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RESUMO:  

O presente trabalho objetiva apresentar o resultado do artigo científico sobre o processo 

administrativo de reparação de danos no direito brasileiro. O objetivo geral do trabalho foi 

demonstrar a viabilidade do processo administrativo para ressarcimento de danos causados a 

terceiros pela Administração Pública. Para desenvolvimento do mesmo, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, por meio do método dedutivo e técnica procedimental de análise 

textual, temática e interpretativa para conhecimento do processo administrativo de reparação 

de danos, e ainda, a pesquisa documental, com análise da Constituição Federal e Leis 

infraconstitucionais. Neste diapasão, numa fase introdutória, o trabalho pautou-se na 

importância do processo administrativo, sua finalidade e exequibilidade, tanto para a 

administração como para o administrado, tendo em vista que possibilita o cidadão participar 

das decisões administrativas, seja como parte ou mesmo como terceiro interessado. No mais, 

o processo administrativo de reparação de danos assume um relevante papel na medida em 

que possibilita resolver os conflitos existentes entre a administração e o cidadão, evitando que 

conflitos de indenizações cheguem ao Poder Judiciário. Assim, é direito do cidadão lesado em 

seu patrimônio, por ato do poder público, recorrer à Administração Pública para que seja 

investigado o dano e alcance uma justa reparação, por meio do processo administrativo. Neste 

sentido, foi constatado que no território nacional existem apenas dois Estados que aderiram o 

processo administrativo de reparação de danos, o Estado de São Paulo, através da Lei nº 

10.177/1998, que traz tal possibilidade e o Estado da Bahia, por meio da Lei nº 12.209/2011. 

Destarte, podemos concluir que o processo administrativo de reparação de danos demostra-se 

exequível, pois busca facilitar e acelerar o processo de reparação de danos, tendo em vista que 

hodiernamente o Poder Judiciário está sobrecarregado, o que ocasiona uma morosidade 

excessiva. Portanto, é viável buscar outros meios alternativos de reparação de danos e, a via 

administrativa logra êxito, uma vez que é mais célere e menos burocrática.  
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