do sistema jurídico constitucional 

brasileiro. 

Estranho, muito estranho, que o inciso II do artigo segundo da medida provisória inclua 

no conjunto de fatos de imunidades ao agente causador, os danos causados pelos 

agentes no combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia. 

Mais estranho é que o Ministro auxiliar (artigo 76 da CF) coadjuvante no autógrafo da 

medida provisória seja o da Economia, ausentes os da Saúde e Justiça. 

Até então, o texto da medida provisória se fixava  em saúde pública prestada pelo 

Estado: no atendimento médico-hospitalar a pacientes acometidos de uma pandemia 

desconhecida, sem medicação direta, em volume incomensurável e carência  de 

recursos financeiros, humanos, de leitos e equipamentos, aliada a problemas graves 

de saneamento público e contenção de aglomerações, além de outras medidas 

públicas ou coletivas quanto aos aspectos econômicos. 

Todavia, parece que o objetivo dessa medida provisória está configurado 

precipuamente em afastar responsabilidades de agentes políticos ou tecnocratas nos 

gabinetes da área econômica ou social – bem distantes dos leitos e até em conflito 

com as medidas de saúde pública – e agora, claramente, quanto aos recursos 

orçamentários aprovados pelo poder legislativo para combate à pandemia. 

Ao ser submetida a julgamento no Supremo Tribunal Federal, deu-se guarida 

conforme: o erro grosseiro fica conjugado à interpretação conforme, para que se 

configure como erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação do direito à 

vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado ( onde esse na mp?) em razão da 

inobservância de normas e critérios científicos e técnicos. 

O julgamento do STF acresce o insólito à pandemia (meio ambiente) e não solve a 

irresponsabilidade adotada como lei revogadora parcial de princípio constitucional 

explícito pela autoria de danos econômicos e sociais. 

A medida provisória é a volta à idade média: o rei - sou a Constituição; sou divino e 

posso. 



Que responderá o silêncio das covas coletivas à impunibilidade   aos danos fatais ou 

permanentes à saúde pública, à ordem econômica e social; ao destino fatalista e 

medieval à vida? 

 

  

 

 


